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RESUMO 

 

Neste trabalho teve-se como objetivo investigar o efeito do policiamento 

sobre os índices de criminalidade, analisando tanto os municípios do Estado de São 

Paulo quanto os estados brasileiros. A análise dos municípios paulistas aborda 

quatro tipos de práticas criminosas classificadas como roubo, furto, furto e roubo de 

veículos e homicídios dolosos, enquanto que a segunda análise, dos estados 

brasileiros, restringe-se aos homicídios dolosos. Os dados da criminalidade paulista 

foram extraídos da base de dados da Secretaria de Segurança Publica do Estado de 

São Paulo (SSPSP) e os homicídios estaduais tem como fonte o Datasus/SIM. O 

modelo utilizado se baseia na teoria econômica de explicação do crime como 

proposto por Becker (1968). Para se tentar medir o efeito do policiamento foram 

utilizadas tanto variáveis de efetivo policial quanto de gastos em segurança pública. 

Além das variáveis de policiamento, outras variáveis, de âmbito demográfico e 

socioeconômico, foram adicionadas as regressões como controle e foram extraídas 

de diversas fontes. Foram estimados modelos de painel de efeitos fixos, 

controlando-se, a partir de regressões em dois estágios, o viés de simultaneidade da 

relação entre policiamento e criminalidade. Os resultados, principalmente nas 

regressões para os estados brasileiros, conseguem ilustrar claramente o viés 

positivo da simultaneidade entre o policiamento e os indicadores de criminalidade, 

uma vez que as regressões que não controlam esta endogeneidade resultaram em 

parâmetros positivos, ao passo que todas as regressões em dois estágios 

resultaram em coeficientes negativos para a variável de Policiamento, sendo estes 

significativos quando o gasto em segurança é usado como medida de policiamento. 

Para os municípios paulistas foram encontradas foram encontradas evidências de 

que, quando um município passa a ter guarda municipal, ocorre redução significativa 

da taxa de furtos. 

 

 

 

Palavras-chave: Criminalidade, Violência, Policiamento, Endogeneidade. 



ABSTRACT  

 

This work had the aim of investigating the effect of policing over crime 

rates, analyzing both the municipalities of São Paulo as well the Brazilian states. The 

analysis of counties developed for four types of criminal practices classified as theft, 

burglary, robbery and vehicle theft and murders, while the second analysis of the 

Brazilian states was restricted to murders. The São Paulo counties crime data were 

extracted from the Bureau of Public Security of the State of São Paulo and the 

Brazilian state data has the Datasus/SIM as the main source. The model used is 

based on the economic theory of crime proposed by Becker (1968). The attempt of 

measuring the police effect over crime was carry on for 2 variables: the police force 

and the public security expenditure. Besides those variables, control variables were 

added to the regressions such as demographic and socio-economics, compiled from 

various sources. Models were estimated with fixed effects panel methodology, 

controlling for the simultaneity bias of the relationship between policing and crime in a 

two stages regression. The results, especially in the regressions for the Brazilian 

states, illustrate the positive bias of simultaneity between police and crime, once the 

firsts regressions, that did not control for this endogeneity, resulted in positive 

parameters, while all regressions in two stages resulted in negative coefficients for 

the police variable, which are significant when expenditure is used as public security 

measure. The São Paulo counties regressions, we found evidence that the existence 

of a municipality guard may have a reduction effect over thefts rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A criminalidade no Brasil tem atingido níveis cada vez mais preocupantes, 

o que pode ser percebido e constatado pelo espaço que o tema tem ocupado nos 

principais debates políticos, campanhas eleitorais e presença e cobertura constante 

da mídia. Segundo Fajnzylber e Araujo (2001), a violência é um problema social, 

econômico e político, pois afeta a qualidade e expectativa de vida das pessoas, está 

relacionada com as condições econômicas e afeta o potencial de desenvolvimento 

das nações e, portanto, faz-se necessária participação ativa das esferas 

governamentais na orientação das politicas públicas adequadas para combatê-la. 

Carvalho et alii (2007) estimam que a diminuição do estoque de capital humano 

decorrente dos homicídios somaram mais de 9 bilhões de reais em prejuízo ao Brasil 

para o ano de 2001. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 

gasto com segurança pública, incluindo as esferas municipais, estaduais e federal 

representaram 1,36% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, proporção esta que, 

por exemplo, seria superior ao que a França despende com segurança1.  

Segundo Fajnzylber e Araujo (2001), mesmo em países com taxas de 

crime relativamente menores, a segurança pública tem sido motivo de crescente 

preocupação nas últimas décadas. De qualquer forma, quando analisamos os 

números de homicídios intencionais mais recentes elaborados pela UNODC2 para o 

período de 1995 a 2011, ilustrados no gráfico 1, apenas as Américas e a África 

apresentavam taxas superiores a 10 homicídios a cada cem mil habitantes. Para as 

Américas a taxa é de 15,4 e para a África chega a 17, enquanto que a média 

mundial é de 6,9 homicídios para cada cem mil habitantes. Salvo por algumas 

exceções, como por exemplo, o Estado de São Paulo que divulga estatísticas 

mensais, praticamente não há informações disponíveis para outras estatísticas de 

crimes tais como, roubos e furtos, o que basicamente restringe as análises 

comparativas entre países apenas às estatísticas de homicídios. 

                                                           
1
 Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública o Brasil destinou 47,5 bilhões de reais à segurança 

pública em 2010, o que representaria 1,36% do PIB daquele ano enquanto que a França no mesmo período 
havia destinado 1,3% de seu Produto Interno bruto à atividade de segurança pública.  
2
 A UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime, órgão vinculado a ONU que trabalha no combate ao 

trafico de drogas e o crime internacional, realizou um estudo em 2012 no qual compilou dados históricos das 
taxas de homicídios para a maioria dos países do mundo.  
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Segundo o mesmo estudo da UNODC, a Taxa de homicídios intencionais 

do Brasil para o ano de 2010 foi de 21 para cada cem mil habitantes, o que colocava 

o país entre os mais violentos do mundo, superando até mesmo a média da América 

do Sul que é de 20 homicídios a cada cem mil habitantes.   

Diante dessa situação, passa a ser fundamental para a orientação dos 

caminhos a serem dados à política de segurança pública, identificar e quantificar, 

dentre outros fatores, o efeito do policiamento sobre os índices de criminalidade. Há 

a necessidade de se entender o quanto se poderia reduzir a criminalidade com uma 

política de enfrentamento3 e se essa política é sustentável a longo prazo. 

O presente estudo tem como principais contribuições (i) explorar outros 

indicadores de violência, tais como furto, roubo e furto e roubo de veículos, para os 

municípios paulistas, ampliando assim, os tipos de indicadores de crimes 

usualmente analisados, uma vez que parcela significativa de estudos que abordam o 

tema restringe-se a análise de índices de homicídios dolosos, (ii) analisar outras 

variáveis de policiamento, tais como o contingente policial, diferenciando-se da 

maioria dos trabalhos pesquisados que, ao menos para o Brasil, usualmente utilizam 

os gastos em segurança pública como a variável de policiamento e, por fim, (iii) no 

aspecto metodológico, enfatizar a importância de se tratar o viés de simultaneidade 

entre o policiamento e a criminalidade, o qual, embora tratado por vários autores, é 

ignorado por outros tantos. Neste estudo foram estimadas regressões em dois 

estágios com variáveis instrumentais para minimizar este problema. 

