
Iniciativa para a Pesquisa sobre Vitimização 

Criminal na América Latina e no Caribe (VICLAC)



O que é a Iniciativa VICLAC?

Está composta por um Grupo de trabalho (GT) de 131

países e organizações internacionais e regionais.

O GT se reúne periodicamente para revisar e atualizar a 

principal ferramenta metodológica da Iniciativa: um 

questionário padronizado.

É uma metodologia aprovada que visa a medir a 

vitimização, percepção de segurança e o 

desempenho das autoridades de maneira 

comparável on-line com as Normas 

Internacionais das Nações Unidas. 

Liderada por:

Com o apoio de:

1. Dado atualizado em março de 2021.

Grupo de Trabalho:

Secretaria técnica:

Argentina, Belize, 

Chile, Colômbia, 

Costa Rica, 

Equador, 

El Salvador, 

Guatemala, Haiti, 

México, Panamá, 

Peru, República 

Dominicana 



Por que padronizar a medição da vitimização?

Em 2013, a Comissão de Estatística das Nações Unidas e a Comissão de

Prevenção ao Crime e Justiça Criminal aprovaram o Roteiro para o

aprimoramento das estatísticas criminais a nível nacional e internacional

E/CN.3/2013/111

Nesse mesmo ano, o Centro de Excelência do UNODC-INEGI também realizou 

um diagnóstico2 que identificou que na América Latina e no Caribe 17 países 

mediram a vitimização de forma não sistemática nem comparável…

1. Este material foi atualizado em 2019, ampliando suas áreas de trabalho e incluindo uma perspectiva de gênero mais óbvia: E/CN.3/2019/19 
2. Inventário de Pesquisas de Vitimização na América Latina e Caribe

"A promoção de uma aplicação mais generalizada dos questionários de vitimização no campo das 

estatísticas oficiais para aumentar a base de conhecimento da criminalidade com olhares à 

formulação de políticas eficazes de criminalidade e justiça criminal e ao desenvolvimento de 

medidas mais seletivas de prevenção ao crime." (E/CN.3/2013/11)

https://undocs.org/es/E/CN.3/2013/11
https://undocs.org/es/E/CN.3/2019/19


Por que medir a vitimização de forma 

comparável?

✓ Para acompanhar o andamento de cinco indicadores da Agenda 

2030, que estão sob a custódia do UNODC;

✓ Para projetar políticas públicas de prevenção e segurança e tomar 

decisões baseadas em evidências;

✓ Para compreender o status quo da cifra oculta do crime, as razões 

para a não comunicação e a confiança nas autoridades do Sistema 

de Justiça Criminal; 

✓ Para fornecer informações sobre vítimas com perspectiva de 

gênero e para tornar visíveis grupos vulneráveis (migrantes, 

deficientes, etc.) em consonância com as normas internacionais.



Quais são esses padrões internacionais? 

ICCS (2015)

https://bit.ly/346nV9r

Manual para Pesquisas de 

Vitimização (2010)

https://bit.ly/37bna0u

Manual para Pesquisas de 

Corrupção (2018)

https://bit.ly/3e2p5rJ

https://bit.ly/346nV9r
https://bit.ly/37bna0u
https://bit.ly/3e2p5rJ


Para que medir a vitimização no contexto da 

Agenda 2030?
Adotando esta Iniciativa, é possível monitorar o progresso de 5 indicadores1

1. Consulte anexos 1-5 para obter mais informações sobre os metadados desses indicadores, que se enquadram na custódia do UNODC.

