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RESUMO 

 

A pesquisa trata da possível relação do Tráfico de Pessoas e os 

grandes eventos, quais sejam: a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os Jogos da 

Commonwealth e o Rock in Rio.  

A finalidade do projeto é pautar se grandes eventos interferem no 

cometimento do tráfico de pessoas, se esses eventos podem levar a um 

aumento no número de pessoas traficadas ou exploradas; se existe essa 

preocupação das autoridades atuantes. Quais as ações realizadas para o 

enfrentamento e prevenção durante os eventos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O tráfico de pessoas é considerado um crime organizado 

transnacional, de acordo com o Protocolo das Nações Unidas, sendo este 

crime um grande violador dos Direitos Humanos.  

Mesmo com os grandes avanços e com a existência da afirmação e 

proteção desses direitos, graças a Declaração Universal dos Direitos Humanos,  

e também com a internalização destes, a violação dos direitos é um fato. O 

tráfico de pessoas é um fenômeno que viola uma série de direitos, verifica-se a 

violação do princípio da dignidade humana, direitos da liberdade individual, do 

direito de ir e vir, da privacidade, o direito de autodeterminação, entre outros.  

No decorrer da pesquisa verificou-se que durante os megaeventos 

estudados, em alguns casos, acabam ocorrendo inúmeras violações dos 

direitos humanos, como a exploração infantil, exploração do trabalho e sexual, 

também podendo ocorrer os deslocamentos e despejos forçados, para a 

restauração urbana do evento. 

Pode-se caracterizar um megaevento como um espaço com uma 

atividade específica, seja ela artística, esportiva, musical, que costuma atrair 

pessoas, de várias regiões. Muitas vezes eles possibilitam o deslocamento de 

pessoas de várias regiões do planeta ou mesmo internamente em um país, 

como se verificou nas Olimpíadas ou Copa do Mundo. 

A infraestrutura necessária para a concretização desses eventos 

demanda um elevado número de trabalhadores, para montar, construir 



estruturas e realizar o evento. A rede de serviços com a demanda elevada de 

pessoas na região, também estimula mais trabalhadores em determinados 

setores, como restaurantes e hotéis, por exemplo. Percebe-se um aumento no 

número de turistas, visitantes e até mesmo trabalhadores temporários. Nesse 

contexto, estes fatores podem ser vistos como uma oportunidade para a 

exploração pelos traficantes de pessoas. A região do evento pode ficar 

vulnerável as ações do tráfico de pessoas. Ações específicas de prevenção ao 

tráfico de pessoas devem ser traçadas, assim como fiscalização na contratação 

das pessoas que trabalham na preparação e construção das estruturas dos 

grandes eventos. 

A seleção dos eventos estudados na pesquisa teve como base, 

eventos internacionais esportivos e musicais que indicassem sinais de 

violações de direitos decorrentes do tráfico de pessoas, principalmente em 

função de matérias jornalísticas pré-selecionadas. Utilizando esse critério de 

analise, foram selecionados os eventos: a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os 

Jogos da Commonwealth  e o Rock in Rio. 

Apesar de se verificar falta de evidências para a comprovação da 

influência dos eventos causarem um aumento no tráfico de pessoas, é possível 

perceber um debate e preocupação da comunidade internacional sobre o tema. 

Foram identificados, por meio de informações jornalísticas alguns possíveis 

casos de pessoas exploradas, possivelmente traficadas, durante os eventos. 

Desses casos previamente identificados foram feitas as análises na pesquisa. 

A falta de previsibilidade das autoridades responsáveis pelos 

grandes eventos, e a tentativa de gastar o mínimo possível com mão de obra 

pode levar a longas jornadas de trabalho, sem garantir as condições mínimas 

de trabalho previstas em lei, chegando a caracterizar uma atividade de 

exploração do trabalho, seja nas construções de estádios, trabalhos em hotéis, 

bares, restaurantes e outros, ocorrendo com trabalhadores locais e 

principalmente com trabalhadores de outras regiões do país ou internacionais. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar a possível relação entre 

o Tráfico de Pessoas e os grandes eventos, se os eventos podem levar a um 



aumento no número de pessoas traficadas ou exploradas. Mas para isso, é 

necessário primeiramente delimitar o conceito trafico de pessoas, através de 

um estudo do contexto histórico sobre as convenções e protocolos já criados, 

uma análise apurada sobre o Protocolo de Palermo, a busca de dados 

internacionais e também para o melhor entendimento sobre o combate ao 

crime, o estudo sobre os Direitos Humanos é essencial, como esses surgiram e 

se afirmam com o tempo, pois esses são a base normativa do Tráfico de 

Pessoas. 