O trabalho foi organizado em cinco partes: além desta seção introdutória, 

na segunda parte apresentamos uma breve “Revisão da literatura”, onde se 

pretende descrever, ainda que brevemente, parte dos principais estudos teóricos e 

empíricos realizados sobre o tema. A terceira parte é dedicada a “Metodologia”, 

onde se descreve as variáveis utilizadas e o método estatístico e testes realizados. A 

quarta seção, “Resultados”, apresenta os principais resultados obtidos e precede a 

quinta e última seção de “Conclusões e discussões”. 

 

                                                           
3
 Termo utilizado pelos especialistas em segurança pública para definir as ações mais presentes e focadas das 

forças policiais em combate a determinado tipo de delito. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os estudos realizados acerca das causas da criminalidade vão, 

basicamente, na direção de se tentar identificar os fatores motivacionais do 

indivíduo, no que tange as suas características intrínsecas, ou dos fatores 

socioeconômicos que permeiam a vida destes que se enveredam pelas atividades 

criminosas. 

 

2.1 As Teorias sobre a Criminalidade 

 

Em Cerqueira e Lobão (2004) encontramos um amplo resumo das 

tentativas formais de entendimento das causas da criminalidade. Os autores dividem 

essas tentativas em oito teorias: (1) a teoria da desorganização social, (2) teoria do 

aprendizado social, (3) teoria do controle social, (4) teoria do autocontrole, (5) teoria 

da Anomia, (6) Interacional, (7) teoria da escolha racional e (8) modelos ecológicos.  

A Teoria da Desorganização Social seria a abordagem sistêmica em 

que todo o ambiente ao redor do individuo poderia afetar seu comportamento, 

levando-o a pratica de atividades criminosas. Entende-se por ambiente uma rede de 

associações formais e informais, como por exemplo, amizades, a existência de 

grupos de adolescentes sem supervisão e orientação, baixa participação social, etc. 

Estas características poderiam levar o individuo às praticas criminosas. Sampson e 

Groves (1989) é considerado o primeiro estudo empírico a testar a teoria de 

desorganização social, onde foram analisadas variáveis como status econômico, 

heterogeneidade étnica, estabilidade residencial, desagregação familiar, 

urbanização, redes de amizade local, grupos de adolescentes sem supervisão e 

participação organizacional para 238 localidades da Grã-Bretanha. Os resultados 

mais significativos foram para as variáveis de desagregação familiar, urbanização, 

grupos de adolescentes sem supervisão e participação organizacional. 

Segundo Miethe et alii (1991) que, utilizando-se de dados de 584 cidades 

americanas, identificaram o desemprego, heterogeneidade étnica, mobilidade 

residencial, o controle institucional e a existência de mais de um morador por 

cômodo como os principais fatores significativos para explicar homicídios, roubos e 

arrombamentos. 
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Outros estudos procuraram mostrar a causalidade inversa, isto é, efeitos 

adversos que a criminalidade tem sobre a organização social entre eles Cerqueira e 

Lobão (2004) citam Skogan (1986, 1991), Bursik (1986), Katzman (1980), Sampson 

e Wooldredge (1986). 

A teoria da desorganização social, em suma, identifica a relação negativa 

entre crime e coesão social. Para Sampson (1995) o crime leva simultaneamente a 

um colapso demográfico, ao esgarçamento das estruturas de controle informais e a 

capacidade de mobilização das comunidades que, por sua vez, levariam a mais 

crimes. 

Segundo Cerqueira e Lobão (2004), Sutherland (1973) é o precursor da 

teoria de aprendizagem social. Nesta análise trabalha-se com o conceito de 

“determinação favorável ao crime (DEF)” que seria uma variável latente não 

mensurável que seria estimada a partir de outras tais como o grau de supervisão 

familiar, intensidade de coesão nos grupos de amizade, existência de criminosos 

entre o grupo de amigos, percepção sobre outros indivíduos que já tiveram 

problemas com atividades criminosas e se o individuo reside com os pais. Cerqueira 

e Lobão (2004) consideram Matsueda (1982) como sendo o principal autor que, por 

intermédio de questionários individuais, buscou atestar a teoria de aprendizado 

social. Bruinsma (1992) e McCarthy (1996) encontram evidencias favoráveis às 

DEF’s e enfatizam a importância do contato e aprendizado de métodos e técnicas 

criminosas. 

A Teoria do controle social parte de lógica inversa às demais teorias do 

crime, pois procura entender porque as pessoas se abstêm de cometer crimes e não 

o que as leva a cometê-los, o que, via de regra, é o que as demais teorias procuram 

fazer. Para o Controle Social, maior grau de envolvimento com a sociedade indicaria 

maior concordância com os valores e normas vigentes e, portanto, indicariam a 

menor propensão do individuo a atividades criminosas. Agnew4 (1991 apud 

Cerqueira e Lobão, 2004, p. 242) utilizou variáveis como “ligações e afeições 

familiares” e “compromissos escolares”. 

Segundo Cerqueira e Lobão (2004), para Gottfredson e Hirschi (1990) 

que elaboraram a teoria de autocontrole, o comportamento desviante decorre do 

                                                           
4 AGNEW, R. - (1991), A Longitudinal Test of Social Control Theory and Delinquency. Journal of Research in 

Crime and Delinquency, vol. 28, pp. 126-156. 
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fato que os criminosos não desenvolveram, quando crianças e adolescentes, 

mecanismos psicológicos de autocontrole, decorrente da ineficácia do processo de 

socialização e educacional que não impuseram limites e nem punições, seja por 

negligencia ou descaso. O individuo, quando adulto, passaria a agir de acordo com 

seus próprios interesses sem considerar as consequências a terceiros e nem 

duradouras de seus atos. Evidencias parciais em favor da teoria de autocontrole 

foram encontradas por Gibbs et alii (1998), Arneklev et alii (1993) e Polakowski 

(1994). 

A Anomia é a principal teoria de cunho sociológico para a explicação da 

criminalidade tendo Merton (1938) como seu precursor. Segundo esta teoria, o que 

levaria o individuo a atividade criminosa seria sua incapacidade de atingir objetivos e 

metas. Não se conseguiu êxito. Agnew5 (1992) ampliou o conceito e criou o que 

ficou conhecido como a Teoria Geral da Anomia, onde, além das frustrações 

individuais, a percepção de que algo importante lhe foi subtraído ou que as pessoas 

se deparam com situações de discordância e divergências sociais poderiam 

desencadear o comportamento criminoso. Em geral, partindo de pesquisas 

individuais, procuram-se indicadores de tensão social para explicar a criminalidade, 

o que foi testado por diversos autores entre eles são citados por Cerqueira e Lobão 

Agnew e White (1992), Agnew (1993), Paternoster e Mazerolle (1994) e Hoffmann e 

Miller (1998).   