11.7.2
Proporção de pessoas que foram assediadas física ou sexualmente nos últimos 12 
meses, discriminadas por sexo, idade, grau de incapacidade e local do fato 

16.1.3
Proporção da população que sofreu a) violência física, b) violência psicológica e c) 
violência sexual nos últimos 12 meses 

16.1.4
Proporção da população que se sente segura caminhando sozinha em sua  zona de 
residência

16.3.1
Proporção de vítimas de violência nos últimos 12 meses que notificaram sua 
vitimização às autoridades competentes ou outros mecanismos de resolução de 
conflitos oficialmente reconhecidos

16.5.1
Proporção de pessoas que tiveram pelo menos um contato com um funcionário público e 
que pagaram um suborno a um funcionário público, ou ao qual um funcionário público 
pediu um suborno, nos últimos 12 meses 



Algum dado relevante sobre o questionário 

VICLAC?
É uma pesquisa domiciliar que analisa questões 

sensíveis: percepção de segurança e experiência de 

vitimização

É baseado em uma amostra probabilística

Foca-se em uma população específica 

(informantes com 18 anos ou mais)

O questionário é assíncrono

Atos criminosos são descritos em vez de usar o tipo 

criminoso que ajuda informantes na compreensão das 

perguntas

Indaga-se o contexto dos 3 crimes mais recentes de 

cada tipo de crime

Está disponível em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês 

e português



Quais tópicos aborda a Iniciativa VICLAC?

Percepção da segurança 

pessoal

- Medo do crime em diferentes áreas geográficas e 

na área de origem do informante

- Medidas de proteção contra o crime e seus custos

- Mudança de hábitos por medo do crime

Condição de ser vítima de um 

crime

- Tipo de crime e número de incidentes (crimes 

nucleares e crimes anexados)

- Características de: vítima, autor, modus operandi, 

custo do crime, momento (no período de referência)

Opinião sobre o sistema de 

justiça criminal

- Nível de confiança nas autoridades do sistema de 

Justiça Criminal

- Percepção de sua eficácia

- Percepção de sua corruptibilidade

Cifra oculta ou experiência 

relatando o crime

- Razão para não denunciar o crime; ou

- Experiência em denunciar crimes

PERCEPÇÃO EXPERIÊNCIA DE VITIMIZAÇÃO

A Iniciativa tem como foco medir duas questões principais, com seus respectivos 

subtemas: 



Qual é a estrutura do questionário? (1/2)

O questionário VICLAC tem dois componentes:

Componente 1: 
QUESTIONÁRIO NUCLEAR

É o básico a ser adotado a partir da 

Iniciativa VICLAC. Ele contém as 

perguntas de percepção, opinião e

abrange os crimes nucleares.  

Adotá-lo garante uma comparabilidade 

mínima na medição desses crimes na 

região. 

Este componente abraca los delitos 

anexos que se desean medir en el país, 

adicional a los nucleares ya adoptados 

en el cuestionario nuclear. 

Su inclusión está a completa discreción 

de cada país. 

Crimes nucleares
1. Roubo de automóvel/caminhonete/van

2. Roubo de autopeças

3. Roubo de motocicleta

4. Roubo a domicílio

5. Roubo com violência

6. Roubo sem violência (furto)

7. Fraude bancária

8. Golpe ou fraude

9. Suborno 

10. Agressões e lesões

11. Ameaças

12. Extorsão

1. Consulte o anexo 6 para obter a descrição de cada crime (no ICCS e pergunta VICLAC)



Qual é a estrutura do questionário? (2/2)

Componente 2: 
QUESTIONÁRIO ANEXO

Engloba crimes anexos que devem ser 

medidos no país, além do questionário 

nuclear. 

Medir esses crimes é opcional para 

cada país. 

Crimes anexados
1. Furto de objetos dentro de um veículo

2. Furto de bicicleta

3. Vandalismo

4. Cibercrime

5. Homicídio

6. Sequestro

+

Seção D: Assédio físico e sexual

Seção E: Posse de armas de fogo

1. Consulte o anexo 6 para obter a descrição de cada crime (na questão ICCS e VICLAC)

O questionário VICLAC tem dois componentes:



Estrutura do questionário: nuclear + anexo

Questionário

VICLAC

Seção A.

Dados sociodemográficos

A1. Dados de identificação da domicílio e 

dados sociodemográficos

A2. Dados sociodemográficos de unidade 

doméstica

A3. Dados sociodemográficos do informante 

selecionado aleatoriamente

Seção B. 

Percepção da segurança 

pública e desempenho das 

instituições

-

Segurança pessoal 

- Mudança de hábitos

- Desempenho das autoridades

Seção C. 

