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ROTEIRO PARA ESTA APRESENTAÇÃO
Cenário de Segurança na África: Multiplicadores de ameaças: Camadas interligadas  

(Rotas, atores, ameaças)

- Crime de Convergência: Porta de entrada para o COT propícios ao Crime

- Crimes Principais: Corrupção, Lavagem de dinheiro/Crime financerio, Crime 
cibernético            Drogas, Falsificações, Tráfico humano, Meio ambiente Crime)

- Porosidade das Fronteriras; Espaços não regulados e economias ilícitas

- Ascensão do terrorismo na África e rentabilidade do tráfico ilícito

- Redes de exploração crime-terror: redes de tráfico e contrabando

- Crime organizado, atores corruptos, grupos terroristas

- Domínio total do espectro: compartilhamento de informações transfronteiriça: 
Intel acionável

- Segmentação por centros de gravidade: corrupção + siga o dinheiro 
(financiamento de ameaças)

- Segurança coletiva: Ação coletiva: combatendo redes com redes
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Portas para o TNOC a partir de crimes facilitadores
Golpe de vista: Capacidade de discernir  as vantagens e desvantagens  

táticas do terreno apenas com uma simples mirada: “A capacidade de  perceber 
as possibilidades oferecidas pelo terreno com uma simples mirada é uma dádiva.” 

(Napoleon)

Redes de Contrabando, Tráfico Ilícito e Actores Nocivos

* Cleptocracia e Agentes Corruptos

* Dinheiro Ilegal: Super Fixers, Facilitadores profissionais, Paraísos Fiscais

* Empreendedores Criminais, Carteis, e Grupos Criminais, Gangues 

* Extremamente Lucrativo, que suscita o envolvimento de Terroristas, e Insurgentes 
Criminosos nas  atividades criminosas/ilegais

* Ameaças Virtuais, Ciber-criminosos , Mercados Ilícitos on-line,  Redes-obscuras

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_tactics


A Impressionante dimensão da Economia/ilícita e 
Mercados/Ilícitos: +8-15% do PIB Mundial ($80 triliões, 

2018, The World Bank)



** Sources: World Economic Forum, World Bank,  UNODC , OECD, ILO, GFI

CRIMES Valor Estimado Anual em Dólares

Lavagem de dinheiro Pelo menos $2.6 triliões

(Entre 2 e 5 por cento do PIB Mundial)

Crime Transnacional $1.6 triliões a $2.2 triliões

Suborno

Trafico de Narcóticos

Parte significativa de $1 trilião

$750 biliões a $1 trilião

Produtos Contrafeitos  e Pirateados $500 biliões a $1 trilião

Crimes Ambientais

(comercio Ilegal de vida selvagem, Contrabando de madeiras 

ilegal,  Pesca Ilegal, comercio de CFCs, e lixos tóxicos)

$91 biliões a $258 biliões

Tráfico Humano/Escravatura Moderna Acima de $150 biliões

Tabaco Ilegal $40 a $50 biliões

Exploração Mineira Ilegal $12 a $48 biliões

Comercio Ilegal global Estimado, Corrupção e Mercados Ilícitos 



Movimento Global de Navios: 2012
[90% dos bens transportados no globo são por via marítima]

Ship.org: Porta-contentores (e.g. Bens manufaturados): amarelo ; Carga a granel (e.g. carvão, agregados): azul; Petroleiros  (e.g. petróleo, produtos 
químicos: vermelho; Navios de transporte  de gás (e.g. gás natural liquefeito) verde; Veiculos (e.g. carros):roxo [Kiln Map, Business Insider]



African Continent



Convergência: Multiplas Ameaças







Índice ENACT do Crime Organizado em África 2019















QUESTÕES?

LunaDM@LunaGlobalNetworks.com