A teoria Interacional sugere que o comportamento desviante seria 

decorrente de um processo interacional dinâmico (Thornberry 1996), ou seja, a 

delinquência é entendida como causa e consequência de uma variedade de 

relações reciprocas desenvolvidas ao longo do tempo. Em última instancia, o que se 

propõe é analisar as eventuais endogeneidades das variáveis explicativas entre si e 

com as variáveis de desvio de comportamento. 

Os modelos ecológicos são aqueles que tentam integrar o que se 

denomina nível estrutural, institucional, interpessoal e individual, na explicação da 

criminalidade. Esta formulação vem sendo tentada por vários autores, e decorre da 

percepção empírica que a violência e sua tolerância variam significativamente entre 

sociedades, entre comunidades, e entre indivíduos. Esta abordagem, segundo 

Shrader (2000), considera que a violência poderia ser explicada pelos atributos 

                                                           
5 AGNEW, R. - (1992), Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. Criminology, vol. 30, 

pp. 47-87. 
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encontrados nos quatro níveis supramencionados: individuais, relações 

interpessoais, institucionais e estruturais. No nível individual estariam questões 

intrínsecas do individuo como, por exemplo, características psicológicas e de 

personalidade, no segundo nível, interpessoal, questões referentes ao 

relacionamento familiar e a rede de amizades. No terceiro nível, institucional estaria 

o papel das redes formais e informais de trabalho, comunidade, etc e por fim, o nível 

estrutural estaria relacionado à politica, organização econômica e aspectos culturais. 

A teoria econômica ou da escolha racional que serve de base para o 

presente estudo, foi desenvolvida a partir do seminal artigo de Gary Becker (1968) 

“Crime and Punishment: An Economic Approach”, onde se estabeleceu um modelo 

formal para explicar o comportamento desviante. Para Becker (1968), adotando o 

pressuposto da racionalidade do agente, o ato criminoso só poderia ser entendido 

como um ato racional onde o criminoso leva em consideração os custos e benefícios 

esperados de tais ações, bem como o custo de oportunidade de não comete-las.  O 

individuo estaria, portanto, maximizando sua utilidade esperada, ponderando os 

potencias ganhos resultantes de ação criminal e a probabilidade e restrições no caso 

de ser detido. Dessa forma, basicamente, estabelecem-se fatores positivos – que 

levariam o individuo a optar em não cometer crimes e seguir as normas e regras 

vigentes – e fatores negativos ou dissuasórios, como, por exemplo, a eficiência 

policial e a severidade das punições. Além de Becker, Ehrlich (1973) e Block e 

Heinecke (1975) destacam-se nesta abordagem. 

O modelo proposto por Becker pode ser resumido, basicamente, por: 

 

                    , sendo 

 

                                    , 

                                          

                                            , 

                                                     , 

                                               

                              

 

Os fatores favoráveis ou positivos basicamente atuam no sentido de 

aumentar o custo de oportunidade do indivíduo em praticar ações ilegais e, de outro, 
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fatores negativos ou dissuasórios, também denominados Deterrence effects (Becker) 

que estariam relacionados aos desestímulos ao crime, como, por exemplo, a 

eficiência da ação policial e da justiça e a severidade das penas e punições. 

Apesar da natureza microeconômica deste modelo, quase todos os 

trabalhos partem de dados agregados regionalmente. Isto, certamente, decorre da 

indisponibilidade de dados individualizados para a aferição do modelo de escolha 

racional mais amplo. A amplitude de agregação regional dos dados é importante, 

pois parte-se do pressuposto de que o criminoso age na mesma região que reside. 

Quanto menor é a unidade geográfica utilizada, menos verdadeira deve ser esta 

hipótese. Entretanto, maior unidade geográfica implica em maior perda de 

informação em decorrência das médias agregadas.   

Ehrlich (1973) estabeleceu relação positiva significativa entre medidas de 

desigualdade e tipos de crimes. Block e Heinecke (1975) argumentam que deve-se 

analisar uma estrutura de preferencia multifatorial que leva em conta não só a renda, 

mas também o nível de riqueza do agente. 

Segundo Cerqueira e Lobão, Zhang6 (1997 apud Cerqueira e Lobão 2004) 

testa o efeito de programas sociais que levariam a um nível mínimo de bem-estar, 

usando variáveis de natureza econômica, como existência de programas sociais e 

repressão judicial, além de controlar para desigualdade, desemprego, probabilidade 

de detenção, prisão e condenação, tamanho da sentença, pagamentos sociais per 

capita, número de beneficiários pela população, beneficiários máximos de famílias 

com crianças dependentes e ajuda padrão para família com três membros. Variáveis 

de programas sociais seriam negativas e significativas para várias especificações da 

equação. 

Outro ponto importante analisado é o que acabou sendo denominado 

como inércia criminal, isto é, a transferência de crimes de um instante do tempo para 

períodos subsequentes, o que se baseia na percepção de que o histórico criminal 

condicionaria as decisões do agente e uma vez que este opta pela carreira criminal, 

menores seriam as probabilidades de sair do crime a ajustar-se a atividades legais. 

Esta teoria foi testada por vários autores, entre eles Santos (2009), e seus 

resultados sugerem que aproximadamente metade dos crimes violentos se transfere 

de um período para outro. A inércia criminal decorreria de (i) efeito eficiência, isto é, 

                                                           
6 ZHANG, J. (1997), “The Effects of Welfare Programs on Criminal Behavior: A Theoretical and Empirical 

Analysis”. Economic Inquiry, vol. 35, pp. 120-137. 
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assim como para atividades legais, também para atividades ilegais haveria o efeito 

“learning-by-doing” e, portanto, os criminosos tornar-se-iam mais eficientes ao longo 

de suas carreiras criminais; (ii) efeito retorno esperados, que decorreria do fato que 

atuar em atividade ilegal faz com que os retornos esperado das atividades legais 

sejam cada vez menores, ou, em outras palavras, o custo de oportunidade de 

cometer crimes diminui, de acordo com Buananno e Loenida (2005) e; (iii) efeito 

impunidade, isto é, a provável crescente percepção de impunidade com os anos de 

carreira criminal; e (iv) efeito mercado de trabalho, que diz respeito a menores 

retornos esperados em atividades legais, já que ex-condenados tem menores 

oportunidades no mercado de trabalho formal e, geralmente, menores salários, o 

que foi sugerido por Grogger (1995), levando os indivíduos à reincidência. 

Sah (1990) e Posada (1994) introduzem interações sistêmicas aos 

modelos econômicos, assim, por exemplo, um aumento exógeno nos crimes de 

determinada região só seriam revertidos por maior dispêndio em segurança publica, 

alterando a percepção com relação à probabilidade de ser detido por parte do 

ofensor.  

Glaeser e Scheinkman7 (1996 apud Araujo e Fajnzylber 2001) 

argumentam que questões levantadas pela teoria do aprendizado social, em que há 

“transferência de informações” entre os indivíduos de determinada comunidade 

sobre comportamento, oportunidade e técnicas criminosas, podem ser incorporadas 

aos modelos econômicos pelo que se costuma denominar o custo do crime. 

