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SUMÁRIO EXECUTIVO
Tendências no número de pessoas condenadas
por tráfico de pessoas desde 2007, globalmente e
por região, 2007-2016

A nível global, os países estão detectando
e reportando mais vítimas, bem como
condenando mais traficantes de pessoas.
Isto pode ser o resultado de uma maior
capacidade para identificar as vítimas e/ou
um aumento no número de vítimas de
tráfico.

150%
100%
67%
50%

Os países notificaram um aumento do número de vítimas
de tráfico detectadas nos últimos anos. Embora o número
de países declarantes não tenha aumentado
significativamente, o número total de vítimas por país
aumentou. A tendência do número médio de vítimas
detectadas e reportadas por país havia flutuado durante
os anos anteriores para os quais o UNODC recolheu
estes dados, porém ela tem aumentado constantemente
nos últimos anos.
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Global

De uma perspectiva regional, o aumento do número de
vítimas detectadas tem sido mais acentuado nas
Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
Américas e na Ásia. Esse aumento pode ser o resultado
coordenação entre atores nacionais, capacidades
do reforço das capacidades nacionais para detectar,
especiais de aplicação da lei e melhoria nos esforços de
registrar e notificar dados sobre vítimas de tráfico, ou
proteção às vítimas, entre outros. Em países com uma
de um aumento da incidência do tráfico, ou seja, de
estrutura de enfrentamento ao tráfico de pessoas de longa
mais vítimas sendo traficadas. Uma maior capacidade
data, sem grandes iniciativas legislativas ou programáticas
nacional para detectar vítimas pode ser alcançada por
recentes, é provável que mais detecções possam refletir
meio de esforços institucionais fortalecidos para
um maior número de vítimas traficadas.
combater o tráfico, o que inclui reformas legislativas,
hjags
Tendências no número total de vítimas de tráfico detectadas e reportadas ao UNODC, número médio
de vítimas detectadas por país e número de países declarantes, por ano, 2003-2016

20,000

238
216

215

196

203

192

170

163

168

15,000

181

254

198

250
200

179
150

150

2015

2016

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2013

Número de países
abrangidos
Porcentagem da
população mundial

2007

50

2006

5,000

2005

100
2004

10,000
2003

Número total de vítimas detectadas
reportadas no UNODC

25,000

39

58

68

71

62

79

85

93

81

87

80

100

104

97

23

32

36

38

40

35

39

43

35

45

44

50

51

47

Número médio de vítimas detectadas
por país reportadas no UNODC

300

30,000

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

7

GLOTiP_2018_BOOK.indb 7

17/12/2018 19:49:05

RELATÓRIO GLOBAL SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 2018

Sub-regiões por número médio de condenações por tráfico e número de vítimas detectadas por 100.000
pessoas, 2014-2017
Número de vítimas detectadas por 100.000 pessoas
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Nos últimos dez anos, a capacidade das autoridades
nacionais de rastrear e avaliar os padrões e fluxos de
tráfico de pessoas melhorou em diversas partes do
mundo. Isto também é devido ao foco da comunidade
internacional na elaboração de normas para a coleta de
dados. A capacitação na coleta de dados tornou-se um
dos elementos de combate ao tráfico que a comunidade
internacional considera indispensável para respostas
baseadas em evidências. Mais países, atualmente,
conseguem coletar e registrar dados e reportar sobre o
tráfico de pessoas, demonstrando que a capacidade de
coletar estatísticas oficiais sobre o tráfico de pessoas a
nível nacional melhorou. Em 2009, apenas 26 países
tinham alguma instituição que recolhia e divulgava
sistematicamente dados sobre casos de tráfico, enquanto
que, até 2018, o número aumentou para 65.

Ainda há vastas áreas de impunidade
Embora, a maioria dos países já possuía uma legislação
abrangente sobre tráfico de pessoas em vigor há alguns
naos, o número de condenações só aumentou
recentemente. Tendências crescentes no número de
condenações foram registradas na Ásia, nas Américas, na
África e no Oriente Médio. O aumento do número de
condenações segue, em geral, o aumento do número de
vítimas detectadas e reportadas, o que revela que a
resposta da justiça penal está de acordo com a tendência
de detectar mais casos. No entanto, muitos países da
África e Ásia continuam apresentando um número muito
baixo de condenações por tráfico e de vítimas detectadas.

Número de vítimas de tráfico detectadas fora da
sua região de origem, por área de cidadania,
2016 (ou mais recente)
Do Leste Asiático

901
Da África Subsaariana

855
Do Sul da Ásia
Do Norte da
África e
Oriente Médio

94

449

67

109

Das Américas Da Europa e Ásia Central

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

A notificação de um número limitado de vítimas e
poucas condenações não significam que os traficantes
não são ativos nesses países. Na verdade, as vítimas
traficadas de sub-regiões com baixas taxas de detecção e
condenação são encontradas em grande número em
outras sub-regiões. Isso sugere que as redes de tráfico
operam com grande impunidade nesses países. Essa
impunidade pode incentivar mais atividades relacionadas
ao tráfico.
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Mais tráfico de vítimas domésticas,
enquanto os países mais ricos são
destinos para fluxos de longa distância

e países do Oriente Médio, por exemplo, registram
proporções consideráveis de vítimas traficadas de outras
regiões; enquanto que tais casos são relativamente raros
na maioria das outras partes do mundo.

A maioria das vítimas de tráfico é detectada em seus
países de cidadania. A identificação de vítimas nacionais
aumentou nos últimos 15 anos. Para além do tráfico
nacional e sub-regional, os países mais ricos têm maior
probabilidade de serem destino para as vítimas traficadas
de origens mais distantes. Europa Ocidental e Meridional

Além disso, os fluxos detectados de tráfico para países
mais desenvolvidos são geograficamente mais
diversificados. Países prósperos da Europa Ocidental e
do Sul da Europa, bem como da América do Norte,
detectam vítimas provenientes de vários países do mundo
todo.

Número de cidadãos entre as vítimas detectadas nos países de destino, por sub-região de detecção,
2014-2017
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Porcentagem de vítimas detectadas por área de origem e de detecção, por sub-região, 2016 (ou mais recente)

76%11%13%
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75% 25%
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e Caribe

99% 1%
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93% 7%

97% 3%

Leste Asiático
e Pacífico

99% 1%

América
do Sul

África Subsaariana
Dentro da mesma sub-região (incluindo vítimas domésticas)
Através das sub-regiões
Através das regiões

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Nota: Os limites e nomes mostrados e as designações usadas no mapa não implicam endosso ou aceitação oficial pelas Nações Unidas.
Note: The boundaries and names shown and the designations used on the map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
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Os traficantes têm como alvo principal as
mulheres e meninas
A maioria das vítimas detectadas no mundo são do sexo
feminino, principalmente mulheres adultas, contudo são
detectadas cada vez mais meninas. A grande maioria das
vítimas de tráfico detectadas para exploração sexual são
do sexo feminino e 35% das vítimas de tráfico para
trabalho forçado são também do sexo feminino, tanto
mulheres como meninas. Ao mesmo tempo, mais da
metade das vítimas de tráfico para fins de trabalho
forçado são homens.
Quantidade de vítimas detectadas em tráfico de
pessoas a nível mundial, por faixa etária e sexo,
2016 (ou mais recente)

21%

49%

outras regiões, enquanto que na América Central e no
Caribe, mais meninas são detectadas.

O tráfico para exploração sexual continua
sendo a forma mais detectada
A maioria das vítimas detectadas globalmente é traficada
para fins de exploração sexual, embora este padrão não
seja uniforme em todas regiões. O tráfico de pessoas do
sexo feminino - tanto mulheres como meninas - para
exploração sexual prevalece nas áreas onde a maioria das
vítimas é detectada: Américas, Europa, Ásia Oriental e
Pacífico. Na América Central e no Caribe, mais meninas
são detectadas como vítimas de tráfico para exploração
sexual, enquanto que as mulheres são mais comumente
detectadas como vítimas dessa forma de exploração em
outras sub-regiões.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

O tráfico para trabalho forçado é a forma mais
comumente detectada na África Subsaariana. No Oriente
Médio, o trabalho forçado é também a principal forma
de tráfico detectada, envolvendo principalmente adultos.
Na Ásia Central e no Sul da Ásia, o tráfico para trabalho
forçado e a exploração sexual são detectados de forma
quase igual, embora com vítimas de diferentes perfis

No entanto, existem diferenças regionais consideráveis nos
perfis de sexo e idade das vítimas detectadas de tráfico. Na
África Ocidental, a maioria das vítimas detectadas são
crianças, tanto meninos como meninas, enquanto que no
Sul da Ásia, as vítimas reportadas são igualmente homens,
mulheres e crianças. Na Ásia Central, uma proporção
maior de homens adultos é detectada em comparação com

Os poucos estudos nacionais que foram realizados em
países europeus para estimar o número total de vítimas
de tráfico e seus perfis revelaram que o tráfico para fins
de exploração sexual é a forma mais frequente de tráfico.
Ao mesmo tempo, mostram que o tráfico para trabalho
forçado pode ser menos facilmente detectado nesses
países.

23%

7%

Porcentagem de vítimas detectadas por tráfico de pessoas em sub-regiões com padrões diversos,
2016 (ou mais recente)
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
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Principais formas de exploração e perfis das vítimas detectadas, por sub-regiões, 2016 (ou mais recente)
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Nota: Os limites e nomes mostrados e as designações usadas no mapa não implicam endosso ou aceitação oficial pelas Nações Unidas.

Principais formas de exploração e
perfis das vítimas detectadas em subregiões
Diferentes padrões de tráfico emergem em diferentes
partes do mundo, juntamente com diferentes formas de
exploração. Embora outras formas que não a exploração
sexual e o trabalho forçado sejam detectadas a taxas
muito mais baixas, continuam a apresentar algumas
especificidades geográficas. O tráfico para casamentos
forçados, por exemplo, é mais comumente detectado em
partes do Sudeste Asiático, enquanto que o tráfico de
crianças para adoção ilegal é registado nos países da
América Central e do Sul. O tráfico para fins de
criminalidade forçada é, sobretudo, registado na Europa
Ocidental e Meridional, enquanto que o tráfico para
remoção de órgãos é detectado principalmente no Norte
de África, na Europa Central e do Sudeste e na Europa
Oriental. Outras formas, como o tráfico para exploração
da mendicidade ou para a produção de material
pornográfico, são reportadas em diferentes partes do
mundo. A identificação de outras formas de tráfico pode,
em parte, refletir a forma como os países optaram por
criminalizar diferentes formas de exploração.

Os conflitos armados podem aumentar
a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas
Os conflitos armados podem aumentar a vulnerabilidade
ao tráfico de diferentes maneiras. Áreas com um Estado
de Direito precário e sem recursos para enfrentar o
crime proporcionam aos traficantes um terreno propício
para suas operações. Isso é exacerbado por um
maior número de pessoas em uma situação
desesperadora, sem acesso às necessidades básicas.
Alguns grupos armados envolvidos em conflitos podem
explorar civis. Grupos armados e outros criminosos
podem aproveitar a oportunidade para traficar vítimas –
incluindo crianças – para exploração sexual, escravidão
sexual, casamento forçado, combate armado e várias
outras
formas
de
trabalho
forçado.
O tráfico de pessoas para exploração sexual ocorre em
todas as zonas de conflito analisadas, o que inclui a África
Subsaariana, Norte de África, Oriente Médio, Sudeste
Asiático, entre outros. Em alguns campos de refugiados
no Oriente Médio, por exemplo, foi documentado
que meninas e mulheres jovens têm sido "casadas"
sem consentimento e submetidas à exploração sexual
em países vizinhos.
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Formas reportadas de tráfico de pessoas direta e indiretamente relacionadas aos conflitos armados
Vítimas exploradas ao fugir de áreas de conflito

Vítimas de passagem exploradas em áreas de conflito

Pessoas coagidas
para exploração
sexual

Pessoas exploradas como
caregadores por grupos
armados

Pessoas detidas e exploradas
enquanto escapavam de
conflitos armados
Extração de minerais,
diamantes e ouro
Refugiados coagidos
em exploração sexual

Recrutamento de
crianças em grupos
armados

Pessoas exploradas
em casamentos
forçados

O rapto de mulheres e meninas para escravidão sexual
foi relatado em muitos conflitos na África Central e
Ocidental, bem como nos conflitos no Oriente Médio.
Também foi relatado que mulheres e meninas são
traficadas para casamento forçado nas mesmas áreas.
O recrutamento de crianças para serem combatentes
armados é amplamente documentado diversas áreas de
conflito analisadas: da República Democrática do Congo
à República Centro-Africana, bem como em conflitos no
Oriente Médio e em outras partes da Ásia. Além disso, o
estudo concluiu que os grupos armados recrutam
crianças para sua exploração em trabalhos forçados em
várias funções de apoio, desde a logística à preparação de
alimentos. O recrutamento e exploração de crianças em
indústrias extrativas foram relatados em zonas de conflito
na África Subsaariana, em alguns casos, com o objetivo
de financiar as atividades dos grupos armados.
Nas zonas de conflito, os grupos armados podem utilizar
o tráfico como estratégia para afirmar o domínio
territorial. Eles podem disseminar o medo de ser
traficado entre grupos nos territórios onde operam, com
o objetivo de manter a população local sob controle.
Podem também usar mulheres e meninas como "escravas
sexuais" ou forçá-las a casamentos para apelar a novos
potenciais recrutas masculinos.
Os grupos armados, entretanto, não são os únicos atores
envolvidos no tráfico de pessoas no contexto de conflitos
armados. Grupos criminosos e traficantes individuais têm

