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Antecedentes 
• O UNODC, em estreita colaboração com os 

Estados Membros, recolhe sistematicamente 
informações sobre padrões e fluxos de 
tráfico ilícito de fauna e flora e divulga 
bianualmente Relatórios sobre Crimes 
Mundiais contra a Fauna e Flora. 
 

• O tráfico ilícito de animais selvagens é - 
como todos os outros mercados - 
principalmente impulsionado pelos lucros, 
mas o conhecimento sobre o funcionamento 
dos mercados (cadeias de valor) e 
rendimentos ilícitos é limitado. 
 

• O preenchimento de lacunas de informação 
ajuda a compreender a escala do problema e 
a identificar fraquezas no modus operandi 
dos traficantes 



 
 
 

Cadeias de valor e fluxos financeiros ilícitos 
 

 

Sobre a investigação 
 

Cadeias globais de fornecimento de 
chifres de marfim e rinoceronte, 
incluindo rendimentos ilícitos gerados 
e financeiros fluxos ilícitos. 

 

• Aplicação do quadro desenvolvido 
para medir o ODS 16.4.1 

 

• Os resultados foram publicados no 
Relatório Sobre Crime contra a 
Fauna e Flora 2020 



 
 
 

    Um modelo de cadeia de abastecimento 



 
 
 

A dimensão do mercado 



 
 
 

 Medir o valor dos crimes contra a vida selvagem 



 
 
 

Fluxos financeiros ilícitos 
Os FFI são fluxos transfronteiriços 

de recursos que são ilícitos 

gerados, transferidos ou utilizados 

ilicitamente (ODS 16.4.1). 

 

- Quanto mais complexa for a 
cadeia de abastecimento, 
mais potencial para os FFI 
 

- A localização dos actores 
também importa: quanto 
mais diversos forem, maior é 
o potencial para os FFI 
 

- O marfim tende a ter cadeias 
de abastecimento mais 
complexas e diversificadas 
do que o corno de 
rinoceronte 



 
 
 

Considerações finais 

Lacunas de dados e de informação 
 

- Controlo sistemático dos dados de preços para compreender a dinâmica do 
mercado 

- Recolha de informações sobre a oferta e a procura a nível nacional ou 
subregional 

- Informação qualitativa e quantitativa sobre os fluxos comerciais e os actores 
envolvidos no comércio 

 

Link para o relatório 
 

- UNODC,      https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html