Trabalhos que podem ser destacados entre aqueles que testam a escolha 

racional são Wolpin (1978), Freeman (1994), Fanjzylber, Lederman e Loayza (1998), 

Gould, Weinberg e Mustard (1998), Entorf e Spengler (1998), Levitt (1995) Cornwell 

e Trumbull (1994). Freeman (1994) faz exaustiva pesquisa de trabalhos empíricos 

envolvendo mercado de trabalho e crime e conclui basicamente que, estudos de 

series temporais não encontram consenso enquanto que estudos com dados 

longitudinais agregados regionalmente, em geral, captam relação positiva entre 

crime e desemprego. Estudos em cross-section com dados individualizados são 

passiveis de criticas à medida que, em sua grande maioria, se utilizam de dados de 

pesquisas com encarcerados e, portanto, incorrem no problema de crimes não 

reportados. Gould, Weinberg e Mustard (1998) exploram painel com efeito fixo para 

                                                           
7
 GLAESER, E. L. e  SCHEINKMAN, J. A. (1996), Crime and Social Interactions. Quarterly Journal of Economics, 

vol. 111, pp. 507-548. 
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entender os efeitos do mercado de trabalho não especializado, ao invés do mercado 

de trabalho como um todo. Assim, sugere que a tendência de longo prazo dos 

salários dos homens não educados explicaria mais os crimes do que o próprio 

desemprego e, assim, política de aumento de salário real para os menos 

especializados e de mercado de trabalho focado para os jovens poderiam ter 

importante resultado sobre as estatísticas de crimes. 

Wolpin (1978) explora, com dados em séries temporais, seis variáveis de 

dissuasão judicial. Taxa de esclarecimento de crimes, taxa de condenação, taxa de 

aprisionamento, taxa de multa, taxa de reconhecimento, tempo de sentença média. 

Neste estudo, a taxa de esclarecimento e taxa de aprisionamento foram 

estatisticamente significativas, enquanto que a variável de punição não foi 

significativa nas regressões geradas.  

Entorf e Spengler (1998) em estudo em painel para Alemanha sugerem 

relação negativa para variável dissuasória, ambiguidade para o desemprego e maior 

robustez para variáveis de renda e renda relativa.  

Fanjzylber, Lederman e Loayza (1998) trabalham com base de dados de 

128 países para os crimes de homicídios e roubos para o período de 1970-1994 da 

United Nations World Crime e encontram sinais esperados e significativos para taxa 

de crescimento do PIB, probabilidade de aprisionamento, severidade do sistema 

judicial e nível de capital social, além do índice de gini, taxa de criminalidade 

defasada, existência de consumo e drogas no país, grau de urbanização e 

polarização na distribuição de renda. PIB e escolaridade média não foram 

significativos. 

No Brasil, especificamente em Minas Gerais, Coelho (1988) e Paixão 

(1988) criticam a importância de fatores socioeconômicos na determinação da 

criminalidade em detrimento de variáveis relacionadas à eficácia do sistema judicial 

e, em especial, a atuação da polícia. Pezzin (1986) analisa dados em cross-section e 

outros em séries temporais para a região metropolitana de São Paulo, onde 

encontrou correlação positiva com urbanização, pobreza e desemprego para crimes 

contra o patrimônio, mas não para crimes contra a pessoa. Beato e Reis (2000) 

exploram a relação defasada entre emprego e crimes para Belo Horizonte. Sapori e 

Wanderley (2001) tentaram evidenciar, sem sucesso, a relação entre emprego e 

homicídios para as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre e Belo Horizonte. 
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Andrade e Lisboa (2000) desenvolveram modelo logit com base na 

vitimização por idade para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e encontram 

relação negativa entre homicídios e salario real e positiva para desigualdade. 

Resultados negativos para desemprego e crime para jovens. A inercia criminal 

também foi testada e evidenciada. 

Cano e Santos (2001) estimam OLS para o ano de 1991 e mostram 

correlação positiva entre urbanização e homicídios para estados brasileiros, mas não 

para desigualdade (L Theil) e educação. Mendonça (2000) introduz a ideia de 

insatisfação ao comparar o consumo corrente com uma cesta de consumo ideal, que 

seria medido pelo coeficiente de gini. A urbanização e desigualdade de renda, renda 

média das famílias e desemprego foram as principais variáveis com os sinais 

esperados pela teoria para dados em painel entre 1985 e 1995. Os gastos públicos 

em segurança não foram significativos. Cerqueira e Lobão (2003) utilizando-se de 

técnica de VAR-VEC para dados de homicídios de São Paulo e Rio de Janeiro (anos 

70 e 80) concluem que “não há como equacionar o grave problema da segurança 

publica deixando de enfrentar a questão da exclusão econômica e social, e a mera 

alocação de recursos nos setores de segurança publica a fim de replicar o atual 

modelo de policia - sem que se discuta a eficácia e eficiência – está fadada a obter 

desprezíveis resultados para a paz social.” 

Em suma, ainda que a tarefa daquele que se propõe a analisar e 

investigar os determinantes da criminalidade seja árdua e esteja fadada a não 

conseguir contemplar as várias nuances que o tema compreende, segundo Myers8 

(1980 apud Santos e Kassouf 2008)  é inegável as contribuições dos economistas, 

os quais majoritariamente se utilizam da teoria da escolha racional de Becker (1968), 

na investigação e desenvolvimento de estratégias para a prevenção e redução da 

criminalidade. Além disso, segundo Witte9 (1980 apud Santos e Kassouf 2008), 

estes têm desenvolvido modelos dedutivos mais simples e rigorosos e demonstram 

maior habilidade no tratamento dos dados e nas técnicas estatísticas utilizadas do 

que pesquisadores de outras áreas. No quadro 1 é apresentado um resumo das 8 

teorias mencionadas anteriormente. 

                                                           
8
 MYERS, S. L. Jr. (1980) Why are crimes underreported? What is the crime rate? Does it really matter? Social 

Science Quarterly, Austin, v. 61, n. 1, p. 23-43, June 1980. 
9
 WITTE, A. D. (1980), Estimating the Economic Model of Crime with Individual Data. Quarterly Journal of 

Economics, vol. 94, pp. 57-84. 
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Teoria Abordagem Variáveis

Desorganização Social Abordagem sistêmica em torno das comunidades, entendidas como um

complexo sistema de rede de associações formais e informais.

Status socioeconômico; heterogeneidade étnica; mobilidade residencial;

desagregação familiar; urbanização; redes de amizades locais; grupos de

adolescentes sem supervisão; participação institucional; desemprego; e

existência de mais de um morador por cômodo.

Aprendizado social

(associação diferencial)

Os indivíduos determinam seus comportamentos a partir de suas

experiências pessoais com relação a situações de conflito, por meio de

interações pessoais e com base no processo de comunicação.

Grau de supervisão familiar; intensidade de coesão nos grupos de amizades; 

existência de amigos com problemas com a polícia; percepção dos jovens

sobre outros envolvidos em problemas de delinqüência; jovens morando

com os pais; e contato com técnicas criminosas.

