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Simpósio: TRÁFICO DE PESSOAS E FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE TRABALHO 

ESCRAVO 

 

RESUMO: O tráfico de pessoas é um delito transnacional que envolve uma das piores formas 

de violação aos Direitos Humanos. Essa forma de escravidão moderna é o terceiro negócio que 

gera maiores dividendos do mundo, vencido apenas pelo tráfico de entorpecentes e pelo tráfico 

de armas. Uma das principais instituições atuantes na área é o Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crimes (UNODC). Por ser a única entidade da Organização das Nações Unidas 

(ONU) que foca nos elementos da justiça criminal desses crimes, tal órgão goza de extrema 

oficialidade e confiança nas informações que dispõe ao público. Dessa forma, no que tange ao 

crime de tráfico de pessoas, que se mostra como extremamente difícil de sintetizar em números, 

a UNODC realiza relatórios estatísticos sobre a incidência desse crime na maior parte dos países 

do mundo, com a colaboração de cada um deles com a disponibilização de informações 

importantes. Assim, são elaborados os Relatórios Globais do Tráfico de Pessoas, sendo 

acessíveis a qualquer indivíduo e que conta, até o momento, com 5 documentos dos anos de 

2006, 2009, 2012, 2014 e 2016. A partir dessa premissa, a presente pesquisa busca analisar a 

incidência desse crime em âmbito global e, mais especificamente, no âmbito Sul-Americano a 

partir da análise desses documentos. Dessa maneira, observando as estatísticas ao longo dos 

anos é possível ter uma análise mais ampla, por exemplo, das causas que levam ao tráfico de 

pessoas, os principais locais de incidência, idade e sexo da maioria das vítimas, além de ser 

viável notar se as políticas implementadas pelos países tanto por meio de tratados internacionais 

quanto por legislações internas estão sendo eficazes na busca pela erradicação desse delito. 

Dentre alguns resultados parciais obtidos, observam-se algumas características globais 

importantes entre os Relatórios, como o fato de que o maior número de vítimas são mulheres e 

meninas desde que a UNODC começou a coletar dados em 2003, mas que no último relatório 

de 2016 observou-se que o número de homens tem aumentado significativamente. Ainda, 

enquanto as mulheres são usadas principalmente para exploração sexual, os homens são 

explorados no trabalho forçado. No âmbito americano, nota-se a predominância durante todo o 

período em análise do tráfico doméstico de mulheres para fins de exploração sexual. 
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