Vitimização

C1. Perguntas de triagem (últimos 3 anos)

C2. Perguntas de triagem(últimos 12 meses)

Seção D. 

Assédio sexual e físico

Seção E. 

Posse de armas de fogo

Módulos (contexto do crime)

12 crimes nucleares + 6 delitos 

anexados



Como o CdE apoia países que querem realizar 

uma pesquisa de vitimização?

Caso os países necessitem, fornecendo assistência técnica durante todo o 

processo de adoção da iniciativa VICLAC: 

9. 

Avaliação

8. 

Arquivamento

7. 

Disseminação

6. 

Análise

5. 

Processamento

4. 

Coleta de 

dados

3. 

Construção

2. 

Desenho

1. Identificação

de 

necessidades

Veja: Diretrizes para a realização de pesquisas da Rede Internacional de Pesquisas Domiciliares (IHSN): https://ihsn.org/implementing-surveys

O processo de assistência técnica tem uma 

duração aproximada de 12 a 18 meses

https://ihsn.org/implementing-surveys


Quais materiais o CdE tem disponível?

9. 

Avaliação

8. 

Arquivamento

7. 

Disseminação

6. 

Análise

5. 

Processamento

4. 

Coleta de 

dados

3. 

Construção

2. 

Desenho

1. 

Identificação de 

necessidades

O CdE realiza 

reuniões com 

atores relevantes 

em um país e 

são identificadas 

prioridades de 

informação, com 

base em 

indicadores 

gerados pela 

Iniciativa VICLAC

Marco conceitual

Questionário 

nuclear e anexo

Cartões de 

suporte

Módulos sobre o 

contexto de 

vitimização para 

cada tipo de 

crime (20)

Questionário 

eletrônico para 

adaptação

Orientação 

metodológica 

sobre o desenho 

da amostra

Manual do 

entrevistador

Carta de 

apresentação e 

folheto para 

cidadãos

Tabelas para 

seleção aleatória 

da unidade 

doméstica

dentro do 

domicílio

Diretrizes de 

validação e 

consistência para 

o questionário

Dicionário de 

Variáveis

Manual de 

Análise em R

Indicadores da 

Agenda 2030

Pacote de guias 

(formato para 

dados gerados 

na lista de 

indicadores)

Formato de 

exibição de 

resultados (com 

gráficos)

Script para 

disseminação de 

dados na 

imprensa e 

mídias sociais

Ficha de 

indicadores da 

Agenda 2030

Lineamentos 

para o arquivo 

de dados do 

IHNS

O CdE realiza 

uma avaliação 

final (post 

assistência 

técnica) sobre 

boas práticas 

identificadas e 

oportunidades 

de melhoria 

para o 

seguinte 

exercício 

estatístico



Mas o questionário padronizado significa que as 

diferenças em cada país não são levadas em conta?

Embora seja importante manter uma estrutura padrão, o questionário 

passa por uma adaptação (linguística e de conteúdo) ao contexto 

interno de cada país. 

Por exemplo, adaptando:

• Instituições avaliadas

• Palavras específicas usadas no país

• Questões sociodemográficas

• Perguntas sobre a ocorrência de crime (área geográfica)



*Lista de países atualizados até março de 2021, tendo solicitado assistência 

técnica ao Centro de Excelência do UNODC-INEGI. 

Para os resultados das pesquisas já publicadas, visite o Atlas de Pesquisas 

sobre Vitimização do Centro de Excelência UNODC-INEGI. 

Esses países alinham-se total

ou parcialmente com a 

Iniciativa VICLAC. 

Alguns países estão em 

processo de implementação 

ou publicação*.  

Argentina

Chile

Colômbia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Jamaica

México

Panamá

Paraguai

Peru

Santa Lúcia

São Cristóvão & Nevis

Quais países estão alinhados ao VICLAC?

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/


...é só para a América Latina e o Caribe?