Pessoas exploradas em
indústrias e setores de
serviço

Pessoas exploradas em
casamento forçado

como alvo civis, bem como refugiados e populações
deslocadas internamente em campos formais ou
informais.
Em todos os conflitos analisados para este estudo,
populações deslocadas à força têm sido alvo de
traficantes: de assentamentos de refugiados sírios e
iraquianos a afegãos e Rohingya que fogem de conflitos e
perseguições. O estudo também discute os riscos
enfrentados pelos migrantes e refugiados que viajam por
áreas de conflito, como a Líbia ou partes da África
Subsaariana, ao longo das rotas. Na Líbia, por exemplo,
as milícias controlam alguns centros de detenção de
migrantes e refugiados. Foram documentadas as formas
como as milícias e criminosos estão coagindo migrantes e
refugiados para diferentes fins de exploração.
Em condições socioeconômicas precárias ou situações
envolvendo perseguição, as pessoas que escapam dos
conflitos podem ser mais facilmente enganadas por
planos de viagens, aceitando ofertas de emprego
fraudulentas em países vizinhos ou propostas de
casamento fraudulentas que são, de fato, situações de
exploração. Os conflitos armados tendem a ter um
impacto negativo na subsistência das pessoas que vivem
nas áreas cvizinhas, mesmo quando elas não estão
diretamente envolvidas no conflito. Mais uma vez, os
traficantes podem visar comunidades que são
particularmente vulneráveis devido à deslocação forçada,
falta de acesso a oportunidades de geração de renda,
discriminação e separação familiar.
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IMPLICAÇÕES POLÍTICAS
Nos últimos anos, registrou-se um aumento global na
identificação de vítimas de tráfico de pessoas em todo o
mundo. Este crescimento pode refletir tanto uma
mudança positiva quanto negativa no combate ao tráfico
de pessoas, visto que pode ser um sinal de um maior
esforço por parte das autoridades para identificar as
vítimas e/ou um agravamento do tráfico. No entanto,
quando o número de vítimas detectadas aumenta após
uma medida legislativa ou programática, estas ações ‒
incluindo alterações na legislação, implementação de
planos de ação bem concebidos, regimes de proteção das
vítimas e mecanismos nacionais de referência ‒
contribuíram claramente para melhorar a identificação das
vítimas e a eficácia da justiça penal.
Apesar do progresso, a impunidade ainda prevalece em
muitas partes do mundo, como demonstrado, por
exemplo, pelos baixos níveis de detecções de vítimas e
condenações de traficantes registrados na África
Subsaariana e em partes da Ásia. A maioria dos países
dessas regiões faz, atualmente, parte do Protocolo das
Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas e possuí
legislação adequada em vigor. O trabalho nestas regiões de
origem, bem como nos seus principais países de destino,
deve agora centrar-se na aplicação das disposições do
Protocolo. No espírito de responsabilidade compartilhada
e de cooperação internacional, o apoio de outros países
afetados por esses fluxos de tráfico pode contribuir para
acelerar os esforços de combate ao tráfico e à impunidade.
Partindo das edições anteriores do Relatório Global, os
dados mostram que as vítimas detectadas dentro de suas
próprias fronteiras nacionais representam a maior parte
das vítimas detectadas em todo o mundo. Este resultado
ilustra que o crime de tráfico de pessoas nem sempre é
definido pela transnacionalidade e deve ser tratado como
prioridade pela justiça criminal em todas as jurisdições
nacionais. Também mostra que o tráfico está enraizado na
exploração de vítimas, e não necessariamente no seu
movimento, embora as vítimas detectadas em seus
próprios países possam ter sido destinadas à exploração
em outros locais. Embora as redes transnacionais de
tráfico ainda prevaleçam e devam ser combatidas por
meio da cooperação internacional, as medidas, estratégias
e prioridades da justiça nacional devem reconhecer a
crescente natureza nacional do problema do tráfico.
O tráfico para exploração sexual continua sendo a
forma mais detectada, embora seja uma categoria ampla.

Embora o tráfico para exploração sexual possa ser
realizado pelos criminosos por meio do uso da violência
física e coerção, as vítimas também podem ser
envolvidas nesse crime por meio de abuso de
vulnerabilidades, poder e engano. As vítimas podem ter
dificuldade em falar de suas experiências por medo, falta
de confiança ou vergonha. As instituições que lidam com
o tráfico devem ser capazes de identificar os diferentes e,
muitas vezes, complexos contextos e realidades em que a
exploração sexual ocorre, a fim de responder às
necessidades físicas, psicológicas, sociais e econômicas
das vítimas.
y
O tráfico de crianças ‒ em especial de meninas ‒
continua sendo uma preocupação fundamental. Uma
formação dedicada pode tornar os profissionais mais
bem equipados para detectar e assistir a estas vítimas,
assegurando que o interesse superior da criança seja
salvaguardado. Os professores precisam fazer parte de
uma abordagem holística para prevenir o tráfico e
reduzir a vulnerabilidade das crianças a ficarem presas
em padrões de exploração. As intervenções contra o
tráfico de crianças podem ser mais eficazes se forem
incluídas em programas destinados a proporcionar
educação de qualidade a todos, especialmente em
contextos com risco acrescido de tráfico, como os
campos de refugiados.
Enfrentar o tráfico de pessoas em situação de conflito é
particularmente difícil. Um recente Documento
Temático do UNODC sobre a Luta contra o Tráfico de
Pessoas em Situações de Conflito discute como integrar
os esforços contra o tráfico de pessoas no trabalho
relacionado ao conflito . Os atores e entidades das
Nações Unidas que operam em situações de conflito e
pós-conflito estão bem posicionados para abordar o
tráfico de pessoas nesses contextos. O documento
aborda a questão da coleta de informação e pesquisas
em áreas de conflito e pós-conflito e a prevenção do
tráfico de pessoas em situações de conflito, o que inclui
a redução da vulnerabilidade das pessoas a serem
traficadas ou a se tornarem perpetradoras de tráfico.
Além disso, o Documento Temático aborda a questão
da assistência e proteção das vítimas em situações de
conflito, as investigações e ações penais de casos de
tráfico de pessoas nestes contextos e a questão do
fortalecimento da cooperação entre os diferentes atores
que trabalham em zonas de conflito e pós-conflito.

1

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 2018, Thematic
Paper on Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations.
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Dada a prevalência do tráfico de pessoas, especialmente
de natureza transnacional, em áreas marcadas por
situações de conflito armado e pós-conflito, é importante
assegurar que a equipe de manutenção da paz da ONU e
de outras agências voltadas para missões de campo
tenham a capacidade de identificar e reportar casos de
tráfico de pessoas, de acordo com seus mandatos. Por
essa razão, deve-se considerar a revisão dos currículos de
treinamento pré-deslocamento para a equipe de campo, a
fim de melhor combater o tráfico de pessoas.
As crianças recrutadas e exploradas por grupos terroristas
e extremistas não são apenas vítimas do tráfico de
pessoas, mas também vítimas de violência em vários
níveis, uma vez que as crianças podem ser usadas para
fins violentos pelos grupos que as recrutaram. As
instituições de justiça criminal e as autoridades nacionais
muitas vezes não estão preparadas para lidar
adequadamente com este fenômeno. O Manual do
UNODC sobre Crianças Recrutadas e Exploradas por
Grupos Extremistas Terroristas e Violentos é uma
ferramenta para os decisores políticos e fornece
orientação em três áreas principais: (a) prevenir o
recrutamento de crianças por grupos terroristas e
extremistas violentos; (b) identificar respostas eficazes da
justiça para crianças recrutadas e exploradas por tais
grupos, quer estejam em contato com o sistema de justiça
como vítimas, testemunhas ou supostos ofensores; e (c)
promover a reabilitação e reintegração dessas crianças.

A abordagem do problema do tráfico de pessoas faz
parte da Agenda das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável. O acompanhamento dos
progressos realizados para atingir as metas relativas ao
tráfico de pessoas no âmbito dos ODS solicita aos países
a comunicarem o número de vítimas de tráfico por 100
000 habitantes, por sexo, idade e forma de exploração.
Ir além da contagem das vítimas detectadas, para
abranger as vítimas que não são detectadas, é um desafio
na comunicação deste indicador. O UNODC testou com
êxito uma metodologia nova e inovadora ‒ Multiple
Systems Estimation (MSE, Sistemas Múltiplos de
Estimação) ‒ em quatro países da Europa. A aplicação
das MSE oferece aos países um meio sólido e de baixo
custo para estimar o número total de vítimas (detectadas
e não detectadas) e apresentar relatórios sobre o
indicador ODS. A intensificação da aplicação desta
metodologia em todo o mundo promoverá uma
compreensão mais abrangente e sólida do nível e das
tendências do problema do tráfico.
Continuam a existir lacunas significativas de conhecimento
relacionadas aos padrões e fluxos de tráfico de pessoas.
Muitos países da África Subsaariana, do Sul da Ásia e de
algumas partes da Ásia Oriental ainda não têm capacidade
suficiente para registar e compartilhar dados sobre o tráfico
de pessoas. A investigação qualitativa, os estudos de campo
e o reforço dos sistemas estatísticos nacionais sobre
criminalidade e justiça penal podem ajudar a preencher
estas lacunas.

Como é de se esperar, muitos fluxos de tráfico envolvem
pessoas fugindo de conflitos armados e perseguições em
direção a destinos seguros. As decisões sobre como e
onde viajar também são tomadas em termos de riscos
percebidos ao longo das rotas e nos destinos. As
informações práticas fornecidas aos migrantes nos
campos de refugiados e nas rotas migratórias poderiam
incluir material informativo específico que explique os
riscos e as possíveis respostas ao tráfico.

2

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 2017,
Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and
Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System.
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Introduction

INTRODUÇÃO
Dados e investigação para ajudar a
combater o tráfico de pessoas
A edição de 2018 do Relatório Global sobre o Tráfico de
Pessoas baseia-se em informações recolhidas em 142
países, abrangendo mais de 94% da população mundial.
Isto representa uma melhoria em comparação com a
cobertura de dados do primeiro Relatório Global do
UNODC de 2012 (132 países) e das edições
subsequentes.
Embora tenha havido melhorias tangíveis na
disponibilidade de dados e informações sobre o tráfico
de pessoas, lacunas relevantes no conhecimento afetam
grandes partes do mundo. As diferentes edições do
Relatório Global, incluindo esta são mais fracas na sua
cobertura de certas partes de África, do Oriente Médio e
de algumas partes da Ásia. Vinte e dois países na África e
no Oriente Médio estão entre os 51 Estados membros
das Nações Unidas para os quais ainda faltam dados na
presente edição do Relatório Global. Os outros são
países da Ásia e Estados Insulares do Pacífico e do
Caribe..
Além disso, para alguns países declarantes das regiões
mencionadas acima, os dados sobre as vítimas registadas
não são coletados de forma sistemática, sendo assim,
apenas estão disponíveis para alguns anos ou para
algumas regiões do país. Em alguns casos, faltam dados
relativos aos perfis das vítimas ou dos infratores.
Esta edição do Relatório Global revela que grandes áreas
de África e Ásia são fracas na identificação de vítimas e
condenação de traficantes. Não é uma coincidência que
essas sejam também as partes do mundo onde menos se
sabe sobre padrões e fluxos de tráfico. O conhecimento é
fundamental para adaptar respostas decisivas, e respostas
nacionais mais fortes ajudam a gerar mais conhecimento
sobre o crime.

Melhores dados e pesquisas nos últimos
anos
Uma breve análise histórica da qualidade e quantidade
dos dados relativos ao tráfico mostra que é possível
desenvolver sistemas melhores de dados em um
período de tempo relativamente curto. Em 2010,
quando a Assembleia Geral deu o mandato ao
UNODC para coletar dados e relatar padrões e fluxos
de tráfico de pessoas, a coleta de dados internacionais
sobre tráfico de pessoas estava em seus estágios
iniciais. Em 2009, sob os auspícios da Iniciativa Global
das Nações Unidas para Combater o Tráfico de
Pessoas (UN.GIFT, sigla em inglês), o UNODC
publicou um relatório que incluía dados globais
dtedtrett

e regionais sobre o tráfico de pessoas3. Este relatório
concluiu
que
os
dados
padronizados
internacionalmente ainda não estavam disponíveis
naquele momento4. Outros estudos globais também
relataram como a pesquisa e os dados sobre este crime
eram escassos5. No entanto, números e estimativas
referentes à suposta magnitude global do fenômeno
proliferaram6.
A nível nacional, alguns exemplos de relatórios de boa
qualidade sobre casos de tráfico detectados existem
desde o início dos anos 2000. O primeiro relatório do
Relator Nacional Holandês sobre o Tráfico de Pessoas,
por exemplo, foi publicado em 20027. O relatório
continha dados sobre as vítimas detectadas e seus perfis,
bem como sobre os infratores incriminados e
condenados por tráfico de pessoas. Algumas outras
autoridades nacionais também publicavam regularmente
informações semelhantes, mas essas constituíam em
grande medida a exceção a um desinteresse geral pelas
estatísticas oficiais sobre o tráfico de pessoas.
Em seu papel de guardião do Protocolo das Nações
Unidas sobre Tráfico de Pessoas, e a partir da
posição privilegiada de observador global, o
UNODC
começou
a
coletar
estatísticas
internacionais sobre esse crime em 2007, e a
apresentar sua análise com base nesses dados no
Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas. Como
mencionado
nas
notas
metodológicas
que
acompanham as diferentes edições, o uso desses
dados para conduzir pesquisas sobre o tráfico de
pessoas tem algumas limitações. Não é possível, por
exemplo, realizar comparações entre países. Ao
mesmo tempo, os dados administrativos, triangulados com informações qualitativas de processos
judiciais ou literatura existente, podem ser utilizados
para analisar os padrões e fluxos do tráfico de
pessoas8. Ao longo dos anos, o UNODC melhorou a
metodologia e complementou as estatísticas oficiais com
informações qualitativas extraídas das narrativas dos
ficheiros de investigação.
3

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e Iniciativa
Global das Nações Unidas para o Combate ao Tráfico de Pessoas,
2009, Global Report on Trafficking in Persons.

4

Ibid., page 7

5

Laczko, F., 2002, “Human Trafficking: The Need for Better Data”,
Migration Information Source; International Organization for Migration, 2005, Data and Research on Human Trafficking.

6

Feingold, D., 2005, “Think Again: Human Trafficking”, Foreign
Policy, 150, 26-32; Gould, A., 2010, “From Pseudoscience to Protoscience: Estimating Human Trafficking and Modern Forms of
Slavery”, Second Annual Interdisciplinary Conference on Human
Trafficking.

7

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2002, Trafficking in
Human Beings, First report of the Dutch National Rapporteur.

8

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 2016, Global
Report on Trafficking in Persons 2016, p. 39.
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Além disso, a capacidade das autoridades nacionais para
recolher dados sobre o tráfico de pessoas melhorou de
maneira geral. Em 2009, apenas 26 países dispunham
de uma instituição coordenadora que recolhia e
divulgava sistematicamente dados sobre casos de
tráfico , enquanto em 2018 o número aumentou para
659, enquanto em 2018 o número aumentou para 6510.
Ao longo dos anos, o desenvolvimento de normas em
matéria de coleta de dados tem sido considerado pela
comunidade internacional como uma atividade
fundamental para melhorar as respostas nacionais no
combate ao tráfico de pessoas. Em resposta, foi realizada
uma série de iniciativas regionais e internacionais
centradas na melhoria da coleta de dados para políticas
baseadas em evidências11.