Para isso foi necessário estudar primeiro o que é o tráfico de 

pessoas, como ele se verifica, motivações, as normativas existentes, para que 

assim fosse possível analisar essa relação. Ademais, foi necessário pesquisar 

quais eram os eventos existentes, quais locais os sediaram, as datas de cada 

um deles, para posteriormente realizar uma busca de casos reais através de 

manchetes jornalísticas publicadas na internet.  

Procurou-se ter o Brasil como foco, buscando-se eventos sediados 

ou ainda por sediar, ainda mais com as olimpíadas ocorrendo nesse momento 

(agosto 2016). Foi preciso estipular o posicionamento do país sobre o crime, 

quais as convenções e protocolos já assinados e ratificados, quais normativas 

internas existem para o combate, as ações já realizadas para seu 

enfrentamento e a partir disso analisar os eventos ocorridos no Brasil. Além do 

estudo de casos reais de pessoas traficadas ou exploradas próximo ao período 

do evento, localizados na internet, foi feita uma comparação nos relatórios 

semestrais publicados pelo Ministério da Justiça, dos Núcleos de Enfretamento 

ao Tráfico de Pessoas, procurando estabelecer se houve um aumento no 

número de casos relatados para os núcleos no semestre que o evento ocorreu, 

principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Como os eventos analisados na pesquisa não foram apenas os 

internacionais, mas também aqueles que ocorreram no Brasil, foi preciso 

verificar como o país se posiciona em relação à esse crime. Quais as políticas 

e normativas já existentes para o enfrentamento e combate ao crime, quais as 

preocupações atuais do Brasil, e o que tem sido feito para o funcionamento das 

políticas impostas. 



Após essa base sobre o que é o crime, e como ele se da, foi 

possível discutir e analisar a correlação do tráfico de pessoas com os grandes 

eventos.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Para delimitar o conceito de Tráfico Humano, foi realizada da leitura 

dos materiais publicados pela internet, como os Planos Nacionais de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, os Cadernos Temáticos sobre Tráfico de 

Pessoas, o “Guia de Referência para a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas no Brasil”, “Tráfico de Pessoas – Uma Abordagem para os Direitos 

Humanos”, o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a 

Criminalidade Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à Repressão e à 

Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, 

dissertações de mestrados, artigos e outros.  

Em busca de dados internacionais, foi estudada a pesquisa sobre 

“Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Estado de São Paulo” divulgada 

pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, os materiais 

publicados pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o “Global Report 

on Trafficking in Persons” de 2014, “Tráfico em Pauta” divulgado junto ao 

Ministério da Justiça, entre outros materiais que ajudaram a introduzir o tema.  

Para a pauta dos Direitos Humanos, foi usado como material de 

estudo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o livro Teoria Geral da 

Política de Norberto Bobbio, e outros artigos, dissertações de mestrado e 

trabalhos de conclusão de curso relacionados ao tema. 

Por dois documentos citados acima, foi permitido realizar uma 

consulta via internet, e também em publicações do Ministério da Justiça, das 

instituições que estão envolvidas nas ações preventivas, visando combater e 

até mesmo erradicar o tráfico de pessoas.  

A análise de casos reais foram feitas em maior parte através de 

manchetes localizadas na internet, mas os artigos “Qual o Preço de um Boato” 

publicado pela Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) e 

“Exploração de crianças e adolescentes e a Copa do Mundo: uma análise dos 



riscos e das intervenções de proteção” pesquisa realizada pela Brunel 

University London foram essenciais para a análise de casos internacionais.  

O estudo de relatórios também foram de grande peso para a 

pesquisa, além dos relatórios semestrais dos Núcleos de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro, publicados pelo 

Ministério da Justiça, que permitiram uma comparação no número de casos de 

tráfico relatados no Brasil no semestre em que ocorreu o evento a Copa do 

Mundo com os semestres anteriores e seguintes, o acesso ao relatório GIFT 

box BRASIL, documento que conta experiências sobre o projeto GIFT box 

BRASIL, e como ele foi executado abordando o tema do Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, realizado durante a Copa das 

Confederações e a Jornada Mundial da Juventude em 2014, no período da 

Copa do Mundo. Os dois relatórios foram essenciais para a análise do tráfico 

de pessoas durante a Copa do Mundo em 2014 sediada no Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A primeira etapa foi conceituar o Tráfico de Pessoas, realizando uma 

introdução ao tema, estipulando junto seu contexto histórico, sendo possível 

obter uma ótima compreensão sobre o assunto e junto estabelecimento da 

diferenciação deste crime com o Contrabando de Migrantes, frequentemente 

confundidos. Sendo possível compreender e conceituar também os tipos de 

exploração que o crime leva, como a exploração sexual, exploração do 

trabalho, exploração infantil, casamento servil, remoção de órgãos e 

mendicância.   