Embora regional, a Iniciativa

tem sido tomada como

referência em outras regiões

do mundo:

Tailândia, 2017

Tunísia, 2019

Além disso, especialistas de países

de fora de LAC participam das

Reuniões Técnicas do Grupo de

Trabalho da Iniciativa.



unodc-mexico.cde.estadistica@un.org

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/

@CdE_UNODC

Centro de Excelencia (UNODC-INEGI)

Como entrar em contato com  CdE:

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://twitter.com/CdE_UNODC
https://www.facebook.com/CdE.Unodc.Inegi/


Referências adicionais:

• Iniciativa para a Pesquisa de Vitimização Criminal na América Latina e Caribe (VICLAC)

• Manual para Pesquisas de Vitimização (UNODC-UNECE, 2010)

• Manual para Pesquisas de Corrupção (UNODC, 2018)

• Classificação Internacional de Crimes para Fins Estatísticos – ICCS (UNODC, 2015)

• Atlas da Pesquisa de Vitimização

• Manual para o Desenvolvimento de um Sistema de Estatísticas de Justiça Criminal (UNECE, 2003)

• Nota informativa da ICCS sobre questionário de gênero 

• Portal de dados de UNODC

• UNODC e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

• O Estudo das Nações Unidas sobre Tendências Criminais e o Funcionamento dos Sistemas de Justiça 

Criminal (UN-CTS)

• Repositório de metadados indicadores do ODS 16 da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas

• Video de UNODC sobre Indicador 16.1.3 do ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Sólidas

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
https://bit.ly/3e2p5rJ
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89S.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/Gender_and_the_ICCS.pdf
https://dataunodc.un.org/es
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
https://unstats.un.org/sdgs/metadata?Text=&Goal=16&Target=
https://www.youtube.com/watch?v=1mypSL_BFng




Nome do indicador Proporção de pessoas que foram assediadas física ou sexualmente nos últimos 12 meses,

discriminadas por sexo, idade, grau de incapacidade e local do fato

Agência de Custódia UNODC

Fonte Pesquisa de Vitimização por Amostra de Domicílios

Pergunta proposta no VICLAC Da.01/Da.02 por assédio físico e Db.01/Db.02 por assédio sexual

Método de computação 2 indicadores separados devem ser gerados para cada tipo de assédio:

Assédio físico: Número de pessoas que sofreram algum tipo de assédio físico, dividido pela

população total, multiplicado por 100

Assédio sexual: Número de pessoas que sofreram algum tipo de assédio sexual, dividido

pela população total. O resultado seria multiplicado por 100.

Definição (de acordo com o 

ICCS)

Assédio físico – Assédio (02081): Atos envolvendo assédio ou intenção de assediar uma 

pessoa; Assédio (02082): Comunicação indesejada, monitoramento ou vigilância de uma 

pessoa.

Assédio sexual - Agressão sexual não física (030122): Agressão sexual sem contato físico 

com a pessoa

TIER II
1. Para mais informação, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf

Anexo 1: Indicador de Metadados 11.7.21

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf


Nome do indicador Proporção de população que sofreu (a) violência física, b) violência psicológica e c) violência

sexual nos últimos 12 meses

Agência de Custódia UNODC

Fonte Pesquisa de Vitimização por Amostra de Domicílios

Pergunta proposta em VICLAC Violência física: C2.10a (Agressões e lesões) e C2.5a (Roubo com violência)

Violência psicológica: C2.11a (Ameaças)

Método de computação 3 indicadores separados devem ser gerados para cada tipo de violência:

Violência física: Número de pessoas vítimas de violência física nos últimos 12 meses, dividida pelo

número total de entrevistados, multiplicado por 100.

Violência psicológica: Número de entrevistados vítimas de violência psicológica nos últimos 12

meses, dividido pelo número total de entrevistados, multiplicado por 100.

Violência sexual: Número de entrevistados vítimas de violência sexual nos últimos 12 meses,

dividido pelo número total de entrevistados, multiplicado por 100.

1. Para obter mais informações, consulte: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf

Anexo 2: Indicador de Metadados 16.1.31

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf


Definição (de acordo com o 

ICCS)

Violência Física - Agressão (02011): Aplicação intencional ou imprudente de força física no corpo 

de uma pessoa. Inclui agressão grave e agressão leve; Roubo de pessoas (04011): Roubo de 

propriedade pessoal através do contato direto com a vítima.