Escolha racional O indivíduo decide sua participação em atividades criminosas a partir da

avaliação racional entre ganhos e perdas esperadas advindos das atividades

ilícitas vis-à-vis o ganho alternativo no mercado legal.

Salários; renda familiar per capita; desigualdade da renda; acesso a

programas de bem-estar social; eficiência da polícia; adensamento

populacional; magnitude das punições; inércia criminal; aprendizado social; e

educação.

Controle social O que leva o indivíduo a não enveredar pelo caminho da criminalidade? A

crença e a percepção do mesmo em concordância com o contrato social

(acordos e valores vigentes), ou o elo com a sociedade.

Envolvimento do cidadão no sistema social; concordância com os valores e

normas vigentes; ligação filial; amigos delinqüentes; e crenças desviantes.

Autocontrole O não-desenvolvimento de mecanismos psicológicos de autocontrole na

fase que segue dos 2 anos à pré-adolescência, que geram distorções no

processo de socialização, pela falta de imposição de limites.

Freqüentemente eu ajo ao sabor do momento sem medir conseqüências; e

raramente deixo passar uma oportunidade de gozar um bom momento.

Anomia Impossibilidade de o indivíduo atingir metas desejadas por ele. Três

enfoques: a) diferenças de aspirações individuais e os meios disponíveis; b)

oportunidades bloqueadas; e c) privação relativa.

Participa de redes de conexões? Existem focos de tensão social? Eventos

de vida negativos; sofrimento cotidiano; relacionamento negativo com

adultos; brigas familiares; desavenças com vizinhos; e tensão no trabalho.

Interacional Processo interacional dinâmico com dois ingredientes: a) perspectiva

evolucionária, cuja carreira criminal se inicia aos 12-13 anos, ganha

intensidade aos 16-17 e finaliza aos 30 anos; e b) perspectiva interacional

que entende a delinqüência como causa e conseqüência deumconjunto de

fatores e processos sociais.

As mesmas daquelas constantes nas teorias do aprendizado social e do

controle social.

Ecológico Combinação de atributos pertencentes a diferentes categorias condicionaria

a delinqüência. Esses atributos, por sua vez, estariam incluídos em vários

níveis: estrutural, institucional, interpessoal e individual.

Todas as variáveis anteriores podem ser utilizadas nessa abordagem.

Quadro 1: Resumo das Várias Abordagens Teóricas sobre as Causas da Criminalidade

Fonte: Cerqueira e Lobão (2004)
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2.2 Evolução dos indicadores de Segurança Pública no Brasil. 

 

A Tabela 1 mostra a evolução na última década das taxas de homicídios 

relativa à população total – para cada 100 mil habitantes - pelas regiões brasileiras. 

Notamos que os homicídios cresceram de modo significativo em praticamente todas 

as regiões à exceção da região Sudeste, onde a queda foi de quase 50%. 

 

Tabela 1: Homicídios dolosos  per capita por Região do Brasil (para cada 100 mil habitantes)

Regiões 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Var % 

(2011/2000)

BRASIL 27.8  28.5  28.9  26.6  25.8  26.3  25.4  26.4  26.9  27.2  27.1  -2.4

NORTE 19.9  21.7  22.9  22.1  25.1  27.0  26.5  32.1  33.8  38.3  35.1  75.9

NORDESTE 21.9  22.4  24.0  22.9  25.4  27.9  29.5  32.1  33.4  35.2  36.3  66.0

CENTRO-OESTE 29.3  30.4  30.5  29.4  28.2  28.3  28.4  31.1  32.6  31.2  34.1  16.4

SUDESTE 36.6  36.8  36.1  31.6  27.6  26.7  23.2  21.6  21.1  20.4  19.9  -45.7

SUL 17.1  18.3  19.5  20.3  20.8  20.9  21.6  24.0  24.3  23.5  22.4  31.4

Cálculo/elaboração do autor

Fontes: Homicídios - Ministério da Saúde/ Datasus - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM.  homicídios  são os 

óbitos por causas externas registrados no grande grupo CID10: X85-Y09 Agressões. População - Instituto  Brasileiro de 

Geografia e Estatística - ESTIMA_PO. Estimativas das populações residentes em nível municipal, calculadas com data de 

referência em 1º de julho de cada ano civil. 

 

Analisando mais detalhadamente as taxas de homicídios da tabela 2, 

notamos que o aumento das taxas nas regiões Norte, Nordeste e Sul ocorreu em 

praticamente todos os seus estados. As exceções são Amapá, Roraima e Rondônia 

na região Norte e Pernambuco no Nordeste. Todos os estados do sul apresentaram 

aumento dos índices entre os anos 2001 e 2011. No Centro-Oeste, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul apresentaram ligeira redução, enquanto que Goiás apresentou 

aumento de mais de 66% no período. Por fim, a região Sudeste, única a apresentar 

queda dos índices de homicídios per capita, apresentou redução de mais de 45%, 

principalmente pelas expressivas melhoras de São Paulo (-68%) e Rio de Janeiro (-

44%), mas vieram acompanhadas de crescimento de quase 66% em Minas Gerais. 

Interessante notar o expressivo crescimento do número de homicídios de 

Minas Gerais e Paraná, estados vizinhos a São Paulo e Rio de Janeiro, os quais 

apresentaram substancial redução ao longo da década. Uma primeira análise 

poderia sugerir um eventual efeito spillover ou “exportação da violência” entre 

regiões, isto é, uma política de enfrentamento mais eficaz em uma unidade da 

federação poderia levar a uma migração de criminosos e criminalidade para outros 

estados vizinhos. Este efeito foi testado por Uchoa e Menezes (2012), mas o 

resultado encontrado foi exatamente o contrário, a redução da violência em 

determinado estado teria efeito benéfico sobre as taxas nos estados vizinhos. 
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Tabela 2: Homicídios dolosos per capita por Estado (para cada 100 mil habitantes)

Região Estados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Var % 

(2011/2001)

BRASIL 28          28          29          27          26          26          25          26          27          27          27          -2.4

NORTE 20          22          23          22          25          27          26          32          34          38          35          75.9

Acre 21          26          22          18          19          23          19          20          22          23          23          6.0

Amapá 37          35          36          32          33          33          28          34          30          39          30          -17.6

Amazonas 17          17          19          17          19          21          21          25          27          31          36          118.7

Pará 15          18          21          22          28          29          31          39          40          47          40          165.8

Rondônia 40          42          38          36          36          38          28          32          36          35          28          -29.3

Roraima 32          35          30          22          24          27          28          25          28          28          21          -34.9

Tocantins 19          15          18          16          15          18          17          18          22          23          25          35.4

NORDESTE 22          22          24          23          25          28          29          32          33          35          36          66.0

Alagoas 29          34          36          35          40          53          60          60          59          66          72          146.5

Bahia 12          13          16          16          20          23          25          33          37          40          39          223.6

Ceará 17          19          20          20          21          22          23          24          25          32          33          90.1

Maranhão 9            10          13          12          15          15          17          20          22          23          24          153.1

Paraíba 14          17          18          18          21          23          23          27          34          39          43          202.3

Pernambuco 59          55          55          50          51          53          53          51          45          39          39          -33.4

