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Tráfico Internacional de Pessoas para fins de exploração sexual

RESUMO

Este trabalho apresenta como tema o tráfico internacional de pessoas para fins de 
exploração  sexual  e  objetiva  investigar  as  dificuldades  que  as  organizações 
internacionais  e  outros  órgãos  de  controle  fronteiriço  enfrentam para  prevenir  e 
combater este fenômeno. A ONU define o tráfico de pessoas como o aliciamento e o 
transporte  de  seres  humanos,  utilizando  a  força,  a  fraude  e  o  abuso  da 
vulnerabilidade, com o propósito de exploração. Segundo dados do Escritório das 
Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNDOC), as organizações criminosas que 
atuam com o tráfico de pessoas auferem um lucro aproximado de 31,6 bilhões de 
dólares anuais, e 85% do valor provem da exploração sexual. O método empregado 
é  a  pesquisa  bibliográfica  de  caráter  qualitativo,  com  base  na  análise  de 
documentos, acordos internacionais, livros, artigos e entrevista.

INTRODUÇÃO

A  maioria  das  pessoas  que  são  vítimas  do  tráfico  internacional  para  fins  de 
exploração sexual são de condição social baixa e buscam melhores condições de 
vida e de oportunidades,  sendo assim elas acabam se submetendo e aceitando 
ofertas que soam como grandes oportunidades. As próprias vítimas tem dificuldade 
de se reconhecerem como tal, são tratadas como imigrantes ilegais, criminosos e 
como ameaças.  Os  traficantes  muitas  vezes  mantém controle  sobre  as  vítimas, 
usando ameaças ou violência contra elas e geralmente contra suas famílias.

A ausência de denúncias sobre o tráfico de pessoas dificulta o enfrentamento desse 
tipo de crime,  e  este fato está ligado na maioria  das vezes à vergonha que as 
pessoas expressam por terem feito parte de atos ilícitos, ou então por medo das 
retaliações que possam sofrer após a denúncia.  Por isso,  é fundamental  que se 
tenha uma política de proteção às vítimas. 

OBJETIVO

O trabalho objetiva compreender o tráfico internacional de pessoas e investigar as 
dificuldades  que  as  Organizações  Internacionais  e  outros  órgãos  de  controle 
fronteiriço enfrentam para prevenir e combater este fenômeno.

METODOLOGIA

A pesquisa é de caráter qualitativo, com base em revisão bibliográfica sobre o tema 
e na entrevista feita a um Delegado da Polícia Federal de Minas Gerais, na qual 



foram discutidas as dificuldades encontradas no combate ao tráfico internacional de 
pessoas para fins de exploração sexual e os melhores meios para se combater.

 

DESENVOLVIMENTO

Segundo  dados  da  (OIT)  Organização  Internacional  do  Trabalho,  o  tráfico 
internacional de pessoas é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo, e 
se mostra mais vantajosa em relação aos outros tipos de tráfico, como o de armas e 
drogas, devido às penalidades impostas.

O tráfico de pessoas é o aliciamento e transporte de seres humanos, utilizando a 
força, a fraude e o abuso da vulnerabilidade, com o propósito de exploração. A OIT 
estima que o tráfico de pessoas contabilize 2,4 milhões de vítimas por ano em todo o 
mundo. A maioria das pessoas que se encontra nessa situação pertence à classes 
sociais mais baixas e estão na busca de melhores condições de vida.

O  tráfico  de  pessoas  pode  acontecer  de  forma  forçada,  mas  também  com 
consentimento. Grande parte das pessoas aceita deixar um país ciente de que fará 
parte de um grupo de prostituição em outro país, porém não vislumbra as condições 
de trabalho, muitas vezes,  escravo,  ao que será submetida. O consentimento da 
pessoa traficada é chamado de “engano” e não descaracteriza o crime. 

O combate a esse crime é muito delicado e difícil, pois lida com pessoas que estão 
em  situações  muito  vulneráveis,  grande  parte  da  sociedade  desconhece 
informações valiosas sobre esse crime. A informação é uma ferramenta importante 
no combate ao tráfico de pessoas, e por isso a necessidade de difundir as formas 
utilizadas  para  aliciamento,  as  diferentes  formas  de  exploração  que  as  vítimas 
podem sofrer e os mecanismos de denúncia que devem ser acionados quando as 
pessoas se deparam com aliciadores. 

Em  Maio  de  2003  foi  aprovado  pelo  Congresso  Nacional  brasileiro  o  texto  do 
Protocolo de Palermo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de 
pessoas em especial mulheres e crianças. O ano de 2013  foi marcado por avanços 
na política  adotada no segundo Plano Nacional  de Enfrentamento  ao Tráfico  de 
Pessoas (construído coletivamente com a participação de Ministérios, organismos 
internacionais,  estados,  municípios  e  sociedade  civil),  consolidando  princípios 
diretrizes e ações de prevenção, repressão e responsabilização de seus autores, 
bem como o atendimento às vítimas.

Dados  divulgados  pela  secretaria  de  políticas  para  mulheres  da  Presidência  da 
Republica mostram que houve um aumento de 1.547% nos registros de tráfico de 
pessoas para o Disque 180, central onde são feitas denúncias sobre violência contra 
mulheres,  e ações relacionadas ao tráfico de pessoas.  No primeiro semestre de 
2012 foram registradas 17 ligações a fim de denunciar este tipo de crime. Já no 
mesmo período em 2013, esse número passou para 263 denúncias.



RESULTADOS ESPERADOS

O trabalho é uma pesquisa exploratória, qualitativa, para que a partir de uma visão 
mais  técnica,  a  pesquisadora  possa  compreender  de  que  forma  o  tráfico 
internacional de pessoas é tratado pelas organizações internacionais e órgãos de 
controle  fronteiriço.  A  maioria  das pessoas traficadas provem de classes sociais 
baixas. O acesso a diretos fundamentais como serviços de saúde, emprego e renda 
é fundamental para diminuir o número de pessoas procurando formas diversas para 
melhorar a condição de vida. 

A informação é uma ferramenta importante no combate ao tráfico de pessoas. É 
necessário divulgar este tipo de crime, as formas de aliciamento e as consequências 
para as vítimas.

No âmbito  internacional,  nota-se  um aumento  da preocupação  com o tráfico  de 
pessoas.  O  Fórum de  Viena,  realizado  em 2008,  reuniu  representantes  de  116 
países  com  o  objetivo  de  promover  o  combate  ao  tráfico  humano,  estimular  a 
cooperação e  parceria  entre  os  países  e  sensibilizar  os  participantes  quanto  às 
formas e dimensões deste problema.
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