Violência psicológica (0208): Medo ou sofrimento emocional causado pelo comportamento ou 

ações de uma pessoa. O sofrimento emocional refere-se, no mínimo, à dor mental ou psicológica. 

Atualmente, o UNODC trabalha na melhoria da metodologia de como medir a violência 

psicológica por meio de pesquisas de vitimização; exemplos incluem atos de intimidação, graves 

ameaças de dano a alguém próximo a você, expressões/palavras ameaçadoras, restrição ilegal ou 

limitação de contato com a família ou amigos, incluindo o uso de mídias sociais, e danos à 

propriedade pessoal, incluindo animais de estimação.

Violência Sexual – Estupro (03011): Penetração sexual sem consentimento válido ou com 

consentimento obtido através de intimidação, força, fraude, coerção, ameaças, enganos, uso de 

drogas ou álcool, abuso de poder ou vulnerabilidade, ou concessão ou recebimento de 

benefícios; Agressão sexual física (030121): Agressão sexual com contato físico com a pessoa.

TIER II

1. Para obter mais informações, consulte: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf

Anexo 2: Indicador de Metadados 16.1.31

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf


Nome do indicador Proporção da população que se sente segura caminhando sozinha em sua área de 

residência

Agência de Custódia UNODC

Fonte Pesquisa de Vitimização por Amostra de Domicílios

Pergunta proposta em VICLAC B02: Quão seguro é andar sozinho no seu bairro à noite?

Muito seguro / Seguro / Inseguro / Muito inseguro) /NSNR

Método de computação A questão deve especificamente levantar os sentimentos e percepções do entrevistado

quando anda sozinho à noite.

É calculado adicionando o número de pessoas que se sentem "Muito seguras" e

"Seguras", dividido pelo número total de pessoas pesquisadas, multiplicado por 100.

TIER II

1. Para obter mais informações, consulte: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf

Anexo 3: Indicador de Metadados 16.1.41

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf


Nome do indicador Proporção de vítimas de violência nos últimos 12 meses que notificaram sua vitimização às autoridades 

competentes ou outros mecanismos oficialmente reconhecidos de resolução de conflitos (também chamado de 

"taxa de notificação de crimes")

Agência de Custódia UNODC

Fonte Pesquisa de Vitimização domiciliar

Pergunta proposta em VICLAC Em cada Módulo: "Você ou qualquer outra pessoa reportou formalmente o assunto a qualquer autoridade

competente?"

Método de computação 3 indicadores separados devem ser gerados para cada tipo de violência indicadora 161.3.

Violência física: Número de vítimas de violência física nos últimos 12 meses que relataram sua vitimização às

autoridades competentes ou outros mecanismos oficialmente reconhecidos de resolução de conflitos, dividido

pelo número de todas as vítimas de violência física nos últimos 12 meses, multiplicado por 100.

Violência psicológica: Número de vítimas de violência psicológica nos últimos 12 meses que relataram sua

vitimização às autoridades competentes ou outros mecanismos oficialmente reconhecidos de resolução de

conflitos, dividido pelo número de todas as vítimas de violência psicológica nos últimos 12 meses, multiplicado

por 100.

Violência sexual: Número de vítimas de violência sexual nos últimos 12 meses que relataram sua vitimização às

autoridades competentes ou outros mecanismos oficialmente reconhecidos de resolução de conflitos, dividido

pelo número de todas as vítimas de violência sexual nos últimos 12 meses, multiplicado por 100.

Definição (de acordo com  ICCS) Veja definições de violência física, psicológica ou sexual no indicador 16.1.3

TIER II

1. Para obter mais informações, consulte: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf

Anexo 4: Indicador de Metadados 16.3.11

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf


Nome do indicador Proporção de pessoas que tiveram pelo menos um contato com um funcionário público e 

que pagaram um suborno a um funcionário público, ou ao qual um funcionário público 

tenha pedido suborno, nos últimos 12 meses

Agência de Custódia UNODC

Fonte Pesquisa de Vitimização por Amostra de Domicílios

Pergunta proposta em VICLAC C2.9a e C2.9b

Método de computação O número total de pessoas que pagaram pelo menos um suborno a um funcionário público

nos últimos 12 meses, ou foram solicitadas por subornos no mesmo período, sobre o

número total de pessoas que tiveram pelo menos um contato com um funcionário público

no mesmo período, multiplicado por 100

Definição (de acordo com o 

ICCS)