Medição da gravidade do tráfico de
pessoas e a Agenda das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
Em 2015, a adoção dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabeleceu um
quadro de desenvolvimento renovado, a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável. A melhoria da
capacidade de fornecer dados e estatísticas confiáveis
desempenha um papel fundamental neste contexto. Cada
objetivo inclui indicadores para medir as melhorias em
relação às metas acordadas. O ODS 16.2, por exemplo,
apela aos Estados-membros para que ponham fim ao
abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência
e tortura contra crianças. O indicador ODS 16.2.2.
solicita aos Estados-membros que meçam o número de
vítimas de tráfico de pessoas por 100 000 habitantes, por
sexo, idade e forma de exploração. Para comunicar esse
indicador, os Estados-membros devem dispor de dados
adequados sobre tráfico e de metodologias definidas para
estimar o número total de vítimas.
Na edição de 2012 do Relatório Global sobre o Tráfico de
Pessoas, o UNODC referiu-se à ausência de ferramentas
sólidas para medir o "número obscuro" (dark number)
deste crime12. Desde então, a comunidade de
pesquisadores tem testado novas metodologias para
preencher essas lacunas. A metodologia da Estimativa
9

Based on the analysis of the sources reported in the UNODC questionnaires collected from the 155 countries covered in the UNODC/
UN.GIFT Global Report on Trafficking in Persons 2009.
10 Based on the analysis of the sources reported in the UNODC questionnaires collected from the 142 countries covered in this edition of
the UNODC Global Report on Trafficking in Persons.
11 Institute for International Research on Criminal Policy, 2004, The
Siamsect Files: Standardised Templates and Blueprint for EU-wide Collection of Statistical Information and Analysis on Missing and Sexually
Exploited Children and Trafficking in Human Being; International
Organization for Migration and Austrian Federal Ministry of Interior,
2009, Guidelines for the collection of data on trafficking in human beings,
including comparable indicators; International Labour Office and the
European Commission, 2009, Operational indicators of trafficking in
human beings; Results from a Delphi survey; International Centre for
Migration Policy Development, 2009, Handbook on Anti-Trafficking
Data Collection in South-Eastern Europe: Developing Regional Criteria.
12 United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, Global Report on
Trafficking in Persons 2012, page 80 (Sales No. E13.V.1)

de Sistemas Múltiplos, apresentada neste relatório na
página 34, gerou resultados promissores em diferentes
contextos nacionais.
Outros métodos, tais como inquéritos de vitimização
utilizando técnicas especiais de amostragem, também
provaram ser de qualidade suficiente para fornecer
estimativas do número de vítimas de tráfico a nível local .
Estas metodologias, se devidamente utilizadas, podem
ajudar os Estados-membros a avaliar seus progressos na
realização dos ODS 16.2.

Organização do Relatório Global sobre
Tráfico de Pessoas 2018
Esta edição do Relatório Global é composta por duas
partes. A primeira parte está dividida em dois capítulos.
O Capítulo I descreve as tendências globais nas
identificações de vítimas de tráfico e no número de
condenações por tráfico de pessoas. Além disso, o
primeiro capítulo analisa o perfil das vítimas detectadas e
as formas de exploração como detectadas globalmente, o
perfil dos infratores, bem como os principais fluxos
globais de tráfico. Além disso, o capítulo fornece uma
visão geral da resposta nacional e institucional ao tráfico
de pessoas em termos de legislação e justiça criminal. O
Capítulo II apresenta análises detalhadas dos padrões e
fluxos de tráfico para cada uma das regiões e sub-regiões
consideradas.
A segunda parte do Relatório Global apresenta uma visão
especial sobre o tráfico de pessoas no contexto de
conflitos armados. Esta parte é baseada em relatórios
oficiais da ONU, literatura académica, compilação de
casos de tribunais internacionais e é complementada por
entrevistas com profissionais de operações de
manutenção da paz e outros que trabalham em zonas de
conflito.
Finalmente, perfis detalhados dos países, publicados
como anexos online, descrevem a situação de tráfico de
cada país em termos de legislação nacional, número de
casos de tráfico investigados, infratores e seus perfis, bem
como o perfil das vítimas detectadas.
Os 142 países incluídos na coleta de dados foram
agrupados em quatro regiões principais e dez sub-regiões.
As quatro regiões são: África e Oriente Médio; Sul e
Leste Asiático e Pacífico; Américas; e Europa e Ásia
Central.
Os países da África e do Oriente Médio estão
agrupados em duas sub-regiões: África Subsaariana e
Norte da África; e Oriente Médio. Da mesma forma, os
países asiáticos estão agrupados em duas sub-regiões:

hgvuy

13 Zhang, S., Spiller, M.W., Finch, B.K., Qin, Y, 2014, “Estimating
Labor Trafficking Among Unauthorized Migrant Workers in San
Diego”, Annals of the American Academy of Political and Social Science,
653:1 pp. 65 – 86; Zhang, S., Pitts, W.J., Barrick, K., Lattimore,
P.K., 2015, “Estimating Labor Trafficking Among Farmworkers: An
Inverse Sampling Strategy Based on Reliable Housing Predictions”,
Journal of Human Trafficking, 1:2 pp. 117 – 135;
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Designações regionais e sub-regionais utilizadas no presente relatório

Europa e Ásia
Central

África e
Oriente Médio

Sul e Leste
Asiático e
Pacífico

Américas

América do Norte
América Central e Caribe
América do Sul
Centro e Sudeste Europeu

Europa Ocidental e Meridional
Leste Europeu e Ásia Central
Norte da África e Oriente Médio
África Subsaariana

Sul Asiático
Leste Asiático e Pacífico
Países e territórios não abrangidos

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

The boundaries shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries.

Nota: Os limites e nomes mostrados e as designações usadas no mapa não implicam endosso ou aceitação oficial pelas Nações Unidas.

Ásia Meridional; e Ásia Oriental e Pacífico. Os países das
Américas estão agrupados em três sub-regiões: América
do Norte, América Central e Caribe; e América do Sul.
Os países da Europa e da Ásia Central estão agrupados
nas três sub-regiões da Europa Ocidental e
Meridional, da Europa Central e do Sudeste Europeu e
da Europa Oriental e da Ásia Central.
Quando os dados permitiram uma análise mais
detalhada, os países foram organizados em subgrupos
mais específicos, tais como África Ocidental, África
Oriental e África Austral, Norte da África, Oriente
Médio ou países do Conselho de Cooperação do Golfo,
países da Europa Oriental e do Sul do Cáucaso e países
da Ásia Central. Notas de rodapé específicas explicam a
composição exata das diferentes agregações geográficas
utilizadas no texto.
Quando os dados permitiram uma análise mais
detalhada, os países foram organizados em subgrupos
mais específicos, tais como África Ocidental, África
Oriental e África Austral, Norte da África, Oriente
Médio ou países do Conselho de Cooperação do Golfo,
países da Europa Oriental e do Sul do Cáucaso e países

da Ásia Central. Notas de rodapé específicas explicam a
composição exata das diferentes agregações geográficas
utilizadas no texto.
A maioria dos países reportou dados para o ano de 2016.
Os padrões e fluxos anuais nos níveis regional e global
foram derivados usando “2016 (ou mais recente)” como
ano de referência, o que significa que, para os países
onde os dados de 2016 não estavam disponíveis, foram
usados os dados mais recentes do período coberto (2017,
2015 ou 2014).
O texto se refere a "homens" e "mulheres", ou seja,
pessoas com 18 anos ou mais, enquanto "meninas" e
"meninos" se referem a crianças menores de 18 anos.
Um anexo metodológico incluindo uma apresentação
detalhada dos dados utilizados para este relatório está
publicado no website do UNODC em:
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
glotip.html
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CAPÍTULO I
PANORAMA GLOBAL
Mais vítimas detectadas

durante o período considerado, a maioria dos países
europeus e africanos detectou um número estável de vítimas
de tráfico.

Mais vítimas de tráfico foram reportadas ao UNODC em
2016 do que em qualquer outro perído dos últimos 13
anos.1
O aumento do número de vítimas detectadas recolhido
pelo UNODC é o resultado de uma maior cobertura
geográfica da coleta de dados para as duas últimas
edições do Relatório Global. Mais países agora
apresentam condições de informar dados nacionais sobre
o tráfico de pessoas ao UNODC. Ao mesmo tempo, o

O aumento do número de vítimas detectadas pode
indicar que existe um aumento de tráfico ou que os
países utilizam ferramentas e procedimentos mais
eficientes para identificar as vítimas de tráfico. Embora a
gravidade do problema seja difícil de medir, uma
avaliação da evolução das respostas nacionais contra o
tráfico de pessoas poderia lançar luz sobre os fatores que
estão na origem do aumento do número de vítimas.2

número médio de vítimas detectadas por país também
aumentou nos últimos anos.

O UNODC realizou uma análise detalhada, país por
país, das medidas nacionais implementadas pelos países
que detectaram mais vítimas durante um período de 13
anos.

Uma análise mais detalhada da tendência mostra que,
em 2016, cerca de 40% mais vítimas foram detectadas
em comparação com 2011.2

As medidas exatas variam de país para país, mas, em geral,
incluem a criação ou revisão da legislação pertinente, a
adoção de planos de ação nacionais sobre o tráfico de
pessoas, o reforço da coordenação e da capacidade de
investigação e/ou do Ministério Público, a classificação do

Embora isso seja verdade no valor agregado, nem todos os
países analisados registaram tendências semelhantes. De
uma perspectiva regional, muitos países das Américas e da
Ásia relataram aumentos drásticos nas detecções. Entretanto,

Tendências no número total de vítimas de tráfico detectadas, número médio de vítimas
detectadas por país e número de países declarantes, por ano, 2003-2016
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

O UNODC coleta dados sobre as vítimas detectadas do tráfico
de pessoas desde 2003, ano da entrada em vigor do Protocolo das
Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas (que complementa a
Convenção contra o Crime Organizado Transnacional). Neste
período, o UNODC coletou informações sobre cerca de 225.000
vítimas detectadas de tráfico em todo o mundo. Em 2016, registou-se
um pico de mais de 24.000 vítimas detectadas.

1

Foi realizada uma análise de tendências com base em dados de 45
países; selecionados por ter comunicado sistematicamente o número de
vítimas detectadas nos últimos dez anos. As tendências foram
determinadas comparando-as com os números absolutos registados pelos
países em 2007. O ano de referência de 2007 foi selecionado como o ano
em que uma massa crítica de países começou a comunicar de forma
coerente os números de vítimas de tráfico detectadas.

2
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Tendências no número de vítimas
traficadas detectadas desde 2007,
globalmente e por região, 2007-2016

Fig. 2

Fig. 3

Análise baseada em 45 países onde os dados
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2007
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tráfico como infração penal grave ou medidas para
identificar, proteger e apoiar as vítimas de tráfico.
Para muitos dos países que registaram tendências
crescentes, algumas das respostas institucionais
poderiam estar relacionadas com o aumento. Em
particular, a maioria dos aumentos coincidiu ou seguiuse pouco depois da introdução de uma ou mais dessas
medidas contra o tráfico de pessoas.3
Noutros casos, essa ligação não pôde ser estabelecida.
Um aumento no número de detecções de vítimas
poderia também refletir um aumento real na gravidade
do tráfico de pessoas, especialmente em países onde as
instituições e o quadro jurídico de combate ao tráfico de
pessoas estão em vigor há muito tempo.
O que emergiu da análise, no entanto, é que quando os
países não melhoraram suas ações antitráfico, o número
de vítimas detectadas tendeu a diminuir.

3 Em mais de 40 países que registaram algum aumento do número de
vítimas detectadas entre 2003 e 2016, as autoridades estatais
introduziram medidas de combate ao tráfico de pessoas antes do
aumento registrado.
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Mais condenações a nível mundial, mas
ainda vastas áreas de impunidade
O reforço das medidas antitráfico a nível nacional
conduziu não só a um aumento do número de vítimas
detectadas, mas também a um maior número de
condenações por tráfico. Uma análise das tendências
sobre o número de condenações por tráfico mostra que
globalmente, essas condenações aumentaram claramente
nos últimos sete anos.4 O mesmo se aplica à maioria das
sub-regiões, com a exceção de algumas partes da Europa e
Ásia Central
Em alguns países, no entanto, embora a tendência seja de
aumento, os números absolutos de condenações
permanecem muito baixo. Parece não haver praticamente
nenhum risco para os traficantes ao enfrentarem a justiça.
Muitos países da África e do Oriente Médio passaram, nos
últimos anos, de um estado de “nenhuma condenação” a
um pequeno número de condenações por ano.
Consequentemente, enquanto esses países registam uma
tendência claramente crescente, os números totais nessas
áreas permanecem muito baixos. Inversamente, os países
europeus relatam menos condenações do que no passado,
mas os númeors absolutos ainda são os mais elevados do
Tendências do número de pessoas
condenadas por tráfico de pessoas
desde 2007, globalmente e por região,
2007-2016

Fig. 5

Análise baseada em 41 países com dados
disponíveis desde 2007

150%

mundo.
Ao analisar as taxas de vítimas detectadas e de
condenados por 100.000 pessoas, os países da Europa
Oriental, da Ásia Central e da Europa Ocidental e
Meridional condenam mais traficantes e detectam mais
vítimas. Os países da América do Norte, América Central
e Caribe, Europa Central e do Sudeste Europeu
detectam mais vítimas, mas não condenam tantos
traficantes.
Os países da África, Oriente Médio, Sul da Ásia, Ásia
Oriental e América do Sul registam um número limitado
de vítimas detectadas e de traficantes condenados.
Subsiste a questão de saber se menos condenações
refletem baixos níveis de atividade de tráfico ou uma
capacidade limitada para detectar esse crime.
Na África Subsaariana e na Ásia Oriental, ambas as taxas
de vítimas detectadas e de condenados são baixas em
comparação com outras regiões. No entanto, alguns
fluxos de tráfico provêm destas duas sub-regiões e são
detectados num maior número de destinos em
comparação com outras origens de tráfico. Além disso,
embora a maioria dos fluxos de tráfico tenha origem e
seja detectada na mesma sub-região, a grande maioria das
vítimas de tráfico detectadas noutras regiões provém da
Ásia Oriental ou África Subsaariana.
Embora a relevância dos fluxos da Ásia Oriental possa
ser parcialmente explicada por sua grande população, a
população da África Subsaariana é equivalente à de outras
Fig. 6
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
4 Foi efetuada uma análise de tendências sobre os dados de 41 países,
selecionados por terem comunicado sistematicamente o número de
condenações nos últimos dez anos. As tendências foram estabelecidas por
comparação com os números absolutos registados pelos países em 2007. O
ano de referência de 2007 foi selecionado porque foi o ano em que uma
série de países passou a comunicar de forma sistemática o número de
condenações por tráfico de pessoas..
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
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Fig. 7

Sub-regiões por número médio de condenações por tráfico de pessoas por 100.000 pessoas
(eixo horizontal) e número de vítimas detectadas por 100.000 (eixo vertical), 2014-2017
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
Noa: Com base em informações de 107 países e territórios que relataram informações sobre o número de condenações e vítimas detectadas
no período 2014-2016.

Fig. 8 Região de identificação das vítimas
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

regiões e, portanto, não coincide com a quantidade de
vítimas africanas detectadas e a variedade dos seus fluxos.

Além disso, parece que essa impunidade serve como
incentivo para que os traficantes intensifiquem suas
atividades. A análise mostra que, em comparação com
regiões que registram mais condenações, essas duas subregiões são áreas de origem para fluxos de tráfico mais
amplos e intensos.