Tendo um olhar mais global, foi feita uma pesquisa das ações para o 

enfrentamento do crime e das instituições que atuam no âmbito doméstico e no 

internacional, junto a um estudo de dados internacionais. Com uma 

preocupação mais local, foram consultadas quais as políticas públicas 

existentes no Brasil para prevenir e combater o tráfico, se elas têm andamento, 

se são colocadas em prática e se realmente são efetivas. Com isso foi pautado 

o I e o II Plano de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas, desmembrando as 

Redes de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, compostas pelos Núcleos de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP’s), Postos Avançados de 



Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM’s) e o Comitê de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Para uma melhor compreensão sobre o tema, foi também realizado 

uma pesquisa sobre os Direitos Humanos, como esse crime é um dos maiores 

violadores desses direitos, é de extrema importância que esses direitos sejam 

bem compreendidos, como surgiram, como se dão, quais as violações 

cometidas pelo tráfico, permitindo um melhor entendimento das normativas 

para o combate e enfrentamento ao crime, pois esses servem como uma base. 

Com o tema Tráfico de Pessoas devidamente explicado e delimitado 

foi possível iniciar a próxima etapa da pesquisa ligando o crime com os 

grandes eventos, porém para isso foi preciso saber um pouco mais sobre 

esses eventos, os locais em que são ocorridos, suas datas para uma melhor 

clareza da análise, foi feito um estudo destes eventos procurando conectar eles 

com o devido tema. Tendo uma compreensão melhor de alguns eventos foi 

possível determinar aqueles mais importantes e relevantes para a análise da 

pesquisa, tendo uma grande preocupação com os que aconteceram e 

acontecerão no Brasil, porém não descartando alguns acontecidos em outros 

países onde foram essenciais para a análise. 

Foi realizado uma busca de casos reais localizados em manchetes 

publicadas na internet, e o estudo em materiais publicados por alguns agentes 

da área sobre a relação desses dois temas, possibilitando a recolha de dados. 

Relacionando aos casos brasileiros, uma análise dos relatórios semestrais dos 

Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo e Rio de 

Janeiro, publicados pelo Ministério da Justiça também foi feita para que assim 

fosse possível relacionar o número de denúncias e casos encontrados nos 

anos de 2014 (ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo) e 2015, 

procurando analisar se ocorreu ou não um aumento. 

 

RESULTADOS 

 

De início os resultados obtidos foram teóricos, dando base para a 

continuação do trabalho, o sendo uma parte introdutória sobre o tema, mais um 

desdobramento do conceito Tráfico de Pessoas, com as leituras em 

determinados materiais junto às discussões realizadas com o orientador foi 



possível conquistar um excelente entendimento sobre o que é o tráfico, dos 

seus elementos fundamentais, dos tipos de exploração, como as pessoas se 

tornam vulneráveis.  

Um fator muito discutido foi a necessidade de uma conscientização 

maior da sociedade, onde em alguns casos a alienação das mesmas podem 

torná-las vulneráveis a serem traficas e também pode fazer com que se 

deparem com uma situação de tráfico e não consigam identificar, 

impossibilitando auxílio à vítima. 

Relacionar o Tráfico Humano com eventos esportivos até o 

momento não tem sido algo fácil, apesar de certos fatores identificarem ligação 

para que estes eventos tornem as pessoas mais vulneráveis a serem 

traficadas. Um dos fatores é o grande número de trabalhos temporários durante 

os eventos, como em hotéis, restaurantes, bares e outros, onde a exploração 

laboral pode ter um aumento, outro fator pode-se dizer que é a grande 

demanda de homens nos eventos, o que pode levar a um aumento na busca 

pelo mercado sexual levando a um crescimento na exploração sexual. 