Suborno (07031): Promessa, oferta, concessão, solicitação ou aceitação de benefício 

indevido de um funcionário público ou de uma pessoa que tenha ou cumpre um papel em 

entidade do setor privado, direta ou indiretamente, a fim de que essa pessoa aja ou se 

abstenha de atuar no desempenho de suas funções oficiais

TIER II

1. Para obter mais informações, consulte: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-05-01.pdf

Anexo 5: Indicador de Metadados 16.5.11

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-05-01.pdf


Nome do crime Pergunta no questionário VICLAC1 Código de 

correspondência 

com ICCS

Roubo de 

carro/caminhonete/van

Tentaram roubar de você ou de algum membro de seu unidade doméstica um

carro/caminhonete/van[...] Eles conseguiram levar o carro/van/caminhonete?

05021

Roubo de autopeças Você ou algum membro da seu unidade doméstica teve alguma parte do seu

carro/caminhonete/van roubadas que eram essenciais para o seu funcionamento,

incluindo motor, faróis, pneus ou vidro?

050213

Roubo de motocicleta Você ou algum membro de sua família teve sua motocicleta/ciclomotor roubada? 05021

Roubo a domicílio Já suspeitou que alguém tentou entrar em seu domicílio sem o seu consentimento,

sem ter conseguido? Observando, por exemplo, danos em fechaduras, portas ou

janelas. [...] Alguém entrou em seu domicílio sem o seu consentimento e roubou

algo ou tentou roubar algo de sua propriedade?

05012

Roubo violento Alguém tentou roubar algo usando a força ou ameaçando usá-la? [...] E nessa

ocasião, conseguiram roubar algo usando a força ou ameaçando usá-la?

04011

Anexo 6: Glossário de Crimes

1. O questionário VICLAC tem uma estrutura assíncrona. Ou seja, a seção C1 investiga a ocorrência de cada crime por um período maior de tempo no período de referência:

ou seja, nos últimos 3 anos. Se forem registradas respostas positivas, perguntaremos sobre a vitimização de cada crime nos últimos 12 meses.



Nome do crime Pergunta no questionário VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Roubo sem violência 

(roubo)

Além dos roubos envolvendo o uso da força ou ameaça, existem muitos outros tipos

de roubos para obter ilegalmente algo de sua propriedade sem o seu

consentimento, mas sem o uso de força, violência ou ameaças; por exemplo, o

roubo de uma carteira, relógio, joias, celular, etc.[...] Você já foi pessoalmente vítima

de algum desses roubos sem violência?

0502

Fraude bancária Alguém obteve dinheiro ou outro benefício de você usando sua conta bancária,

cheques ou cartão de crédito ou débito, por engano ou desonestidade?

07011

Golpe ou outra fraude Alguém te enganou ao vender um bem ou fazer um serviço obtendo dinheiro ou

outros benefícios de você? Isso poderia ter acontecido pessoalmente, ou também

por telefone ou pela Internet.

07019

Suborno Você teve contato direto com a equipe das instituições governamentais que eu

mostro no cartão, por exemplo, para realizar algum procedimento administrativo,

solicitar algum serviço ou solicitar informações? [...] Excluindo o valor/taxa oficial,

você foi forçado a dar qualquer presente ou pagar dinheiro extra para os

funcionários com os quais teve contato com qualquer uma dessas instituições, direta

ou indiretamente?

07031

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)



Nome do crime Pergunta no questionário VICLAC Código de 

correspondência 

com  ICCS

Agressões e Lesões Além dos incidentes mencionados acima, [...] você foi fisicamente agredido por

alguém conhecido ou desconhecido, em casa ou em outro lugar? A agressão física

inclui socos, tapas, empurrões, tropeços, nocautes, tiros, esfaqueamentos, ser

atingido por um objeto jogado, ser envenenado ou outras formas de aplicação de

força que têm o potencial de causar danos físicos.