Piauí 10          11          11          12          13          14          13          12          13          14          15          51.2

Rio Grande do Norte 11          11          14          12          14          15          19          23          25          26          33          190.2

Sergipe 29          30          25          24          25          30          26          29          33          34          35          20.8

CENTRO-OESTE 29          30          30          29          28          28          28          31          33          31          34          16.4

Distrito Federal 37          35          39          36          32          32          33          34          39          34          37          1.4

Goiás 22          24          24          26          25          25          25          30          30          32          36          69.1

Mato Grosso 39          37          35          32          32          31          31          32          33          32          32          -16.0

Mato Grosso do Sul 29          32          33          29          28          30          30          30          31          26          27          -8.0

SUDESTE 37          37          36          32          28          27          23          22          21          20          20          -45.7

Espírito Santo 47          51          50          49          47          51          54          56          57          51          47          1.6

Minas Gerais 13          16          21          22          22          21          21          19          19          18          21          66.0

Rio de Janeiro 50          57          53          49          46          46          40          34          32          33          28          -43.9

São Paulo 42          38          36          28          22          20          15          15          15          14          14          -67.7

SUL 17          18          20          20          21          21          22          24          24          23          22          31.4

Paraná 21          23          25          28          29          30          30          33          35          34          32          50.7

Rio Grande do Sul 18          18          18          18          19          18          20          22          20          19          19          6.9

Santa Catarina 8            10          12          11          11          11          11          13          13          13          13          49.4

SUL

Fonte: Homicídios - Ministério da Saúde/ Datasus - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM.  homicídios  são os óbitos por causas externas registrados no grande grupo CID10: X85-

Y09 Agressões. População - Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística - ESTIMA_PO. Estimativas das populações residentes em nível municipal, calculadas com data de referência em 

1º de julho de cada ano civil. 

Cálculo/elaboração do autor

NORTE

NORDESTE

CENTRO-

OESTE

SUDESTE
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Aliando o que foi visto na tabela 2 ao que é apresentado na tabela 3, a 

seguir, vemos que concomitante ao considerável aumento do número de homicídios 

per capita, houve também um aumento expressivo dos esforços públicos no 

combate dos mesmos, aqui ilustrados pelos gastos reais e per capita em segurança 

pública. Os gastos praticamente dobraram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste e cresceram 26% e 28% nas regiões Sudeste e Sul respectivamente. 

Análise direta destes dados de homicídios e dos gastos em segurança 

publica dos estados brasileiros poderia sugerir que os resultados destes esforços 

governamentais tem sido inócuos e que o efeito de maior gasto em segurança 

pública é praticamente nulo sobre este particular indicador de criminalidade. 

Entretanto, como será discutido na secção a seguir, existe o problema de 

endogeneidade pela simultaneidade entre tais variáveis, o que deve ser levado em 

consideração em qualquer análise que pretenda entender os efeitos do policiamento 

sobre indicadores de criminalidade.  

A região Sudeste que ficou a frente apenas da região Sul no crescimento 

dos gastos públicos no período analisado é, entretanto, a que mais gasta com 

segurança publica por habitante. Em 2011 ultrapassaram os 300 reais anuais por 

habitante, enquanto que na região Sul e Nordeste os gastos em segurança pública 

ficaram abaixo dos 200 reais anuais por habitante.  

Infelizmente, análise da evolução dos indicadores da criminalidade no 

Brasil acaba muitas vezes se restringindo aos homicídios dolosos, uma vez que são 

raros os dados de crimes contra o patrimônio10 para os estados brasileiros. 

                                                           
10

 Os únicos dados encontrados para crimes contra patrimônio - na pesquisa realizada pelo autor - foram 
extraídos dos Anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas disponíveis apenas para o período de 
2004 a 2006 e em muitos casos informações não disponíveis para muitos dos estados brasileiros. 
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Tabela 3: Gastos reais per capita em Defesa Nacional e Segurança Pública - (Reais a preços de 2012).

Região Estados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Var % 

(2011/2001)*

BRASIL 170        181        179        166        187        203        212        221        239        223        253        49

NORTE 114        157        151        160        169        197        204        232        248        250        266        132

Acre 318        362        341        317        312        324        372        425        488        441        407        28

Amapá 69          275        284        302        296        359        366        469        485        423        482        598

Amazonas 170        185        158        165        182        190        191        212        227        228        248        45

Pará 85          83          86          97          102        130        131        149        153        155        163        92

Rondônia n/d 290        266        274        291        330        344        415        456        467        497        72

Roraima 126        185        224        224        249        324        352        421        365        377        343        171

Tocantins 142        171        178        184        193        239        274        274        318        358        406        185

NORDESTE 90          102        102        100        114        124        134        145        167        172        181        101

Alagoas 113        132        131        139        156        177        198        233        270        268        243        114

Bahia 92          101        103        113        129        143        148        153        160        155        193        111

Ceará 75          69          64          63          69          77          84          94          126        127        121        61

Maranhão n/d 75          83          78          78          86          93          105        129        137        116        55

Paraíba 83          86          120        112        112        140        146        159        177        173        180        116

Pernambuco 132        131        112        128        138        128        142        164        184        204        238        81

Piauí 108        125        123        n/d 99          99          105        73          102        105        83          -24

Rio Grande do Norte 104        108        111        113        121        136        173        200        218        187        195        88

Sergipe 142        149        142        150        153        195        200        220        283        388        345        143

CENTRO-OESTE 137        135        185        168        167        176        193        215        238        240        264        93

Distrito Federal* n/d n/d 211        74          71          53          43          72          98          123        127        -40

Goiás 157        154        138        164        156        168        212        188        216        219        228        45

Mato Grosso 158        169        198        207        224        239        198        301        336        337        366        131

Mato Grosso do Sul 198        185        258        229        224        243        299        328        321        295        373        89

SUDESTE 244        255        241        227        247        272        280        303        297        250        316        30

Espírito Santo 157        175        213        178        184        190        268        240        244        250        244        55

Minas Gerais 258        251        226        219        252        281        288        313        336        337        355        38

Rio de Janeiro 337        370        352        334        344        377        375        392        282        279        304        -10

São Paulo 208        219        208        194        214        234        242        269        288        197        309        48

SUL 152        152        159        120        167        169        174        122        206        220        191        26

Paraná 117        116        112        44          118        134        132        138        136        150        162        38

Rio Grande do Sul 170        161        177        137        165        179        184        156        238        273        185        9

Santa Catarina 179        200        210        220        254        210        228        36          273        246        248        39

Nota: os dados para o Distrito Federal não estão disponíveis para os anos de 2001 e 2002. Variação do período calculada em relação ao ano de 2003. Para Rondânia e Maranhão o comparativo é 

feito com o ano de 2002.