A grande variedade de destinos e a intensidade dos
fluxos de tráfico provenientes da África Subsaariana e da
Ásia Oriental sugerem que os traficantes nesses países
são muito ativos e bem organizados. Portanto, para os
países dessas duas sub-regiões, o nível mais baixo de
condenações não reflete uma atividade de tráfico
limitada, mas sim uma resposta limitada ao tráfico; uma
impunidade generalizada determinada pela falta de
capacidade institucional para abordar esse crime nessas
áreas.

Ao mesmo tempo, embora as taxas globais de
condenação sejam baixas nessas duas sub-regiões,
verifica-se uma tendência crescente no número de
condenações notificadas dessas sub-regiões, o que reflete
o fortalecimento da capacidade institucional para
combater o tráfico de pessoas.
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Fig. 10 Difusão dos fluxos de tráfico: número de países onde foram detectados cidadãos de

países de determinadas sub-regiões, 2014-2016
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Perfil das vítimas
As mulheres adultas representaram quase metade das
vítimas detectadas em 2016. Homens e meninas foram
detectados em proporções semelhantes; cada perfil
representou cerca de um quinto das vítimas detectadas
globalmente. Como resultado da análise dos dados sobre
vítimas de tráfico nos últimos 15 anos, as mulheres e
meninas, em conjunto, continuaram a representar mais
de 70% das vítimas detectadas de tráfico.
Uma análise mais detalhada dos dados desagregados por
região revela diferenças geográficas significativas nos
perfis das vítimas detectadas. Por exemplo, as vítimas
crianças representaram a maioria (55%) das vítimas
detectadas na África Subsaariana em 2016, com uma
distribuição praticamente igual de meninas e meninos.
No Sul da Ásia, Leste Asiático e Pacífico, os homens
representaram mais de 30% das vítimas detectadas no
mesmo ano; uma participação significativamente grande
no total global. Na Europa, assim como nas Américas, as
mulheres representaram uma clara maioria das vítimas
detectadas de tráfico.
Uma análise do perfil das vítimas reflete diferenças
geográficas na capacidade de detectar, registrar e reportar
o tráfico de pessoas. Globalmente, a Europa, algumas
partes da Ásia, assim como as Américas, detectam os
maiores números de vítimas.
Além disso, a maioria das mulheres vítimas consideradas
neste relatório foi detectada nessas regiões. No que diz
respeito

Fig. 11 Porcentagem de vítimas de tráfico de

pessoas detectadas, por faixa etária e
sexo*, 2016

21%

49%

23%

7%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
* As estimativas baseiam-se em informações sobre a idade e o sexo de
26.750 vítimas detectadas em 110 países.

respeito aos homens, em números absolutos, a maioria
das vítimas do sexo masculino foram detectadas na
África, enquanto que as vítimas masculinas adultas foram
frequentemente detectadas no Sul da Ásia e no Oriente
Médio. Ao agregar esses dados para produzir uma análise
global, o quadro geral é afetado pelo fato de a Europa e
as Américas detectarem mais vítimas do que a África.
Poder-se-ia assumir, por exemplo, que se as capacidades
de detecção dos países da África Subsaariana fossem
semelhantes às dos países da Europa ou das Américas, as
vítimas infantis constituiriam uma proporção maior das
vítimas
detectadas
globalmente.
Considerações
semelhantes podem ser feitas sobre os países do Sul da
Ásia e os homens adultos no cenário global.
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Fig. 12 Vítimas de tráfico de pessoas detectadas, por faixa etária e sexo, por sub-região de

detecção, 2016 (ou mais recente)
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

MApA 1 Porcentagem de crianças entre o número total de vítimas detectadas nas diferentes

regiões, por país, 2016
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
Nota: Os limites e nomes mostrados e as designações usadas neste mapa não implicam endosso ou aceitação oficial por parte das
Nações Unidas.

26

GLOTiP_2018_BOOK.indb 26

17/12/2018 19:49:11

I

MApA 2 Principais perfis detectados nas áreas geográficas consideradas, por sub-regiões, 2016

(ou mais recente)
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Fig. 13 Tendências na participação das crianças
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Fig. 14 Tendências na proporção de adultos
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Em termos de tendências, os resultados de 2016 estão
coerentes com os dados de 2012-2014. A proporção de
crianças permaneceu em torno de 30% das vítimas
detectadas, com muito mais meninas detectadas do que
meninos. A comparação dos dados de 2016 e 2004
revela um claro aumento nas detecções de crianças,
sendo que mais do que duplicou a participação de ambos
sexos no total.

2004

2006

2009

Mulheres

Homens

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

As detecções de vítimas de tráfico que são homens
parecem ter-se estabilizado na sequência dos aumentos
registados em anos anteriores. A proporção de homens
entre as vítimas detectadas em 2016 é de cerca de 20%.
Este valor está em linha com os resultados de 2014, mas
é um aumento significativo em relação aos anos
anteriores.

27

GLOTiP_2018_BOOK.indb 27

17/12/2018 19:49:12

RELATÓRIO GLOBAL SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 2018

Fig. 15 Porcentagens
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 17 Porcentagem de formas de

exploração entre meninas vítimas de
tráfico, 2016
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Fig. 16 Porcentagens de formas de exploração

entre homens vítimas de tráfico de
pessoas, 2016 (ou mais recente)
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 18 Porcentagem de formas de

exploração entre meninos vítimas de
tráfico, 2016 (ou mais recente)
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Os perfis das vítimas também mudam de acordo com a
forma de tráfico considerada. Homens e mulheres são
amplamente detectados como traficados para diferentes
formas de exploração. Os dados de vários países que
fornecem informações sobre as formas de exploração por
sexo e idade das vítimas mostram distinções claras entre
as vítimas detectadas que são mulheres e homens.
Enquanto 83% das mulheres vítimas detectadas em 2016
foram traficadas para exploração sexual, 82% dos
homens detectados foram traficados para trabalho
forçado.

Cerca de 10% dos homens detectados foram traficados
para exploração sexual, enquanto 13% das mulheres
foram traficadas para trabalho forçado. Para as vítimas
infantis detectadas, os padrões de gênero para as formas
de exploração são diferentes. Enquanto os meninos - tal
como os homens - são principalmente detectados como
vítimas de tráfico para trabalhos forçados, muitos são
também detectados como vítimas de tráfico para
exploração sexual e para "outras" formas de exploração,
como a exploração da mendicidade, o envolvimento de
crianças em conflitos armados (crianças-soldado) e as
atividades criminosas forçadas.
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Tal como as mulheres, a maioria das meninas vítimas
detectadas são traficadas para fins de exploração sexual.
No entanto, uma em cada cinco meninas detectadas em
2016 foram traficadas para trabalho forçado. Uma
parcela significativa das meninas detectadas foi traficada
para formas de exploração que não a exploração sexual
ou o trabalho forçado. Conforme relatado na próxima
seção, as vítimas são traficadas para uma lista de
propósitos, que vão desde casamentos forçados até a
exploração da mendicidade e atividades criminosas
forçadas. A porcentagem de meninas vítimas detectadas
que foram traficadas para "outras" formas de exploração é
consideravelmente menor do que a porcentagem
correspondente para os meninos detectados.

Fig. 19 Porcentagens de formas de

exploração entre vítimas de rtáfico
detectadas*, Total
2016 (ou mais recente)

59%

Tráfico para
exploração sexual
Tráfico para

34% trabalho forçado
Tráfico para

7% outros objetivos

Formas de exploração
O tráfico para fins de exploração sexual é a forma mais
detectada de tráfico a nível mundial. As vítimas de tráfico
para fins de exploração sexual representaram 59% das
vítimas detectadas em 2016. Uma em cada três vítimas
detectadas foi traficada para trabalho forçado e 7% das
vítimas detectadas foram traficadas para outros fins.
As formas de exploração detectadas variam muito entre
as diferentes sub-regiões. Em 2016, o tráfico para fins de
trabalho forçado foi a forma mais frequentemente
detectada na África Austral, Oriental e Ocidental e nos
países do Oriente Médio.
No Sul da Ásia, bem como na Ásia Central, o
tráfico para trabalho forçado e para exploração sexual
foram detectados em proporções quase iguais. O tráfico
para fins de exploração sexual foi a forma mais detectada
em todas as sub-regiões europeias, na América do Norte
e Central e no Caribe, bem como na Ásia Oriental e no
Pacífico. No Norte de África, outras formas de
exploração, como a exploração da mendicidade infantil,
foram mais frequentemente detectadas do que outras
formas.
Quanto a outras formas de exploração, o tráfico para a
remoção de órgãos continua a ser muito limitado em
termos de número de vítimas detectadas. Cerca de 100
vítimas de tráfico para remoção de órgãos foram
detectadas e comunicadas ao UNODC durante o
período de 2014-2017. As vítimas eram todos adultos.
Isto está relacionado com a natureza desse tipo de tráfico,
que visa corpos adultos com órgãos totalmente
desenvolvidos. Cerca de dois terços dessas vítimas eram
homens. A maioria dessas vítimas foi relatada por países
do Norte de África e do Oriente Médio mas também se
registaram casos na Europa Ocidental, Central e
Oriental, bem como na América do Sul.
Os dados coletados também se referem a outras formas
de exploração não especificamente listadas no Protocolo
das Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas, mas
consider

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
* As estimativas baseiam-se em dados fornecidos por 110 países que comunicaram
24.687 vítimas detectadas.

Fig. 20 Número de vítimas de tráfico
8,000
7,000

detectadas por forma de exploração e
região de detecção, 2016 (ou mais
recente)

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Europa e
Ásia Central

Sul e Leste
Asiático e
Pacífico

Américas

África e
Oriente Médio

Tráfico para exploração sexual
Tráfico para trabalho forçado
Tráfico para remoção de órgãos
Tráfico para outros objetivos
Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

das Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas, mas
consideradas
pelas
legislações
nacionais
ou
jurisprudência como formas de tráfico.
O UNODC categorizou essas outras formas como sendo
rotuladas pelas autoridades nacionais. Os dados de 2016
indicam que cerca de 2% das vítimas detectadas
globalmente foram traficadas para 'formas mistas de
exploração', tais como vítimas exploradas tanto
sexualmente como em trabalho forçado, ou exploradas em
mendicidade, bem como em atividades criminosas (muitas
vezes realizando pequenos crimes). As mulheres grávidas
par
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MApA 3 Porcentagem de vítimas de tráfico detectadas por forma de exploração e por sub-região de detecção,

2016 (ou mais recente)

56% 33%11%

Europa Oriental

70% 17%13%

71%24%5%

América do Norte

66% 27% 7%

Europa Ocidental
e Meridional

Sudeste e Centro
da Europa

48% 45% 7%

Ásia Central
32% 66%2%

28% 3% 69% 34% 39% 27%

Norte da África

87% 5% 8%

Resto do
Oriente
Médio

América Central e
Caribe

Conselho de
Cooperação
do Golfo
50% 49%1%

Sul Asiático
36% 55% 8%

África Ocidental

60% 38% 2%

Leste Asiático
e Pacífico

18% 82%

África Oriental
58% 32% 10%

América do Sul

17% 83%

Sudeste Africano
Exploração sexual
Trabalho forçado
Outros objetivos

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Principais formas de exploração detectadas:

Exploração sexual
Trabalho forçado
Identificação conjunta de exploração sexual e trabalho
forçado ou de outros objetivos

Nota: Os limites e nomes mostrados e as designações usadas neste mapa não implicam endosso ou aceitação oficial pelas Nações
Unidas.
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Cicatrizes para a vida: padrões de tráfico
em pessoas para remoção de órgãos
Em comparação com os casos mais frequentemente
detectados de tráfico de pessoas para exploração sexual e
trabalho forçado, há relativamente poucos casos detectados
de tráfico de pessoas para remoção de órgãos. Nos últimos
13 anos, o UNODC recolheu informações sobre cerca de
700 vítimas de tráfico de pessoas para remoção de órgãos
detectados em 25 países, em comparação com 225.000
vítimas de tráfico de pessoas para todos os outros fins. Em
geral, o ritmo do crime é ditado pela escassez de órgãos
no mercado global, uma vez que a disponibilidade de
órgãos doados é limitada e ofuscada pela procura. As
estimativas sugerem que 5 a 10% de todos os transplantes
de rim e fígado são realizados com órgãos obtidos
ilegalmente.a Essas estimativas incluem o comércio ilícito
de órgãos. No entanto, se o doador não consentir com
a remoção de órgãos, ou esse consentimento for obtido
por meio de coerção, engano, abuso de vulnerabilidade,
ou quaisquer outros meios incluídos na definição de
tráfico de pessoas,b o transplante de órgãos é o resultado
do tráfico de pessoas para remoção de órgãos, que é a
forma de tráfico discutida nesta caixa.
Evidências sugerem que os traficantes são hábeis ao
trabalharem além das fronteiras nacionais. Eles se
aproveitam do baixo desenvolvimento econômico de
alguns países e dos conhecimentos médicos disponíveis
em outros países.

