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O que é a
Iniciativa VICLAC?

É uma metodologia
estandardizada com objetivo 

de medir o crime e a 
insegurança de maneira 

comparável on-line com os 
padrões internacionais das 

Nações Unidas.

Liderada por:

1. O processo de assistência técnica de princípio ao fim tem uma duração aproximada de entre 12 e 18 meses.
2. Roubo de carro /caminhonete / van, Roubo de motocicleta, Roubo a domicílio, Roubo com violência, Roubo sem violência (furto), Fraude 
bancária, Estafa ou fraude, Suborno, Agressões e lesões, Ameaças, Extorsão, Furto de objetos no interior de um veículo, Furto de bicicleta, 
Vandalismo, Cibercrime, Sequestro, Homicídio, Assédio físico e sexual, Posse de armas de fogo (não como conduta criminal, e sim com o enfoque 
em medir prevalência de posse).
Dado atualizado em fevereiro de 2021. Inclui países que publicaram suas enquetes e países em processo de implementação/publicação: 
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis.

Com o apoio de: 

Argentina, Belize, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, México, 
Panamá, Peru, Rep. Dominicana.

Secretaria Técnica: Grupo de Trabalho:

na região estão
alinhados à

Iniciativa VICLAC3.

13
países 

A Pesquisa
VICLAC mede

20condutas
criminais2

e pode ser adaptada aos
contextos nacionais.

Disponível em 4 idiomas:

Espanhol Francês

Inglês Português

A Iniciativa VICLAC permite
a geração de informação para o 

monitoramento de 5 indicadores
da Agenda 2030.

11.7.2
Proporção de pessoas que foram vítimas de assédio físico 
ou sexual nos últimos 12 meses, discriminado por sexo, 
idade, grau de incapacidade e o lugar.

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 ao caminhar
sozinha na sua zona de residência.

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

16.5.1
Proporção de pessoas que tiveram ao menos um contato 
com um funcionário público e que pagaram suborno a um 
funcionário público, ou as que um funcionário público 
tenha pedido um suborno, durante os últimos 12 meses.

O Centro de Excelência brinda 
assistência técnica em todas as fases

de implementação da Pesquisa1.

@UNODC
@CdE_UNODC

Centro de Excelencia (UNODC-INEGI)

www.cdeunodc.inegi.org.mx
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