Através de uma busca de casos reais, onde pessoas foram 

encontradas em situação de tráfico ou de exploração durante estes eventos, 

apesar do número de artigos publicados não serem altos, foram localizados 

alguns casos, como de pessoas exploradas durante a construção dos estádios, 

e pessoas exploradas durante a realização do evento, tanto pela exploração de 

trabalho quanto pela exploração sexual. Nestes casos encontrados verificam-

se que a maioria das vítimas não eram de sua região local, ou eram de cidades 

do interior do país ou eram de países bem pobres. 

Um dos casos analisados foram de pessoas encontradas em 

situação de exploração na construção de estádios em Qatar, que seria para a 

realização da Copa em 2022, o assunto tem sido muito discutido em 

conferencias internacionais. Trata-se de uma região onde a legislação e a 

proteção ao trabalhador não é prioridade. Vulnerabilidade se dá pela ausência 

de estado e de normas internas relativas à melhores condições de trabalho. 

Casos brasileiros também foram encontrados, saindo do foco dos 

esportes, durante o Rock In Rio, pessoas foram encontradas em situações de 

trabalho escravo, vendendo comida dentro do evento, casos em outros eventos 

sediados pelo Brasil também foram localizados. E através da comparação dos 



relatórios semestrais dos núcleos, o semestre que ocorreu a Copa do Mundo, 

foi o que obteve um número maior de casos de pessoas traficadas na região de 

São Paulo e Rio de Janeiro, dois estados que receberam os jogos. 

Porém, é importante destacar que, apesar desses casos localizados 

e do aumento no número de casos analisados nos relatórios, estas não são 

provas suficientes para afirmar que os eventos têm uma influência sobre o 

crime. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do tema tráfico de pessoas aparentar ser de conhecimento 

de muitos, observa-se que ainda é algo pouco discutido na sociedade, muitas 

vezes aparenta até ser algo desconhecido para muitos. Ainda mais quando é 

relacionado este tema com grandes e famosos Eventos pode não ser do 

agrado de muitos, pois o mesmo está associado ao entretenimento e não uma 

criminalidade.  

A associação do Tráfico Humano a esses eventos não é simples, 

verifica-se que são poucos que relacionam estes eventos ao tráfico onde 

alguns até afirmam que eles não são influentes no crime. Entidades religiosas 

são as que mostram uma preocupação maior, realizando campanhas de 

prevenção durante estes eventos, também se encontra alguns projetos de 

prevenções estabelecidos pelas Organizações das Nações Unidas referente 

aos eventos, uma delas é a Gift Box, coordenado pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro (SEASDH) e 

Organização Internacional do Trabalho-Brasil (OIT), criada em 2012 nos jogos 

Olímpicos em Londres, procurando realizar uma campanha de conscientização 

da sociedade sobre o crime, ele tem como princípio ser um movimento global a 

fim de combater e erradicar o Tráfico de Pessoas e do Trabalho Escravo em 

todo o mundo. Não deixando de lado também as metas colocadas no Plano 

Nacional de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas I e II, como a “campanha e 

mobilização para o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” e do 

aperfeiçoamento da regulamentação para fortalecer o aperfeiçoamento, 

colocados em pauta, que podem ser essenciais para o combate ao crime 

nestes eventos.  



Por conta destas medidas, e dos casos localizados nas pesquisas 

sugere-se que existe uma ligação entre os dois fatores, contanto não existem 

provas suficientes para essa afirmação, não se  pode afirmar categoricamente 

que os eventos irão causar em um aumento no número de pessoas traficadas, 

apesar da análise dos relatórios semestrais dos núcleos do Rio de Janeiro e 

São Paulo terem demonstrado um aumento nos casos no semestre da Copa do 

Mundo de 2014, é essencial levar em consideração as ações preventivas 

realizadas antes e durante o evento, essas ações podem ter levado uma 

conscientização maior da própria população, fazendo com que o número de 

denúncias aumentassem, importante ressaltar que os casos identificados não 

eram ligados diretamente aos eventos.  

Sendo assim, não se pode fazer a afirmação dos eventos terem 

influencia no tráfico, mas se pode afirmar que é um excelente momento para as 

ações preventivas, e é o que tem sido realizado não só pelos atores brasileiros 

mas também como de outros países.  

Pelo grande número de pessoas na região para a participação do 

evento, realizar uma ação preventiva, de capacitação para a sociedade durante 

o evento, faz com que atinja um maior número de pessoas, não só aqueles da 

região local, mas também os de outras regiões expandindo essa capacitação, 

permitindo uma sociedade mais consciente, evitando que esses sejam atraídos 

pelas redes de tráficos ou até mesmo que identifiquem casos de pessoas 

traficadas ou exploradas. 
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