Cálculo/elaboração do autor

NORTE

NORDESTE

CENTRO-

OESTE

SUDESTE

SUL

Fonte: Execução Orçamentário. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. COORDENAÇÃO-GERAL DAS RELAÇÕES E ANÁLISE FINANCEIRA DE ESTADOS E 

MUNICIPIOS - COREM. População - IBGE. Deflacionado pelo IPCA da região metropolitana mais proxima espacialmente de cada unidade federativa - preços de 2012.
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2.3 Principais dificuldades dos trabalhos empíricos 

 

Santos e Kassouf (2008) discorrem sobre a grande dificuldade de 

trabalhos que tentam construir modelos econômicos do crime para o Brasil devido à 

escassez de dados disponíveis. Segundo os autores, a principal fonte é o Sistema 

de Informações de Mortalidade do Datasus e, neste sentido, ainda que este trabalho 

não seja o único e tão pouco o pioneiro, explora dados que vão além das 

informações de homicídios dolosos desta fonte.  

Outro tema bastante discutido na literatura diz respeito à agregação dos 

dados. Como demonstrado pelas teorias citadas, há várias nuances dos fatores que 

podem levar o individuo ao crime que são características individuais e, portanto, um 

modelo que busque a completude das explicações do crime deveria partir de dados 

individualizados. Pesquisas com encarcerados e ou de vitimização seriam as 

principais fontes de dados para estas análises individualizadas, mas estas são 

poucas e às vezes de amostragem questionável. Parte-se então para dados 

agregados espacialmente, o que nos levaria a buscar dados por municípios ou sub-

regiões distritais. Neste sentido este trabalho tenta explorar dados dos municípios do 

Estado de São Paulo que, até onde a pesquisa do autor alcançou, parece ser o 

estado com mais informações disponíveis. Na análise por município, o pesquisador 

que busque analisar os efeitos do policiamento sobre a criminalidade encontrará 

problemas para encontrar dados disponíveis para sua variável de policiamento. Na 

literatura encontram-se trabalhos que se utilizam de dados de gastos com segurança 

pública e outros que trabalham com dados de efetivo policial. No Brasil, como a 

função de policia é primordialmente atribuída aos governos estaduais, existem 

poucos dados municipais já que os órgãos de segurança publica que coordenam as 

policias militar e civil no país, aparentemente não possuem dados organizados sobre 

local de atuação de seu efetivo, ao menos não disponibilizados publicamente. Neste 

sentido, alternativamente, tentou-se utilizar dados da RAIS selecionando pessoas 

classificadas como trabalhando na atividade de segurança e ordem pública nos 

paulistas. Não foram encontrados dados de gastos em segurança pública por 

municípios. Devido às restrições impostas pela indisponibilidade de dados para 

municípios, construiu-se modelo análogo para os estados brasileiros onde a 

existência de dados é maior.  A agregação regional escolhida para as análises em 

painel partem do pressuposto que o criminoso age na mesma região que reside. 
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Dessa forma, este pressuposto parece ser mais válido para análises com dados por 

estados, ainda que se distanciem dos dados individualizados e das especificidades 

de cada região, já que quanto maior a unidade geográfica implicaria em maior perda 

de informação decorrente das médias agregadas.  

Outro problema de difícil tratamento é a endogeneidade. Cornwell e 

Trumbull (1994) discutem a importância de se tratar os 2 tipos possíveis de 

endogeneidade existentes ao se aplicar técnicas cross-section e/ou equações 

simultâneas, técnicas usualmente empregadas nas tentativas de construção de 

modelos que expliquem o crime. Segundo os autores, o primeiro problema decorre 

da heterogeneidade não observada, principalmente decorrente das características 

intrínsecas do nível dos municípios, estados, países etc. e o segundo da 

simultaneidade da determinação das variáveis dependente e independentes. Assim 

como Cornwell e Trumbull (1994) sugerem, o presente trabalho utiliza metodologia 

de painel em efeitos fixos, a qual trata o problema de heterogeneidade não 

observada e utiliza regressão em dois estágios com variável instrumental para tratar 

a simultaneidade da variável de policiamento e a variável dependente de crime. 

Por fim, outro ponto bastante discutido na literatura que se aventura em 

entender os modelos econômicos do crime, especificamente os contra o patrimônio, 

é o eventual problema do sub-registro11 das ocorrências policiais. Santos e Kassouf 

(2008), baseando-se em pesquisas de vitimização12, argumentam que os dados de 

incidência de crimes não retratam fielmente a realidade devido ao problema do “sub-

registro”, o que implicaria em erros de medida destas variáveis. Argumenta-se que 

políticas eficazes de combate ao crime podem reduzir a criminalidade real e também 

a criminalidade não registrada, o que seria decorrente de maior confiança na 

eficiência das autoridades competentes. Inicialmente, impacta o número de crimes 

reportados em decorrência da queda efetiva da criminalidade, o que ao mesmo 

tempo pode levar a um aumento da proporção de crimes reportados em relação aos 

crimes totais, o que tornaria incerto o efeito líquido sobre os crimes reportados. 

Os autores citam pesquisa realizada em 2002 pela ILANUD/FIA/GSI onde 

se verificou que crimes como roubo/furto de veículos apresentaram taxa de 96% de 

notificação, enquanto que crimes como furto, agressões sexuais e tentativas de 

                                                           
11

 O sub-registro das ocorrências policiais é o percentual do numero de crimes cometidos que são notificados à 
instituição de policia. 
12

 Pesquisas de Vitimização são amostras aleatórias de determinada população, à qual se pergunta sobre 
ocorrências de determinados tipos de crimes em determinado período de tempo. 
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arrombamento apresentariam notificação próxima a 20%. Pela análise os autores 

concluem que algumas características pessoais das vitimas tais como sexo, faixa 

etária, nível de escolaridade e confiança da justiça podem interferir na probabilidade 

de uma ocorrência ser registrada a policia.  Pudney, Deadman e Pyle (2000) 

sugerem alternativa para estimação simultânea dos erros de mensuração do sub-

registro de ocorrências e as taxas de crimes. Os autores concluem que “Thus, the 

statistician who choose to ignore the under-recording problem completely would not 

be misled to any important degree. This is a very reassuring conclusion.”    

Os dados de crimes violentos contra a pessoa, principalmente os de 

homicídios dolosos, pelo fato de implicar em morte, pelo senso comum, estão menos 

sujeitos ao problema de “sub-registro” comparado a outros tipos de crimes. Apesar 

de não ser possível contestar ou confirmar este fato, pelo senso comum é provável 

que os dados de registros de homicídios sejam menos sub-reportados do que outros 

tipos de crimes. Por outro lado, é esperado que, principalmente os fatores 

econômicos estejam mais relacionados a crimes contra o patrimônio tais como 

roubos e furtos do que com homicídios, pois os primeiros são, em essência, 

motivados por fatores econômicos, o que não pode se dizer dos crimes letais à 

exceção dos latrocínios. Isto esta de acordo com o proposto por Kelly (2000) que 

argumenta que crimes contra a propriedade são melhores explicados por modelos 

econômicos enquanto que a teoria de tensão e desorganização social explicariam 

melhor os crimes contra a pessoa. Da concordância com o exposto acima que se 

procurou explorar dados de crimes contra o patrimônio – por município do Estado de 

São Paulo - na tentativa de construir um modelo econômico que, dentre outras 

variáveis, utilizaria o efetivo policial para medir policiamento sobre estes tipos de 

crimes.  
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2.4 Elasticidades do Policiamento encontradas na literatura. 