Os traficantes operam de formas cada vez mais sofisticadas,
aproveitando-se de ambientes corruptos e medidas
fraudulentas e explorando pessoas em situação de miséria,
pobreza e privação.
Uma tendência emergente é como o tráfico de pessoas para a
remoção de órgãos é perpetrado por redes criminosas
altamente organizadas. Exemplos de casos investigados pelas
autoridades nacionais mostram que os traficantes podem agir
durante um período prolongado de tempo com elevado
número de vítimas, antes de serem apanhados. Um caso
mostrou que um grupo de traficantes conduziu até 500
operações renais em diferentes casas e hospitais particulares
em um período de tempo de sete anos.c Em outro caso, os
traficantes organizaram o pareamento de doadores e
receptores em uma operação logística avançada, que
envolveu interpretação de idiomas para estrangeiros que
chegavam aos hospitais locais, exames médicos para
assegurar a compatibilidade entre doador e receptor,
procedimentos médicos e tratamento pós-cirúrgicod.
A capacidade de operar além-fronteiras é típica da
organização das redes envolvidas no tráfico de pessoas para
remoção de órgãos. Em um dos casos, organizadores
internacionais e intermediadores locais trabalharam juntos.
Estes últimos receberam US$2.000 para cada uma das 12
vítimas recrutadas, através de anúncios online pedindo
"doadores de rim". O intermediador local providenciou os
exames médicos das vítimas recém-recrutadas, compartilhou
os resultados com os
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os resultados com os organizadores e providenciou
transporte das vítimas para um país terceiro, no qual a
remoção dos órgãos das vítimas foi realizada.e
Outra tendência emergente diz respeito à forma como os
traficantes conspiravam se com profissionais médicos, o
que incluía corrupção e práticas fraudulentas.f Os
traficantes utilizam a equipe médica para diferentes fins, o
que incluí o acesso a laboratórios para analisar a
compatibilidade entre doador e receptor, realizar
procedimentos médicos tais como a remoção do órgãos ou
prestação de serviços de recuperação ou tratamento póscirúrgico. Embora alguns casos possam incluir a
colaboração direta da equipe médica, em outros, a equipe
médica é levada a acreditar que um determinado acordo é
legítimo, o que evidencia as formas sofisticadas de
manipulação da percepção da realidade exercida pelos
traficantes. Outros exemplos mostram como as licenças
médicas podem ser obtidas ilegalmente ou como os
traficantes podem enganar os doadores, levando-os a
assinar documentos declarando falsamente que estão
relacionados com o doador com o objetivo de contornar a
legislação que proíbe a venda comercial de órgãos.g Em
outros casos, os traficantes enganaram as vítimas de outras
formas, dizendo-lhes que deveriam receber um check-up
médico de rotina ou que a vítima deveria ser submetida a
um exame médico de rotina. a doação dos seus órgãos foi
por razões altruístas.h
Um último aspecto diz respeito à forma como os
perpetradores abusam de níveis graves de vulnerabilidade.
Os traficantes podem persuadir as vítimas de que o
comércio de um dos seus rins é a única forma de lidar com
a pobreza. Os traficantes abusam dessas vulnerabilidades,
com especial enfoque nos trabalhadores rurais
desempregados ou nas pessoas sem-abrigo que se
encontram em situações precárias, e enganam-nos, levandoos a trocar seus órgãos por dinheiro que não será pago no
final da cirurgia.i De forma semelhante, os traficantes têm
como alvo pessoas que enfrentam outras formas de
dificuldades, como o recrutamento de pessoas de campos
de refugiados com falsas promessas de receber pagamentos
e/ou transporte para locais mais seguros. Exemplos
específicos dessa situação foram identificados pelo Relator
Especial das Nações Unidas para o tráfico de pessoas,
afetando especialmente mulheres e crianças. Durante uma
visita a um país, foi revelada a forma como os requerentes
de asilo, refugiados e pessoas que vivem em situação de

traficadas para vender os seus recém-nascidos ou o
tráfico de bebês representaram cerca de 0,5% das vítimas
de tráfico detectadas em 2016.
Números semelhantes foram registados para o tráfico
para atividades criminosas forçadas e para o tráfico para
casamentos forçados, enquanto que o tráfico para fins de
exploração da mendicidade representou cerca de 1% das
vítimas detectadas. Outras formas de exploração
relatadas são o tráfico para a produção de material
pornográfico e o tráfico de crianças para utilização como
crianças-soldados.

pobreza eram alvos de traficantes e, em alguns casos, eram
transferidos para outros países para serem submetidos a
cirurgia de remoção de órgãos.l
A vulnerabilidade das vítimas também aparece em termos
de carência de educação. Um estudo baseado em entrevistas
com 103 vítimas detectadas revelou que nenhuma delas
tinha grau de educação superior ao grau do ensino médio, e
apenas metade tinha educação primária ou abaixo. Como
resultado, os traficantes se aproveitam desses fatores para
vender mentiras, alegando que os rins voltam a crescer
depois de serem removidos ou que é anormal ter dois rins.n

a

European Parliament, 2015, Trafficking in Human Organs, p. 8;
United Nations, General Assembly, 2017, Strengthening and promoting
effective measures and international cooperation on organ donation and
transplantation to prevent and combat trafficking in persons for the purpose of organ removal and trafficking in human organs, A/RES/71/322,
preamble, p. 3.

b

Os 'meios' listados na definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas da
ONU são: a ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção;
rapto; fraude; engano; abuso de poder ou de uma posição de
vulnerabilidade; dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento da pessoa que tem controle sobre outra pessoa.

c

European Parliament, 2015, Trafficking in Human Organs, p. 36-37.

d

State v. Netcare Kwa-Zulu Limited, United Office on Drugs and
Crime, Case Law Data Base (SHERLOC), URL: https://sherloc.
unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/zaf/2010/
state_v._netcare_kwa-zulu_limited.html

e

Case material provided by Member State (Armenia #1) for the 2014
Global Report on Trafficking in Persons.

f

Organization for Security and Co-operation in Europe, 2013, Trafficking in human beings for the purpose of organ removal in the OSCE
region: Analysis and findings, p. 6.

g

Ambagtsheer, F. et. al, 2016, “Trafficking in Human Beings for the
Purpose of Organ Removal: a Case Study Report”, pp. 97-102, in
Ambagsheer, F. and Weimar, W., 2016, Trafficking in Human Beings
for the Purpose of Organ Removal: Results and Recommendations, The
HOTT Project.

h

Ibid.

i

European Parliament, 2015, Trafficking in Human Organs,pp. 36-37

l

Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights,
Report of the special rapporteur, on her mission to Jordan, A/HRC/32/41/
Add.1, para 20.

m

Budiani-Saberi, D. A. et al. , 2014, “Human Trafficking for Organ
Removal in India: A Victim-Centred, Evidence-Based Report”, Transplantation, 97(4): 380-384
–
United Nations Office on Drugs and Crime, 2015, Assessment Toolkit
Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal, p. 28.

n

Embora o número de detecções seja reduzido, muitas das
"outras" formas de exploração estão geograficamente
difundidas. O tráfico para fins de exploração sexual, por
exemplo, foi denunciado por cerca de 20 países em todas
as regiões consideradas no presente relatório. O tráfico
para casamentos forçados foi relatado por uma dúzia de
países em todas as regiões. O tráfico para fins de atividade
criminosa foi comunicado principalmente por países da
Europa e da América do Norte. O tráfico para formas
mistas de exploração foi relatado principalmente por
países
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MApA 4

Países que relatam outras formas de exploração que não seja trabalho forçado e a exploração
sexual, 2014-2016

Tráfico para fins de:
Remoção de órgãos
MendicÂncia forçada/exploratória
Atividades criminais
Adoção ilegal/venda de bebês/mães para venda de crianças
Casamentos forçados
Pornografia
Exploração laboral e sexual mista*

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

The boundaries shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries. The dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of
Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. The final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined. A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).

Nota: Os limites mostrados neste mapa não implicam endosso ou aceitação oficial pelas Nações Unidas. As linhas tracejadas representam
fronteiras indeterminadas. A linha pontilhada representa aproximadamente a Linha de Controle em Jammu e Caxemira acordada entre a Índia e o
Paquistão. O status final de Jammu e Caxemira ainda não foi acordado entre as partes. A fronteira final entre a República do Sudão e a República
do Sudão do Sul ainda não foi determinada. Existe uma disputa entre os governos da Argentina e do Reino Unido e Irlanda do Norte em relação à
soberania sobre as Ilhas Falkland (Malvinas).

países das Américas, enquanto que o tráfico de crianças
para uso como combatentes armados foi relatado em
vários países em situação de conflito e pós-conflito.
Como essas formas de exploração menos comumente
relatadas não são explicitamente mencionadas no
Protocolo das Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas, a
divulgação desses casos de tráfico pode estar relacionada
ou não ao reconhecimento dessas situações como formas
de tráfico pelas autoridades nacionais.
Como mencionado na seção sobre o perfil das vítimas, os
dados dos países que fornecem informações sobre o
perfil das vítimas por formas de exploração mostram que
os traficantes visam as vítimas de acordo com a finalidade
pretendida de sua exploração.
A grande maioria das vítimas detectadas de tráfico para
exploração sexual são do sexo feminino, em particular
mulheres (68%), enquanto as meninas representam 26%.
Os homens - meninos e homens em proporções iguais juntos representam cerca de 6% das vítimas de tráfico de
pessoas para exploração sexual.
Os perfis de gênero das vítimas detectadas que são traficadas

para o trabalho forçado são mais diversificadas, embora
os homens compreendam a maior parte dessas vítimas.
Cerca de 35% dessas vítimas são do gênero feminino mais mulheres do que meninas - enquanto os meninos
representam cerca de 10%. Crianças vítimas - meninos e
meninas - representam cerca de 30% das vítimas
detectadas de tráfico, tanto para exploração sexual como
para trabalho forçado.
Em comparação com o tráfico para fins de exploração
sexual e trabalho forçado, são detectadas muito menos
vítimas de tráfico para "outros" fins. Além disso, estas
formas são muito diversas, desde o tráfico para
casamentos forçados a atividades criminosas forçadas.
Parece que a maior parte do tráfico para "outros" fins visa
as crianças em maior medida do que as outras formas de
exploração. Os perfis etários e de gênero das vítimas mulheres, homens, meninas e meninos - e a forma de
exploração entre cada grupo de vítimas foram
comunicados por 54 países em diferentes partes do
mundo. As informações desses países confirmam os
padrões resultantes da análise geral: a maioria das vítimas
detectadas em 2016 eram mulheres adultas (cerca de
45%) e, em menor medida, meninas, que foram
traficadas para fins de exploração sexual.
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Fig. 21 Porcentagem de vítimas de tráfico

detectadas para exploração sexual,
por grupo etário e perfil sexual, 2016

Fig. 22 Porcentagem de vítimas de tráfico

detectadas para trabalho forçado, por
faixa etária e perfis sexuais

54 países (n=3,408 vítimas)

54 países (n=6,603 vítimas)

Sexual exploitation

3%

55%

68%

26%

20%

15%

3%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

10%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 23 Porcentagem de vítimas de tráfico

detectadas para outras formas de
exploração, por faixa etária e por perfis
de sexo,
2016
(ou mais recente)
Other
exploitations

Fig. 24 Porcentagem de vítimas de tráfico

detectadas, por perfil e formas de
exploração, 2016 (ou mais recente)
54 países (n=10,772 vítimas)

54 países (n=721 vítimas)

20%

34%

23%

23%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Conforme destacado em diferentes partes da análise, os
dados sobre as vítimas detectadas referem-se apenas à
parte visível do tráfico de pessoas. No entanto, estudos
exploratórios sobre a parte oculta do tráfico indicam que
o tráfico de mulheres para exploração sexual é a forma
mais frequente de tráfico5.
5

United Nations Office on Drugs and Crime and the Dutch
National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual
Violence against Children, 2017, Monitoring Target 16.2 of the
United Nations Sustainable Development Goals; A multiple systems
estimation of the numbers of presumed human trafficking victims in
the Netherlands in 2010-2015 by year, age, gender, form of exploitation and nationality, research brief UNODC-NRM; p46-48; United
Nations Office on Drugs and Crime, 2018, Monitoring Target 16.2
of the United Nations Sustainable Development Goals: multiple systems estimation of the numbers of presumed victims of trafficking in
persons, UNODC Research Briefs on Ireland, Romania, Serbia,
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
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exploração sexual
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exploração sexual

7%

Mulheres para
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
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Estudos nacionais para medir
magnitude do tráfico de pessoas

a

As edições anteriores do Relatório Global destacaram a
preocupação do UNODC em conhecer a "imagem sombria"
do tráfico de pessoas.a A edição de 2016 apresentou a
Estimativa de Sistemas Múltiplos (MSE), uma metodologia
que permite a geração de estimativas de populações ocultas,
tais como vítimas de tráfico, com base em dados sólidos a
nível nacional. O UNODC continua a apoiar os países na
realização de estudos nacionais desse tipo, o que até agora
resultou em estimativas de vítimas de quatro países
europeus.
Em 2017, o Relator Nacional Holandês para o Tráfico de
Seres Humanos e o UNODC publicaram um Research
Brief b que descreve o processo e os resultados de um
estudo MSE realizado sobre dados plurianuais com
estratificações em múltiplas dimensões (sexo, idade, forma
de exploração e cidadania holandesa ou não holandesa). O
estudo constatou que existem quatro a cinco vezes mais
vítimas presumidas de tráfico do que aquelas que são
detectadas. Para 2015 - o último ano para o qual havia
dados disponíveis - isto significaria 6.250-6.500 vítimas nos
Países Baixos. A taxa de vitimização - que é a medida
solicitada pelo indicador ODS 16.2.2 - é de cerca de 37
vítimas por 100.000 habitantes.
Três outros países - Irlanda, Romênia e Sérvia - também
realizaram estudos nacionais MSE em parceria com o
UNODC e a Walk Free Foundation. Estes estudos
encontraram taxas de vitimização para o ano de 2015
variando entre 12 por 100.000 habitantes na Sérvia e pouco
mais de 3 na Irlanda, com a Romênia entre os 6. Em termos
de número estimado de vítimas, também para 2015, estas
são 830 na Sérvia, 1.300 na Romênia e 153 na Irlanda. As
estimativas para a Sérvia e a Romênia também incluem
cidadãos explorados fora do país.

Em termos de impacto político, talvez ainda mais
importante do que descobrir a magnitude do tráfico é a
capacidade do método para identificar as vítimas ocultas de
tráfico.
O estudo holandês baseou-se em dados extensos e muito
detalhados, o que significa que as conclusões foram
específicas e robustas.
As vítimas mais ocultas nos Países Baixos foram as menores
neerlandesas traficadas para exploração sexual. Esta
descoberta rapidamente levou a discussões a nível político
sobre se as campanhas de sensibilização para o tráfico
deveriam ser introduzidas nas escolas do país.
Para os outros três países, os dados subjacentes não eram
suficientemente sólidos para traçar os perfis das vítimas
ocultas no contexto nacional. No entanto, surgiram alguns
padrões mais amplos, o que inclui a constatação de que as
vítimas crianças parecem estar mais 'ocultas' do que os
adultos; o que implica que a detecção do tráfico de crianças
é menos provável do que a do tráfico de adultos. Além
disso, a proporção entre as vítimas detectadas e as vítimas
estimadas era menor na Irlanda e na Romênia (1,5 em
ambos os países; ou seja, um número estimado de vítimas
50% superior ao das vítimas detectadas) do que na Sérvia
(6,3) e nos Países Baixos (entre 4 e 5). Isto poderia sugerir
que as probabilidades de detecção de casos de tráfico são
mais elevadas na Irlanda e nos Países Baixos (entre 4 e 5).
Romênia do que nos outros dois países.

MSE é uma forma de os países
compreenderem a magnitude do
seu problema de tráfico
Número de
vítimas
detectadas

?

A fim de realizar um estudo MSE, os países têm de detectar
uma massa crítica de vítimas de tráfico de pessoas. Embora
exista alguma flexibilidade, cerca de 80 vítimas por ano é
suficiente para produzir resultados razoavelmente sólidos.
Além disso, o país precisa ser capaz de apresentar pelo
menos três listas nacionais de vítimas detectadas ou
presumidas, de preferência desagregadas por sexo, idade e
forma de exploração (as listas podem ser compartilhadas
com o UNODC de forma anônima). Essas listas podem vir
de diferentes fontes, o que incluí, entre outras, a polícia,
procuradores, autoridades de migração, prestadores de
assistência às vítimas, abrigos, autoridades locais ou
organizações internacionais.