02011

Ameaças Além dos incidentes de agressão física que acabamos de mencionar, [...] você foi

ameaçado por alguém, de modo que você acreditava que a ameaça poderia ser

concretizada? Isso poderia ter acontecido em casa ou em outro lugar. Não inclua

situações em que houve agressão física, pois estas foram abordadas na pergunta

anterior.

02012

Extorsão Além de todos os fatos que acabamos de mencionar, alguém exigiu violentamente

ou de forma intimidante que você fizesse ou parasse de fazer algo contra sua

vontade para obter dinheiro ou outro benefício econômico? Inclua apenas esses

processos feitos violentamente ou de forma intimidante para pagar dinheiro ou fazer

algo contra sua vontade.

02051

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)



Nome do crime Pergunta no questionário VICLAC Código de 

correspondência 

com  ICCS

Assédio sexual Às vezes, as pessoas podem ser abordadas de uma forma que as coloca em uma

situação embaraçosa, seja por alguém que conheça ou por um estranho. [...] Você já

experimentou pessoalmente algum dos seguintes comportamentos dirigidos contra

você?

(1) GESTOS SEXUAIS INDESEJADOS, ASSOVIOS E OLHARES LASCIVOS OU ALGUÉM

SE APROXIMANDO DE VOCÊ INAPROPRIADAMENTE

(2) COMENTÁRIOS SEXUAIS INDESEJADOS SOBRE SUA APARÊNCIA FÍSICA OU

CORPO

(3) Alguém o seguiu e o deixou desconfortável com intenções sexuais

(4) PROPOSIÇÃO SEXUAL INDESEJADA ou pressão para ter um encontro

(5) Recebeu presentes sexuais indesejados, como brinquedos, acessórios ou roupas

íntimas

(6) MENSAGENS INDESEJADAS, E-MAILS, LIGAÇÕES SEXUAIS que o ofenderam

(7) MENSAGENS VERGONHOSAS E SEXUALMENTE EXPLÍCITAS SOBRE VOCÊ E/OU

FOTOS OU VÍDEOS DE VOCÊ POSTADOS ON-LINE OU ENVIADOS A QUALQUER

PESSOA SEM O SEU CONSENTIMENTO

(8) Alguém se expôs ACIDENTALMENTE para você.

030122

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)



Nome do crime Pergunta no questionário VICLAC Código de 
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com  ICCS

Assédio físico Além dos comportamentos já mencionados sobre assédio sexual, as pessoas às

vezes podem ser assediadas, física ou não. [...] Você já experimentou algum dos

seguintes comportamentos dirigidos contra você? Por favor, exclua os incidentes

acima. Como antes, esses comportamentos podem ser por um estranho ou alguém

que você conhecia, por exemplo, do seu local de trabalho, ou alguém da sua família,

ou mesmo do seu atual ou ex-companheiro1.

(1) Você recebeu mensagens ameaçadoras ou ofensivas, e-mails ou ligações de

natureza não sexual

(2) Alguém pessoalmente fez comentários ofensivos, ameaçadores ou humilhantes,

como insultos ou apelidos

(3) Alguém fez gestos ofensivos ou ameaçadores para degradar, insultar ou humilhá-

lo

(4) Alguém postou comentários ofensivos, denegrindo ou desagradáveis, fotos ou

vídeos de você na Internet

(5) Alguém o seguiu contra sua vontade, física ou online, de modo que se sentiu

desconfortável

02081

& 

02082

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)

1. Se for necessária mais clareza sobre o conceito de "casal", pode-se acrescentar: "Como casal, queremos dizer namorado, namorada, marido, mulher ou parceiro civil".
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Furto de objetos dentro 

de um veículo

Você ou algum membro de seu unidade doméstica teve algum item de sua

propriedade roubado de dentro do veículo?

050222

Furto de bicicleta Você ou algum membro da seu unidade doméstica teve sua bicicleta roubada? 040121

Vandalismo (danos 

materiais)

Alguém danificou deliberadamente qualquer parte de qualquer prédio que pertença

à sua casa, ou qualquer veículo, máquinas ou outros equipamentos que pertencem à

sua casa?

