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A indústria global de transporte e sua infraestrutura associada são a força vital do crescimento econômico, social e cultural 

em todo o mundo. Companhias aéreas, ferrovias, rodovias e a Internet nos conectaram mais do que em qualquer outro 

momento de nossa história, permitindo-nos comercializar mercadorias, trocar ideias, distribuir ajuda humanitária e oferecer 

oportunidades a milhões de pessoas todos os anos. No entanto, a indústria costuma ser um participante relutante do tráfico 

de pessoas. 

O escopo e a escala do transporte permitem que os traficantes de 

seres humanos escondam suas atividades criminosas à vista de todos 

porque apresenta desafios à religião do governo e à aplicação da lei. O 

número impressionante de movimentos de vítimas em todo o mundo, 

seja dentro de um país, através das fronteiras ou online, torna o tráfico 

de meios de transporte quase impossível. Os governos precisam de 

análises baseadas em dados preditivos para alocar recursos e 

orçamentos no espaço do tráfico humano para tornar esse crime 

visível e interromper suas atividades criminosas.. 

Tal análise requer dados abrangentes da linha de frente, que até agora não estavam disponíveis para a comunidade antitráfico. 

Os dados da linha de frente da Pesquisa Nacional de Alcance para Transporte (NOST) de 2021 vêm de funcionários da indústria, 

prestadores de serviços diretos a vítimas e sobreviventes de tráfico sexual e de trabalho. Por meio de suas vozes, podemos 

entender quais meios de transporte são usados durante o recrutamento, exploração, extração ou fuga, e durante a jornada 

de cura de cada sobrevivente. Criar, compilar, analisar e compartilhar essa combinação de dados fornece à indústria de 

transporte a capacidade de identificar onde pode ter um impacto positivo na política de sobrevivência, aplicação e cura. Para 

desenvolver esse entendimento, iremos projetar questões de pesquisa personalizadas em parceria com os seguintes grupos: 

transporte multimodal, sobreviventes de tráfico sexual e de trabalho e prestadores de serviços diretos às vítimas. 

O Departamento de Transporte dos EUA identifica os modos de transporte, como Aviação, Marítimo, Oleodutos, Ferrovias, 
Rodovias e Trânsito. Além disso, abriremos a Pesquisa Nacional Reach 2021 para Transporte à participação de segmentos da 
indústria de transporte público e privado e também incluiremos acadêmicos e profissionais em diversos Grupos de Trabalho, 
por meio de nosso Modelo de Pesquisa Colaborativa. Ao ser inclusivos, esperamos fornecer uma imagem mais abrangente do 
cenário do tráfico para uso pela indústria, reguladores, policiais e prestadores de serviços. 

 
Para obter mais informações sobre como participar, visite: 

https://www.unitedagainstslavery.org/impact-award-team ou email research@unitedagainstslavery.org 

No final, acreditamos que os dados da linha de frente e a análise preditiva podem ser usados por atores em toda a indústria 

de transporte e agências governamentais para: 1) Informar os programas de conscientização e treinamento, 2) melhorar as 

ações de fiscalização e prevenção, 3) focalizar a legislação e 4) melhorar os recursos dos sobreviventes. 

Estamos buscando ativamente a participação de Associações 
de Transporte, Sindicatos, Empresas e outras entidades do 
setor privado e público, tanto nos Estados Unidos como 
globalmente, para se tornar uma Agência de Supervisão (OA) 
para distribuir a pesquisa aos seus membros ou funcionários. 
O NOST oferece mais de 70 traduções de idiomas e os dados 
coletados serão disponibilizados em uma plataforma de 
código aberto. Não há custo para participar nem para acessar 
os dados uma vez coletados. 

Unidos comprometido contra a escravidão é ser informado 
sobre sobreviventes e traumas. Nossa equipe NOST inclui um 
Conselho Consultivo para Líderes de Sobreviventes (SLAC) 
que inclui sobreviventes de tráfico de trabalho e sexo. Cada 
sobrevivente recebeu a mesma taxa horária de participação 
que nossa equipe de pesquisa. 
Data de lançamento da pesquisa: Início de julho de 2021 
Data de divulgação dos dados: Estimado em abril de 2022 
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