“Figura oculta”- tráfico que ocorre, mas não
é detectado.

a

See text box on p. 47, UNODC, Global Report on Trafficking in Persons
2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.IV.6).

b

Available at: www.unodc.org/glotip.
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Perfil dos criminosos

Fig. 25 Porcentagens de pessoas investigadas

ou detidas por tráfico de pessoas, por
First(ou
contact
sexo, 2016
mais recente)

Uma análise do sexo das pessoas relatadas como tendo
sido investigadas ou presas, processadas e/ou condenadas
por tráfico de pessoas mostra que a maioria dos
traficantes continua sendo do sexo masculino. Em linha
com os anos anteriores, em 2016, pouco mais de 35%
dos processados por tráfico de pessoas eram mulheres. A
proporção é semelhante para aqueles que entram em
primeiro contato com a polícia (geralmente por serem
investigados ou presos por tráfico) e maior para aqueles
que são condenados
Os dados sobre o perfil das vítimas também confirmam
diferenças regionais que estão em linha com os anos
anteriores.

70 países (n=9,813)

69%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 26 Porcentagem de pessoas condenadas

A sub-região da Europa Oriental e da Ásia Central
continua a condenar mais mulheres por tráfico de
pessoas do que homens, e padrões semelhantes são
registados na América Central e no Caribe. Na Ásia
Oriental e no Pacífico, as mulheres representaram cerca
de metade de todos os delinquentes condenados por
tráfico de pessoas.

por tráfico de pessoas, por sexo, 2016
(ou mais recente)
68 países (n=6,370)

65%

Países da Europa Ocidental e Central relatam pequenas
porcentagens de mulheres delinquentes, ligeiramente
acima dos 20%.
Países nas Américas, bem como na África e no Oriente
Médio geralmente relataram que as mulheres constituíam
um pouco mais de um terço dos condenados por tráfico
de pessoas.
As diferenças no perfil sexual das pessoas condenadas
podem refletir diferentes abordagens dos sistemas de
justiça criminal em diferentes regiões.
Por uma questão de capacidade, os países em
desenvolvimento podem ser capazes de condenar apenas
as camadas mais baixas da rede de tráfico, resultando na
condenação daqueles que normalmente controlam ou
recrutam as vítimas, as chamadas 'madames' no contexto
de exploração sexual.
Ao mesmo tempo, esses números podem refletir
diferentes papéis que as mulheres têm no processo de
tráfico e na geografia ligada a esses papéis.
Estudos qualitativos mostram que as mulheres traficantes
são particularmente ativas na fase de recrutamento do
tráfico de pessoas6.
6

See page 30 of the UNODC Global Report on Trafficking in Persons
2012 (United Nations publication, Sales No. E.13.V.6). ; See pages
27-29 of the UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2014
(United Nations publication, Sales No. E.14.V.10).; See page 36-39
of the UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2016 (United
Nations publication, Sales No. E.16.IV.6).

31%

35%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Isso poderia explicar a diferença significativa nos perfis
sexuais dos autores de crimes nos países de origem e de
destino7 refletida em todas as fases do processo penal.
A clara maioria dos traficantes condenados em 2016
eram cidadãos do país onde foram condenados.
Os traficantes estrangeiros representavam cerca de um
terço dos condenados. A maioria dos infratores
estrangeiros eram cidadãos de países
Não é possível fazer uma distinção clara entre países de origem e países
de destino, além disso, o tráfico interno, que é detectado na maioria dos
países do mundo, faz dos países de origem e de destino simultaneamente.
Mesmo que se considere apenas o tráfico transfronteiriço, os países podem
pertencer a ambas as categorias. Com efeito, a maioria dos países fazem-no,
uma vez que detectam tanto o tráfico de saída dos seus próprios cidadãos
como o tráfico de entrada de estrangeiros. Muito poucos são
exclusivamente países de origem ou de destino. Por esta razão, os países
podem ser considerados países de origem mais típicos ou países de destino
mais típicos. Embora os países desempenhem ambos os papéis, a maioria
dos fluxos de tráfico é de saída (no caso de um país de origem mais típico)
ou de entrada (destino mais típico). Dos 48 países que forneceram
informações sobre a nacionalidade dos condenados, perseguidos,
investigados ou detidos, 24 foram considerados países de origem mais
típicos do tráfico transfronteiras, enquanto 24 foram considerados países de
destino mais típicos.

7

35

GLOTiP_2018_BOOK.indb 35

17/12/2018 19:49:14

RELATÓRIO GLOBAL SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 2018

Fig. 27 Porcentagens de pessoas condenadas

por tráfico de pessoas, por sexo, 2016
(ou mais recente)
58 países (n=1,565)
Convicted

Fig. 28 Porcentagem de pessoas condenadas

por tráfico de pessoas, por sexo e subregião, 2016 (ou mais recente)

Norte da África e
Oriente Médio
África Subsaariana

62%

38%

América do Norte
América Central e Caribe
América do Sul
Leste Asiático e Pacífico
Europa Oriental e Ásia
Central
Europa Central e Ocidental

0%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

20% 40% 60% 80% 100%
Homens

Mulheres

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 29 Porcentagem de pessoas investigadas

ou detidas por tráfico de pessoas em
típicos países de origem, por sexo,
2016 (ou mais recente)
24 paísdes (n=3,339)

61%

39%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 31 Porcentagem de pessoas condenadas

por tráfico de pessoas em típicos
países de origem, por sexo, 2016 (ou
mais recente)
24 países (n=2,429)

63%

Fig. 30 Porcentagem de pessoas investigadas

ou detidas por tráfico de pessoas em
típicos países de destino, por sexo,
2016 (ou mais recente)
24 países (n=3,694)

72%

28%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 32 Porcentagem de pessoas condenadas

por tráfico de pessoas em típicos
países de destino, por sexo, 2016 (ou
mais recente)
24 países (n=2,534)

37%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

71%

29%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
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Fig. 33 Porcentagem de pessoas condenadas

por tráfico de pessoas em típicos
países de origem, por sexo, 2016 (ou
mais recente)
24 países (n=497)

57%

43%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 35 Porcentagem de cidadão nacionais e

estrangeiros entre traficantes
condenados (em relação ao país de
condenação), 2016 (ou mais recente)

76 países (n=3,584)

Total

Fig. 34 Porcentagem de pessoas condenadas

por tráfico de pessoas nos típicos
países de destino, por sexo, 2016 (ou
mais recente)
24 países (n=499)

75%

25%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 36 Porcentagem de cidadãos nacionais e

estrangeiros (relativas ao país de
condenação) entre os traficantes
condenados, por país de origem e de
destino, 2016 (ou mais recente)

24 países (n=497)

Países de
destino

70%

Cidadãos locais
condenados

21%

Estrangeiros na região
das condenações

9%

Países
de origem

Estrangeiros de
outras regiões

0%

50%

100%

Infratores Nacionais
Infratores Estrangeiros
Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

estrangeiros eram cidadãos de países da mesma região do
país de condenação.
Para o ano de 2016, em todas as outras sub-regiões onde
havia dados disponíveis (os dados da América do Norte e
do Sul da Ásia eram muito fracos para incluir essas subregiões na análise), os cidadãos do país de condenação
eram a grande maioria dos criminosos condenados, com
participações superiores a 70%.
Exceções a esses padrões gerais foram os países da
Europa Ocidental e do Sul, e os países do Oriente
Médio.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

A maior participação de traficantes estrangeiros nos
países do Oriente Médio e da Europa Ocidental e
Meridional pode ser explicada pelo fato dessas regiões
serem principalmente áreas de destino do tráfico
transfronteiriço.
Os países de origem típicos geralmente condenam
poucos estrangeiros por tráfico de pessoas. Ao
contrário, os países de destino tendem a registar
porcentagens mais elevadas de condenações de
estrangeiro.
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Fig. 37 Porcentagem de traficantes condenados no seu país de origem, por sub-região, 2016 (ou mais

recente)

76 países (n=3,454 pessoas condenadas)
Norte da África e Oriente Médio

10%

África Subsaariana

85%

América Central e Caribe

89%

América do Sul

84%

Leste Asiático e Pacífico

84%

Europa Oriental e Ásia Central

98%

Europa Central e Oriental

80%

Europa Ocidental e Meridional

41%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Internet:
vítima

conectando

traficante

e

As conexões no ciberespaço e o uso de redes sociais
tornaram-se as principais formas de interação nas
sociedades modernas. No entanto, essas oportunidades
também implicam novos riscos. O que pode começar como
uma interação inocente entre indivíduos, pode evoluir para
um caso de tráfico de pessoas. O domínio online abriu
novos caminhos para que os traficantes identifiquem,
contatem e enganem as vítimas em esquemas de exploração.
O que é popularmente conhecido como "Internet" fornece
uma ampla variedade de plataformas de mídia social, a
maioria das quais facilita o compartilhamento de imagens,
textos e/ou vídeos. Os traficantes podem tirar proveito de
características particulares dessas plataformas, como
criptografia de mensagens, adesão baseada em perfis
personalizados e criação de grupos de usuários com
interesses específicos. Podem igualmente utilizar serviços
baseados na Internet para efetuar pagamentos em linha de
forma anônima ou para distribuir material pornográfico. As
muitas formas disponíveis de utilizar a Internet facilitam a
identificação e o contato dos traficantes com as vítimas e, ao
mesmo tempo, evitam a sua identificação através da
restrição da interação física.
Os traficantes utilizam as redes sociais de diferentes
formas. Os traficantes que operam sozinhos podem utilizar
as redes sociais principalmente para identificar e entrar em
contato com potenciais vítimas. Um exemplo, retirado de
um caso de tráfico processado no Canadá, ilustra como
uma traficante do sexo feminino usou uma plataforma de
rede social para entrar em contato com uma vítima do
sexo feminino enquanto esta estava procurando por
apartamentos online. Elas entraram em contato e se
reuniram dentro de 24 horas após o primeiro contato, o
que demonstra o ritmo acelerado do esquema fraudulento
Durante a reunião, a vítima recebeu uma bebida com
sedativos e foi então agredida sexualmente.The perpe-

sedativos e foi então agredida sexualmente. A perpetradora
gravou a agressão em vídeo, usando a gravação para coagir a
vítima à exploração sexual, que durou vários meses.a O caso
mostra como os perpetradores ordenam suas ações,
identificando vítimas nas redes sociais, criando dependência
e, posteriormente, prendendo-as em situações de
exploração. Tais casos têm sido relatados em muitas
regiões.b
Outros exemplos mostram como as redes de tráfico utilizam
os aplicativos das redes sociais. Em um dos casos, dois
traficantes de um país da Europa Oriental eram responsáveis
pelo recrutamento. Trabalharam com outros traficantes
dentro e fora da sua sub-região. Os recrutadores basearam
sua abordagem na utilização de uma plataforma de redes
sociais onde as pessoas podem criar grupos sociais e perfis
personalizados. Criaram perfis falsos, juntaram-se a grupos e
anunciaram empregos lucrativos, a fim de entrar em contato
com potenciais vítimas que aspiravam trabalhar no
estrangeiro como modelos. Os traficantes recrutaram 100
garotas e as convenceram a compartilhar fotos reveladoras
de si mesmas. As fotos foram usadas para coagi-las a viajar
para o destino pretendido pelos traficantes, onde foram
compradas por outro traficante por US$ 500 cada. Os
pagamentos foram feitos através de uma plataforma de
pagamento via celular. As garotas ficaram em um hotel
reservado por um novo grupo de traficantes, que usaram as
fotos para coagir as garotas a se prostituírem, entregando
mais da metade de seus ganhos. Os traficantes nunca
conheceram as meninas, embora tenham facilitado o tráfico
online..c
Em um caso semelhante, os traficantes usaram uma rede
social para divulgar um anúncio falso de emprego. Os
perpetradores contataram com sucesso e convenceram 15
pessoas a viajar para o Oriente Médio, onde foram
exploradas sexualmente. O caso incluiu não apenas o
recrutamento online de vítimas, mas também cúmplices,
como alguém para trabalhar localmente como fiscalizador.
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Abordagens semelhantes têm sido usadas em outros
contextos em que os traficantes contataram as vítimas pela
internet, enganaram-nas para que viajassem para o exterior e,
uma vez isoladas, as exploraram.d
Outros casos envolveram vítimas, frequentemente crianças,
que foram usadas na produção de imagens de abuso
sexual de crianças (pornografia) para distribuição online.
Em alguns casos, os traficantes eram pais, condenados
por terem feito material de abuso sexual de crianças com
os seus filhos e por o terem vendido online.e Em outro
caso, imagens e vídeos de abuso sexual de crianças foram
gravados com celulares, enviados e vendidos em plataformas
em linha. A investigação forense digital realizada nesse caso
encontrou mais de 500.000 fotos de crianças menores de 10
anos. O caso foi inicialmente julgado ao abrigo da legislação
sobre cibercriminalidade, tendo sido posteriormente
alargado de modo a incluir as acusações de tráfico de
pessoas para exploração sexual.f

Esses casos demonstram como os traficantes inovam e
tiram proveito das novas tecnologias para trabalhar de
forma flexível, o que inclui o prolongamento de suas
operações para além das fronteiras. A utilização de
aplicativos baseados na Internet facilitou o processo de
identificação das vítimas e o contato com elas, a
logística da transferência de dinheiro e a coordenação
entre diferentes grupos. Além disso, o anonimato e a
para

Avaliação do rendimento criminal
em casos de tráfico de pessoas

facilidade de utilização de muitos serviços em linha
simplificam um crime transnacional como o tráfico de
pessoas.
a

Material do caso fornecido pelo Canadá. Alberta Court of Queen’s
Bench. O perpetrador foi condenado a oito anos de prisão por várias
acusações individuais, incluindo tráfico de pessoas.

b

De acordo com os casos coletados para o Relatório Global,
Europa Oriental, sudeste da Europa, América do Sul, América
Central e América do Norte, todos relataram casos semelhantes.

c

Material de processo fornecido pela Bielorrússia, Tribunal Distrital de Permaisky, Minsk. Do is perpetradores foram, respectivamente,
condenados a prisão por três anos e pagamento de multa de US$3.730,
e prisão por dois anos e seis meses e pagamento de multa de US
$2.485,00.

d Material de caso fornecido por Israel, Tribunal Distrital de Haifa. A

perpetradora foi condenada a 20 meses de prisão, multa e confisco de
divisas. O perpetrador masculino foi condenado a seis meses de prisão
para ser cumprido em serviço comunitário e uma multa.

e

Material do caso fornecido pela Austrália, Tribunal do Condado de
Victoria. O infrator foi condenado a 22 anos de prisão; o material de
processo fornecido pela Geórgia, Tribunal de Tbilisi City, condenações
por sentenças entre 11 e 14 anos de prisão foram relatadas neste
processo.

f

Material de caso fornecido pela Tailândia, Região do Tribunal 5. O
perpetrador foi condenado a 4 anos de prisão.

Os requisitos em termos de competências e equipamento
impossibilitam essa forma específica de tráfico para a
maioria dos potenciais traficantes. No entanto, é uma forma
que pode ser muito lucrativa, tendo em conta as longas listas
de espera para transplantes de órgãos em muitos países.