05041

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)
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com  ICCS

Cibercrime Você já experimentou pessoalmente alguma das seguintes situações, no sentido de que eles

foram dirigidos contra você?

1) Cyberbullying: Alguém enviou ou postou online qualquer texto, imagem ou vídeo com a

intenção de constranger ou ofendê-lo pessoalmente, ferindo seus sentimentos ou causando

algum outro sofrimento emocional. Exclua mensagens ameaçadoras ou agressivas nas quais

você foi o único destinatário.

2) Hacker de e-mail (e-mail): Alguém teve acesso às suas contas de e-mail on-line sem a sua

permissão, e resultou em seus contatos (por exemplo, amigos/familiares) recebendo um e-

mail seu que você não havia enviado.

3) Hacker de mídia/mídia social: Alguém teve acesso às suas contas sociais on-line sem a sua

permissão, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, blogs, etc. e fez com que mensagens

ou postagens fossem enviadas de sua conta de mídia social que você não enviou.

Cyberbullying (0208)

com rótulo de ato

relacionado a cibercrime

(Cy)

Hacker de e-mail,

mídia/mídia social

hacker (02111) marcado

Cibercrime (Cy)

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)

(continua na página seguinte...)



Nome do crime Pergunta no questionário VICLAC Código de 

correspondência 

com ICCS

Cibercrime Você já experimentou pessoalmente alguma das seguintes situações, no sentido de que eles

foram dirigidos contra você?

4) Roubo/apropriação de identidade: Alguém se apropriou de sua identidade digital e se fez

passar por você na Internet sem o seu consentimento. Exclua os incidentes ocorridos através

de seu e-mail ou mídia/mídia social listado acima. Inclua incidentes ocorridos com números

de identificação, números de segurança social, documentos de identidade, assinaturas

eletrônicas, nomes de usuário, senhas, etc.

5) Software malicioso (Malware): Seu dispositivo foi infectado por código malicioso, como um

vírus de computador, Trojan, worm, spyware, etc., que causou ação indesejada no dispositivo.

Por exemplo: informações excluídas, download de arquivos ou programas indesejados,

executou um programa sem autorização, etc. Exclua o malware que bloqueou o acesso aos

seus dados e pediu um pagamento (resgate) para restaurar o acesso (ransomware).

6) Sequestro de dados (ransomware): Seu dispositivo foi infectado por código malicioso

(malware) que bloqueou o acesso aos seus dados e foi solicitado um pagamento para

restaurar o acesso.

Roubo/personificação

(07019) marcado no ato

relacionado a cibercrime

(Cy)

Software malicioso

(09032)

Sequestro de dados

(02059) com rótulo de

ato relacionado a

cibercrime (Cy)

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)
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Homicídio Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre membros da casa que não

estão mais com você. Estamos cientes de que essas perguntas são difíceis de

responder porque podem trazer memórias profundas de pessoas próximas a você.

Peço-lhe que tenha em mente que as informações que nos fornecem de eventos

passados serão completamente confidenciais e ajudarão na concepção de medidas

para prevenir a violência e a criminalidade no futuro.

Pode me dizer... que algum membro da seu unidade doméstica morreu?

0101

Sequestro Você ou algum membro de sua família foi mantido contra sua vontade ou

ilegalmente, a fim de exigir dinheiro ou outra forma de ganho econômico para

libertação?

020221

Posse de armas de fogo Você, ou algum membro de sua casa, tem uma pistola, rifle de caça, ou qualquer

outra arma de fogo?1

Parcialmente 090112

Anexo 6: Glossário de Crimes (cont.)

1. O módulo de posse de arma de fogo inclui 10 perguntas focadas não apenas na medição da posse de armas relatadas pelo informante, mas também estimando a

presença de armas de fogo em um território através da técnica Network Scale Up Method (NSUM).

2. O módulo não pergunta diretamente ao informante se a arma de fogo que possui é proibida ou não registrada, pois a probabilidade de registrar uma taxa de não

resposta é alta. A prevalência de posse de arma de fogo corresponderá, então, a armas lícitas e ilícitas.