Como parte do questionário usado para coletar dados para
o Relatório Global bienal sobre Tráfico de Pessoas, o
UNODC pede aos países que apresentem breves descrições
de casos de tráfico que tenham sido processados em sua
jurisdição nos últimos anos. Para a presente edição, cerca de
180 casos foram recebidos de mais de 40 países. Desses,
cerca de 17 casos de 13 países diferentes continham
informações específicas sobre os rendimentos dos
traficantes provenientes do crime. Além disso, alguns casos
da coleta de dados para a edição de 2016 também foram
considerados. Nenhum dos casos abordou os custos
decorrentes das atividades dos traficantes, o que significa
que não é possível estabelecer os lucros do crime.

A maioria dos casos relatados ao UNODC dizia respeito ao
tráfico para exploração sexual. Em todos esses casos, os
traficantes controlavam as vítimas e obrigavam-nas a entregar
ou a totalidade ou uma parte significativa dos seus lucros.
Eles usaram outros métodos, tais como a cobrança de
dívidas elevadas quando as vítimas tinham viajado para seu
local de exploração, cobrando “multas” por uma série de
faltas insignificantes ou inventadas, e/ou obrigando as
mulheres a praticar sexo comercial nas ruas para pagar uma
taxa diária pelo "direito" de ocupar um local em particular.

O caso com a maior arrecadação relatada foi, de longe, o
de tráfico para remoção de órgãos. Foi o único caso que
envolveu essa forma de exploração. Um médico sênior
que trabalhava em um hospital público de um país
centro-americano foi condenado por essa forma de
tráfico, tendo recrutado um doador de órgãos que vive
em extrema pobreza e recebeu um pagamento de US$
10 mil. O órgão foi removido da vítima e depois
transplantado para um receptor - de um país da Europa
Ocidental - por uma taxa de $200.000. Esse traficante era
um médico qualificado e tinha acesso a uma clínica
privada onde as cirurgias podiam ser realizadas.

A maior renda relatada foi de países altamente
desenvolvidos. Em um país da Europa Ocidental, os
clientes tiveram que pagar um mínimo de 50 euros por uma
massagem erótica de meia hora e 130 euros por relações
sexuais.
Em um país do Sul da Europa, relatou-se o preço de 120
euros por meia hora, incluindo relações sexuais. Tais preços
têm o potencial de gerar grandes rendimentos para os
traficantes. Em um país no centro da Europa, por exemplo,
um traficante ganho no mínimo 7.000 euros por obrigar
uma vítima a envolver-se em sexo comercial durante cinco
semanas
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Rendimento criminal obtido com a exploração de vítimas de tráfico, por sub-região e por tipo de
exploração, USD ($) ou Euro (€) por vítima por dia ou por ato

Europa
Ocidental e
Meridional

América do Norte

Centro e Leste
Europeu

Europa Oriental
e Ásia Central

América Central
e Caribe

1 caso:
$390 por dia

1 caso:
$5 por ato
$190,000 por ato

Leste
Asiático e
Pacífico
3 casos:
€25-65 por ato
€1,000 por dia
$240 por dia
2 casos:
€300-500 por dia
€300-1,000 por dia

Exploração sexual
Remoção de órgãos
€750 por dia
Mendicância
Crime forçado (roubo)
Adoção ilegal
Venda de mulheres (sem
objetivo identificado)

2 casos:
€ 200 por dia
$150 por dia

2 casos:
$7-21 por ato
$14 por ato
3 casos:
$9 por dia
$8 por dia
$10 por dia

3 casos:
$1,600 por ato
$2,800 por ato
$12,400 por ato

$2,200 por ato

Fonte: Baseado em 17 casos criminais reportados por 13 países para o UNODC.

Em outras partes do mundo, no entanto, a renda potencial
do sexo comercial é menor. Em um país do Sul do Cáucaso
e um país da América Central, o preço das relações sexuais
varia entre $20 e $25. Mesmo que a vítima seja forçada a
servir quatro clientes por noite, sete dias por semana, e
assumindo que os traficantes confisquem os todos os
pagamentos, em uma semana, o rendimento do crime seria
no valor máximo de $630. O potencial de lucro varia
consideravelmente, correspondendo aparentemente ao nível
de desenvolvimento do país onde a exploração tem lugar.

Outra forma de tráfico que ilustra as variações em
rendimento criminal é tráfico para mendicidade. No
Leste Europa e Ásia Central, três casos descreveram um
rendimento diário por vítima de cerca de 8-10 dólares,
enquanto que em um caso da Europa Ocidental e do
Sul, uma vítima traficada por mendicidade foi forçado a
ganhar cerca de 300 a 500 euros por dia para os
traficantes.

Outro caso da Europa Ocidental e do Sul envolveu uma
vítima deficiente que foi explorada pela primeira vez em um
país do Sudeste da Europa. Lá, a mendicidade forçada
trouxe renda de aproximadamente €150 por dia, que era
confiscada pelos traficantes. Após cerca de um mês, a vítima
foi transferida para um país da Europa Ocidental, onde as
longas horas diárias de mendicância gerou cerca de 300 a
1.000 euros por dia para os traficantes. As provas desses
casos só podem fornecer uma indicação aproximada do
rendimento potencial criminal proveniente de tráfico para
algumas formas de exploração em algumas áreas. A
informação apresentada no mapa é extraída de uma pequena
amostra de casos que não é representativa de todo o tráfico
casos nas respectivas áreas. No entanto, a informação ilustra
que o rendimento criminal do tráfico de pessoas varia
significativamente em termos de formas e localização da
exploração.
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Fluxos de tráfico

Fig. 39

O número global agregado mostra que a maioria das
vítimas detectadas de tráfico globalmente são cidadãos
dos países onde são detectadas. Em 2016, mais da
metade das vítimas cujas cidadanias foram relatadas
foram detectadas em seus próprios países. Esse padrão,
no entanto, muda nas diferentes regiões consideradas.
Uma parcela relevante das vítimas detectadas é traficada
dentro da mesma região, com a maioria dessas vítimas
traficadas dentro da mesma sub-região (por exemplo, em
países da América do Norte ou na África Subsaariana).
Menos de uma em cada dez vítimas detectadas em 2016
foram traficadas transregionalmente. Por exemplo, as
vítimas foram traficadas do Sul da Ásia para o Oriente
Médio, ou do Leste da Ásia para a Europa Ocidental e
do Sul. hhvfcdyrdrtskjihuiyftdrystesrwawaweawuhuihiygig
Fig. 38 Porcentagem de vítimas detectadas por

Tendências da porcentagem de vítimas
domésticas detectadas, 2010-2016
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 40 Número de vítimas por área de origem e

de detecção, por região, 2016 (ou mais
recente)
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

* Estimativa baseada em 16.159 vítimas detectadas cuja nacionalidade
foi reportada por 90 países.

Desde 2010, registou-se um aumento significativo e
constante da porcentagem de vítimas detectadas dentro
das fronteiras dos seus próprios países. A porcentagem
de vítimas domésticas identificadas mais do que duplicou
nos últimos anos, de 27% para 58% em 2016.
Esse aumento acentuado pode refletir um aumento do
volume de pessoas traficadas em seus próprios países. Em
países caracterizados por serem mais tipicamente destinos
de tráfico transfronteiriço, isto pode ser o resultado de um
melhor controle nas fronteiras e, por conseguinte, de maior
dificuldade de entrada para as vítimas de tráfico
provenientes do estrangeiro. Nos países típicos de origem, a
melhora do controle nas fronteiras pode também resultar
na intercepção de mais vítimas durante o processo de
transferência para o estrangeiro. Nesse cenário, as vítimas
poderiam ser recrutadas com o objetivo de serem
exploradas
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

exploradas no estrangeiro, mas detectadas antes de
deixarem o país.
A detecção crescente das vítimas nacionais poderia
igualmente ser explicada em termos de uma maior
sensibilização das autoridades nacionais competentes ou
em termos de um desenvolvimento da jurisprudência. As
autoridades nacionais podem estar a instaurar processos
por crime de tráfico de pessoas em alguns casos, que
teriam sido previamente registados no âmbito de outras
infracções penais, como a pandering ou condições de
trabalho abusivas.
A porcentagem de vítimas nacionais detectadas é muito
elevada em comparação com as vítimas estrangeiras em
quase todas as regiões do mundo, com exceção da
Europa Ocidental e Central, do Oriente Médio e dos
paíse
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Fig. 41

Porcentagem de vítimas detectadas dentro das fronteiras do seu próprio país, por subregião,
2016 (ou mais recente)
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

países prósperos da Ásia Oriental, onde o número de
vítimas estrangeiras detectadas é maior.
Além disso, a Europa Ocidental e Meridional, os países
ricos do Conselho de Cooperação do Golfo no Oriente
Médio, bem como a América do Norte, são destinos com
níveis significativos de tráfico com destino a outras
regiões.
Os dados relativos ao repatriamento podem destacar os
fluxos de tráfico que não são capturados pelos dados de
detecção. Globalmente, esses dados confirmam as
características gerais dos fluxos de tráfico, sendo que a
maioria dos fluxos de tráfico tem um alcance geográfico
limitado. Os dados relativos à repatriação referem-se
apenas ao tráfico transfronteiriço - uma vítima do tráfico
nacional não pode ser repatriada.
Esses resultados estão em conformidade com os dados
de 2012 e 2014, mostrando que, em muitos países, as
vítimas são geralmente traficadas dentro da mesma subregião.

Fig. 42 Porcentagem de vítimas detectadas

por zona de origem e detecção*,
2016 (ou mais recente)

77%

8

Quando as vítimas são repatriadas de outras regiões, estas
encontram-se geralmente na proximidade geográfica. As
vítimas do Norte da África, por exemplo, são repatriadas
do Oriente Médio ou da Europa Ocidental. jhbjfytfydrd
Os africanos subsaarianos são traficados para e
repatriados de outros países da África Subsaariana, mas
também do Norte de África e Oriente Médio.
Além de destacar os fluxos que não são capturados pelos
dados de detecção, os dados de repatriação também
podem ajudar a esclarecer os fluxos de tráfico. As
informa
8
Os dados relativos ao repatriamento referem-se a países que
comunicam a detecção de cidadãos próprios e repatriados como vítimas de
tráfico de pessoas noutro país. O questionário do UNODC utilizado para
este Relatório questiona as autoridades nacionais sobre o número de
cidadãos próprios repatriados por ano. Inquéritos adicionais sobre os países
de onde estas vítimas foram repatriadas. Esta informação é utilizada como
um indicador dos destinos destas vítimas de tráfico.

14%
9%

Vítimas detectadas
dentro das suas
próprias fronteiras
Dentro de subregião
próxima
De outras regiões

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

informações que não são facilmente obtidas apenas a
partir dos dados de detecção dos países de destino
podem, em especial, fornecer informações sobre os
países de destino que não comunicam casos de tráfico.
Por exemplo, os dados relativos ao repatriamento
revelam um fluxo de tráfico da África Subsaariana para o
Oriente Médio e Norte da África.
Do mesmo modo, os dados relativos ao repatriamento
revelam fluxos de tráfico oriundos da África Subsaariana
para a Europa Oriental e da Europa Oriental para o
Sudeste Asiático. Os dados relativos à repatriação
revelam igualmente que as vítimas da América do Sul são
traficadas para a Ásia Oriental e as vítimas da Europa
Central e do Sudeste são traficadas para a Europa
Oriental.
A análise conjunta dos dados relativos à
detecção e ao repatriamento mostra que a Europa
Ocidhgjg
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MApA 5 Porcentagem de vítimas detectadas por área de origem e de detecção, por subregião,

2016 (ou mais recente)
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Note: The boundaries and names shown and the designations used on the map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Fig. 43 Porcentagem de vítimas de tráfico repatriadas para seu país de origem, por região de

origem das vítimas e destino do tráfico, 2014-2017
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Principais fluxos de tráfico transregional detectados, 2014-2017

MAPA 6
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Fig. 44 Número de cidadãos entre as vítimas detectadas nos países de destino, por subregião e

de detecção, 2014-2017
Sul Asiático

7

América Central

18

Europa Oriental e Ásia Central

21

América do Sul

30

Leste Asiático e Pacífico

35

África subsaariana

38

Centro e Sudeste da Europa

41

Norte da África e Oriente Médio

45

América do Norte

96

Europa Ocidental e Meridional

124
0

20

40

60

80

100

120

140

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

44

GLOTiP_2018_BOOK.indb 44

17/12/2018 19:49:17

I

Ocidental e Meridional, o Oriente Médio e a América
do Norte atraem vítimas de várias origens. Existe um
vasto leque de cidadanias entre as vítimas detectadas
nessas três sub-regiões.
Os países prósperos noutras áreas, incluindo na Europa
Oriental e na Ásia Oriental, são também destinos de
alguns fluxos de tráfico de origens distantes. Muitos
fluxos transregionais de curto alcance, tais como entre a
América Central e do Sul, a Europa Central e Oriental, a
África Subsaariana e o Norte de África, também parecem
ser significativos.

Resposta institucional
Em agosto de 2018, 168 países, entre os 181 avaliados,
tinham em vigor legislações que criminalizavam o tráfico
de pessoas, em conformidade com o Protocolo das
Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas , o primeiro
instrumento global juridicamente vinculativo com uma
definição acordada de tráfico de pessoas9, que entrou em
vigor em 2003.
Entre agosto de 2016 e agosto de 2018, um país adotou
nova legislação sobre tráfico e outros cinco países a
alteraram de cumprimento parcial para estar totalmente
em conformidade com a definição de tráfico do
Protocolo das Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas.

no Oriente Médio, apenas alguns países ainda não
adotaram legislação específica sobre tráfico de pessoas.
A maioria dos países europeus adotou a infração de
tráfico antes de 2004. A maioria dos países asiáticos
introduziu legislação sobre tráfico entre 2004 e 2012, e
medidas semelhantes foram seguidas por países das
Américas. Os países da África e do Oriente Médio
apresentaram um quadro legislativo antitráfico mais
recente.
A resposta da justiça penal ao tráfico de pessoas segue
padrões geográficos que parecem estar ligados ao
momento da adoção da legislação nacional em matéria
de tráfico. Por exemplo, a maioria dos países da África
Subsaariana está registrando um número limitado de
condenações, com alguns países não registrando
nenhuma condenação durante o período de análise do
relatório (2014-2017).

Fig. 45 Porcentagem de países de acordo

com o número de condenações
registradas por ano, por período de
identificação, 2007-2017
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Para 12 dos 193 Estados Membros das Nações Unidas, o
status de sua legislação sobre tráfico é desconhecido para
o UNODC. Outros nove países dispõem de legislação
antitráfico que criminaliza apenas alguns aspectos da
definição de tráfico (por exemplo, apenas tráfico para
exploração sexual ou tráfico de crianças). Quatro países
possuem códigos penais que não incluem o crime de
tráfico de pessoas.
Alguns países da África Ocidental e Austral, bem como
alguns pequenos Estados insulares africanos, carecem de
legislação sobre tráfico ou têm uma cobertura legislativa
parcial.
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

No entanto, os últimos seis anos trouxeram melhorias
rápidas, uma vez que cerca de 15 países alteraram os seus
códigos penais para introduzir o crime de tráfico em
conformidade com a definição do Protocolo das Nações
Unidas sobre Tráfico de Pessoas. No Norte da África e

9

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime.

Conforme discutido na primeira seção do Relatório, o
número total de condenações registradas geralmente
aumentou. Nos últimos dez anos, a porcentagem de países
que não registaram condenações passou de 15% para 9%.
Alguns países registraram suas primeiras condenações
durante o período de 2014-2016; o que refletiu no aumento
do tamanho do grupo, de uma a dez condenações por ano.
O grupo de países que relatam 11 a 50 condenações
aumentou significativamente nos últimos anos.
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Fig. 46 Criminalização do tráfico de pessoas com uma infração específica que abrange todas ou

algumas formas conforme definido no Protocolo da ONU, porcentagens dos países,
2003-2018
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Fig. 47 Número de países que comunicaram condenações por tráfico, por região e número de

concdenações, 2014-2017
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
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Colaboração entre a Organização Internacional para as Migrações na luta contra o
tráfico de dados
Texto e dados fornecidos pela Organização Internacional para as Migrações

Além disso, é quase tão provável que as vítimas de tráfico
que atravessam de pontos de fronteira oficiais sejam
exploradas durante a sua viagem como as vítimas de tráfico
através de pontos de fronteira não oficiais. As pessoas que
não são exploradas durante a viagem podem não saber que
serão exploradas quando chegarem ao seu destino (figura b).
O perfil das vítimas pode variar significativamente
dependendo do fato de passarem por pontos de fronteira
oficiais ou não oficiais. Por exemplo, as crianças são menos
suscetíveis de serem traficadas através dos postos fronteiriços
oficiais: de todas as crianças da amostra, os postos
fronteiriços não oficiais são utilizados em 44% dos casos,
contra 20% para os adultos (figura c). Além disso, é mais
provável que as vítimas de tráfico para exploração laboral
passem pelos pontos de fronteira oficiais do que as vítimas
de exploração sexual. O tráfico para exploração laboral
representa 83% dos postos fronteiriços oficiais, enquanto o
tráfico para exploração sexual representa apenas 15% dos
postos fronteiriços oficiais (figura d). Existem também
diferenças nos modos de transporte utilizados pelas vítimas,
com cerca de um terço dos postos fronteiriços oficiais
atravessados por ônibus, outro terço por trem e 20% por
avião. Em comparação, as fronteiras não oficiais são
atravessadas principalmente por carro (28%), ônibus (26%) e
trem (15%). As vítimas traficadas por pontos de fronteira não
oficiais também tendem a ser traficadas por um longo
período de tempo: 25% delas são traficadas por mais de dois
anos, enquanto o mesmo número para vítimas traficadas por
pontos de fronteira oficiais é 19%.

Em 2017, a Organização Internacional para as Migrações
(OIM) lançou o Counter Trafficking Data Collaborative
(CTDC), o primeiro centro global de dados sobre tráfico de
pessoas, com dados fornecidos por organizações de combate
ao tráfico de pessoas de todo o mundo. A CTDC combina os
três maiores conjuntos de dados de casos de "vítimas de
tráfico de pessoas" da OIM, Polaris e Liberty Asia, resultando
em um conjunto de dados centralizado com informações
sobre mais de 90.000 vítimas de tráfico de pessoas, com 169
nacionalidades exploradas em 172 países. Facilitando um
nível incomparável de acesso, o CTDC publica regularmente
análises visuais temáticas no site, e permite que os
pesquisadores realizem suas próprias análises através do
download da versão anônima e publicamente disponível do
conjunto de dados.
Dados recentemente publicados sobre a CTDC
produziram novos conhecimentos sobre as rotas de
viagem que as vítimas de tráfico de pessoas percorrem.
Com base em dados sobre indivíduos assistidos pela
OIM, a análise revela características chave das viagens das
vítimas de tráfico. É importante notar que estes dados
indicam que, entre as vítimas assistidas, quase 80% das
viagens de tráfico internacional atravessam pontos de
fronteira oficiais, tais como aeroportos e pontos de
controle de fronteiras terrestres. A travesia de um ponto
de fronteira oficial não significa necessariamente que as
vítimas atravessam a fronteira regularmente: em 9% dos
casos, as vítimas viajam com documentos falsos (figura a).
ronteiras
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CAPÍTULO II
PANORAMA REGIONAL

AMÉRICA DO SUL 18
Perfil das vítimas
Nesta sub-região, a grande maioria das vítimas detectadas
é do gênero feminino, representando mais de 80% do
total em 2016. Embora as mulheres representem uma
pequena maioria geral das vítimas detectadas (51%), há
também uma parcela significativa de vítimas crianças
detectadas (37%). As meninas são detectadas com maior
frequência do que os meninos. Os países andinos,
particularmente, relatam grandes porcentagens de tráfico
de crianças. No Estado Plurinacional da Bolívia e Peru,
mais vítimas crianças foram detectadas do que adultos.
No Equador, as crianças respondem por pouco menos
da metade das vítimas de tráfico detectadas.
Países do Cone Sul da América do Sul, o que inclui
Argentina, Chile e Uruguai, relatam grandes porcentagens
de mulheres entre as vítimas detectadas (acima de 60%).
O mesmo vale para a Colômbia e República Bolivariana
da Venezuela, onde as mulheres representam a grande
maioria das vítimas detectadas. Em comparação com o
período do relatório de 2012-2014, os perfis de vítimas
detectadas na América do Sul parecem estáveis.

países), com o Estado Plurinacional da Bolívia e o Peru
relatando cerca de 30%.
Dados de oito países da sub-região mostram que, em
comparação com outras sub-regiões, a proporção de
vítimas do sexo feminino que foram traficadas para
trabalho forçado em 2016 foi grande. Cerca de metade
das vítimas detectadas dessa forma de tráfico eram do
gênero feminino, quase igualmente divididas entre
mulheres e meninas.
As ˈoutrasˈ formas de exploração detectadas nesta subregião incluem adoção ilegal e mendicância forçada.

FIG. 119 Participação de vítimas de tráfico

detectadas
na América do Sul, por
South America
faixa etária e gênero, 2016

12%

51%

Formas de Exploração
31%

Em consonância com os resultados do último período
abrangido pelo relatório, a maioria das vítimas detectadas
na América do Sul foi traficada para fins de exploração
sexual. Em 2016, essas vítimas representaram cerca de
58% do total.
Dados de oito países da sub-região mostram que a
maioria (96%) das vítimas traficadas para exploração
sexual foram do sexo feminino, com mais mulheres do
que meninas.
A segunda forma mais comumente relatada foi o tráfico
para fins de trabalho forçado. Esta forma afetou todos os
grupos de vítimas – mulheres, homens, meninas e
meninos – com números relativamente semelhantes.
Argentina e Paraguai relataram uma parcela
particularmente grande de vítimas que haviam sido
traficadas para esse fim (cerca de 50% em ambos os
PAÍSES

6%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
*Baseado em dados sobre gênero e idade de 2.949 vítimas
detectadas em nove países da América do Sul.

Em particular, o Estado Plurinacional da Bolívia
informou que 170 vítimas de tráfico foram detectadas
com o propósito de adoção ilegal entre 2014 e 2017.

Perfil dos Infratores19
A maioria dos infratores do tráfico na América do Sul
continua sendo homens. Cerca de dois terços dos
investigados ou presos, processados ou condenados por
HJ

18 Esta subregião inclui Argentina, Bolívia (Estado Plurinacional da),
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela (República Bolivariana da).

49

GLOTiP_2018_BOOK.indb 76

17/12/2018 19:49:28

América do Sul

FIG. 120 Porcentagem de vítimas detectadas por

tráfico na América do Sul*, por formas
de exploração, 2016 (ou mais recente)

Central America and the Caribbean

II

mulheres do que homens por tráfico. Os dados sobre as
cidadanias dos infratores do tráfico condenados mostram
que a maioria são cidadãos do país onde foram
condenados.
Mais de 80% dos condenados na primeira instância
judicial em sete países sul-americanos eram cidadãos dos
países de condenação, enquanto 16% eram estrangeiros,
principalmente de outros países da sub-região.

Tráfico para

58% exploração sexual
Tráfico para

32% trabalho forçado

Fluxos de tráfico que afetam
a América do Sul

Tráfico para

10% outros fins

Durante o período entre 2014 e 2017, as vítimas da
América do Sul foram detectadas em ou repatriadas de
diferentes países, principalmente em outros países da
América do Sul, mas também em países da América
Central e do Caribe.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
* Baseado em dados sobre formas de exploração de 1.796 vítimas
detectadas em 9 países na América do Sul.

FIG. 122 Porcentagem

de
pessoas
investigadas ou presas por tráfico
de pessoas na América do Sul, por
gênero, em 2016 (ou mais recente)
5 países (n=1,255)

FIG. 121 Porcentagem de vítimas detectadas

por tráfico para trabalho forçado na
América do Sul, por gênero e idade,
2016 (ou mais recente)

33%

69%

31%

26%
Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
24%

17%

FIG. 123 Porcentagem de pessoas processadas

por tráfico de pessoas na América do
Sul, por gênero, 2016 (ou mais recente)
7 países (n=611)

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

tráfico em 2016 eram homens, com apenas pequenas
variações entre as diferentes etapas do processo de justiça
criminal.
No geral, a Argentina relatou os maiores números de
processos e condenações, bem como a maior
participação de mulheres entre os processados e
condenados. Paraguai relatou ter condenado mais
MULHER

69%

31%

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

19 Investigações: 1.255 pessoas investigadas em cinco países; processos
judiciais: 611 pessoas processadas em sete países; condenações: 150
pessoas condenadas em sete países.
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FIG. 124 Porcentagem de pessoas condenadas

FIG. 125 Participação de pessoas condenadas

por and
tráfico
de pessoas
América do
Central
South
Easternna
Europe

por tráfico de pessoas na América do
Sul, por gênero, 2016 (ou mais recente)

Sul, por área de cidadania, 2016 (ou
mais recente)

7 países (n=150)

63%

37%

14%

Estrangeiros América do Sul

1%

América Central e
Caribe

1%

Outros

84%

Infratores
nacionais

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Vítimas da parte norte do continente, como a Colômbia e a
República Bolivariana da Venezuela, foram detectadas em
países da América Central e Caribe de relativa proximidade
geográfica, como o Panamá e a República Dominicana.
Alguns fluxos de tráfico da América do Sul também são
direcionados para outras regiões do mundo, como para o
oeste e sul da Europa. Esses fluxos são, no entanto, menos
significativos do que nos anos anteriores.
Cerca de 2% das vítimas detectadas na América do Norte
vêm de países da América do Sul. Vítimas dessa sub-região
também são detectadas ou repatriadas desde o leste da
Ásia.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

A América do Sul é também destino para fluxos de tráfico
transfronteiriço dentro da sub-região. No entanto, dentro
da região, não há um padrão claro de países de origem e
destino.
Por exemplo, vítimas do Paraguai e do Estado Plurinacional
da Bolívia são detectadas na Argentina, enquanto que as
vítimas da Colômbia são detectadas no Equador. Brasil e
Chile também são destinos para vítimas da Bolívia e do
Peru, entre outras origens, e o Peru é um destino para
vítimas traficadas de países vizinhos.

MAPA 17 Destino para fluxos de tráfico desde a América do Sul, 2016 (ou mais recente)
América
do Norte

Ásia Oriental
e Pacífico

Europa Ocidental
e Meridional

25%
América Central
e Caribe

92%

Fluxos: vítimas detectadas em países de destino
Fluxos: menos de %% das vítimas detectadas nos países de destino
Fluxos: vítimas repatriadas desde países de destino (magnitude
desconhecida)
Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

América
do Sul

Parcela de vítimas da América do Sul
detectadas em destinos.

Nota: Os limites, nomes mostrados e as designações usadas neste mapa não implicam endosso ou aceitação oficial pelas Nações Unidas.
Note: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
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FIG. 126 Tendência na participação de vítimas

detectadas na Europa Ocidental e
Meridional que são cidadãs de
países da América do Sul, 2010-2016

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

II

A maioria dos países registrou entre 11 e 50 condenações
em pelo menos um dos anos considerados (2014-2017).
Nenhum país entre os quais a resposta da justiça criminal
foi avaliada na América do Sul registrou mais de 50
condenações.
Em alguns outros países, nenhuma condenação foi
registrada ou nenhuma informação estava disponível.

2010

2012

2014

2016

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Como consequência, os fluxos de tráfico dentro da
América do Sul parecem bastante complexos, mas eles
também são limitados em termos de alcance geográfico,
já que a maioria está limitada a um país próximo. Uma
exceção parece ser os fluxos de tráfico procedentes do
Caribe, que são principalmente, embora não
exclusivamente, dirigidos aos países do Cone Sul.

Criminalização do tráfico de pessoas
A maioria dos países sul-americanos apresenta um
crime específico para o tráfico de pessoas, seguindo a
definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas da
ONU. Muitos países introduziram a legislação sobre
tráfico de pessoas entre 2004 e o final de 2008. Mais
países seguiram essa tendência nos últimos dez anos.
MAPA 18 Origens das vítimas detectadas por

tráfico na América do Sul, por
subregião, 2016 (ou mais recente)

Quando o número de condenações é considerado em
relação ao tamanho da população, os países da América
do Sul registraram taxas de condenação semelhantes à
média asiática e menores que os países da América do
Norte e Central ou da Europa. Além disso, em
comparação com o resto do continente americano, os
países da América do Sul detectam menos vítimas por
100.000 pessoas.
FIG. 127 Tendência no número de países da

América do Sul que apresentam um
delito específico sobre o tráfico de
pessoas, dezembro de 2003 a agosto
de 2018
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Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

FIG. 128 Número de países na América do Sul,

América Central
e Caribe

por número de condenações por tráfico,
2014-2017 (um ano dentro do período)

7%

América
do Sul
92%

Doméstica (dentro dos países) 77%
e dentro da subregião (transfonteiriça) 15%
Fluxos: vítimas detectadas em países de destino

6

11-50 condenações

3

1-10 condenações

1

Nenhuma condenação
registrada

1

Sem informação

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.

Nota: As fronteiras, nomes mostrados e as designações usadas
neste mapa

he boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Fonte: elaboração de dados nacionais pelo UNODC.
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Subregiões pela taxamédia de condenação por tráfico de pessoas (eixo horizontal) e taxa de
detecção de vítimas (eixo vertical) em 2016 (ou mais recente
Número de vítimas detectadas por 100.000 pessoas

FIG. 129
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Fonte: Elaboração de dados nacionais do UNODC

Sub-Saharan Africa
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