 

Dentre os textos que, na literatura internacional, estimam a elasticidade 

do policiamento, destaca-se Levitt (1997) que, usando painel em efeito fixo para 59 

cidades americanas para o período de 1970 a 1992 encontra elasticidades13 que 

variam entre de -0,07 para estelionato, -0,58 para assassinatos e -1,23 para roubos 

de veículos14. Kelly (2000) encontra elasticidade maior, em módulo, para o efeito do 

policiamento, neste caso, gastos com a atividade policial, sobre crimes contra a 

propriedade do que crimes violentos, contrariando Levitt. O autor utiliza dados do 

FBI Anual Crime Report de 1991 para cidades americanas e encontra elasticidade 

de -0,12 para furtos, -0,04 para homicídios e -0,19 para roubos de veículos. Em 

segundo momento, tratando a endogeneidade do policiamento15 e utilizando 

metodologia GMM, o autor encontra elasticidades de -0,19 para crimes violentos e -

0,10 para crimes contra a propriedade e restringindo análise para as 200 maiores 

cidades americanas as elasticidades foram de -0,24 e -0,37 para crimes violentos e 

contra a propriedade respectivamente. 

Corman e Mocan (2000) aplicando metodologia de série de tempo em 

primeira diferença com dados mensais de 1970 a 1996 para a da cidade de Nova 

York encontram elasticidade negativa de -1,1 e significativa a ao menos a 10% 

apenas para a segunda defasagem do efetivo policial. Para assaltos e roubos 

encontram elasticidade de -0,28 a 10% e -0,41 a 1% para roubos. Para roubos de 

veículos, novamente apenas a segunda defasagem é significativa e com elasticidade 

de -0,48.  

Cornwell e Trumbull (1994) utilizam dentre outras variáveis a 

probabilidade de captura, condenação e prisão, além da variável de policia per 

capita em análise em painel de efeito fixo para cidades do estado americano da 

Carolina do Norte. Para as três primeiras variáveis as elasticidades encontradas 

foram negativas, mas para o policiamento não encontram elasticidade negativa.  

                                                           
13 

Levitt 1995 regride as variáveis em logaritmos naturais, tanto para a variável independente quanto para as 
variáveis dependentes. Desta forma, os coeficientes encontrados podem ser interpretados como elasticidades.  
14

 O autor divide a variável força policial entre Sworn Officers e Civilian Police e, além disso, reporta a soma das 
elasticidades da variável contemporânea e defasada em até um período utilizado na regressão. As elasticidades 
descritas acima se referem a somatória da elasticidade de ambas as forças de policia. 
15

 Kelly utiliza a participação dos gastos em segurança publica e dummy para identificar se o partido do governo 
é democrata ou não como variáveis instrumentais do policiamento. 
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Fanjzylber, Loayza e Lederman (1998) utilizam metodologia de OLS 

(Ordinary Least Squares) em cross-section para mais de 120 países abrangendo o 

período de 1970-1994 e encontram elasticidade de apenas -0,01 do policiamento 

para homicídios intencionais, enquanto que para furtos a elasticidade sequer é 

negativa. Alternativamente, utilizam método GMM (Generalized Method of Moments) 

os resultados não são diferentes. 

Na literatura nacional, Santos e Kassouf (2008) apresentam importante 

levantamento dos trabalhos que tentaram identificar os efeitos do policiamento sobre 

a criminalidade e colocam, de um lado, os que encontraram evidências do efeito 

negativo do policiamento sobre o crime; como Mendonça (2002), Araujo e Fajnzylber 

(2001), e de outro, os que não encontram tais evidencias; como Santos e Kassouf 

(2007), Oliveira (2005) e Kume (2004).  

Cerqueira e Lobão (2003) encontram elasticidades de longo prazo de -

0,14 e -0,64 para a despesa de segurança pública em relação a homicídios dolosos 

para São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente, utilizando metodologia VAR. 

Loureiro e Araujo (2007) utilizando painel para os dados dos estados 

brasileiros extraídos do SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça, abrangendo o período de 2001 a 2003 avaliam, 

dentre outras coisas, a influencia do gasto em segurança pública sobre os índices de 

roubo, furto, homicídios e roubo de veículos. Em primeira analise sem tratar a 

endogeneidade do gasto, encontra elasticidade de -0,12 para homicídios em 

regressão de efeito fixo e -0,31 em primeira diferença. Para os crimes contra o 

patrimônio as elasticidades encontradas foram quase sempre positivas. Após 

controlar a simultaneidade do gasto as elasticidades encontradas foram de -0,25 e -

0,23 para homicídios utilizando efeito fixo e primeira diferença e de -0,42 para 

roubos em efeito fixo. 

Santos (2009) implementando o estimador GMM proposto por Arellano e 

Bover 1995 e Blundell e Bond 1998 encontra elasticidade de -0,01 do gasto em 

segurança pública em relação a crimes letais para os estados brasileiros, sendo os 

dados também extraídos da SENASP e para o período que compreende os anos de 

2001 a 2005. 

Uchoa e Menezes (2012) não encontram elasticidades negativas tanto 

para o efetivo policial quanto para o gasto em segurança publica em análise de 
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taxas de homicídios para estados brasileiros entre 2005 e 2009 para homicídios 

dolosos através de painel que permitia medir o efeito spillover.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Seguindo as ideias da teoria econômica do crime proposta por Becker 

(1968), o modelo utilizado neste trabalho tenta identificar o efeito do policiamento 

sobre os índices de criminalidade tanto para os municípios paulistas quanto para os 

estados brasileiros. Para tratar o problema de simultaneidade entre a variável de 

policiamento e o crime, utilizamos variável instrumental em regressão em dois 

estágios para painel em efeito fixo, conforme equações abaixo:  

 
              +  1* Policia    + β2 *Controles    + Dummies Anuais + ε1it  (1) 

 
                +  1*IV    + ϒ2 *Controles    + Dummies Anuais + ε2it             (2) 

 
Onde: 
  Municípios Paulistas ou Estados Brasileiros 
                                      
Crime = matriz da variável dependente de crime patrimônio ou pessoa 
β1 = parâmetro da variável de polícia a ser estimado, 
β2 = parâmetros das variáveis de controle a serem estimados, 
ϒ1 = parâmetros das variáveis instrumentais no primeiro estágio, 
ϒ2 = parâmetros das variáveis de controle no primeiro estágio, 
Policia    = matriz da variável de polícia utilizada, 
Controles    = matriz das variáveis explicativas de controle, 
IV    = matriz das variáveis instrumentais do policiamento, 
Dummies Anuais – binárias para identificação do ano, 
ε1    e ε2    = resíduos das estimativas das equações 1 e 2 respectivamente 

 

3.1 AMOSTRA E DADOS – MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

As variáveis utilizadas na análise dos municípios do Estado de São Paulo 

foram, nas próximas secções, subdivididas entre variáveis dependentes – aquelas 

relacionadas à criminalidade – variáveis independentes do policiamento e de 

controle. 

Na Tabela 4, a seguir, apresento a descrição, fonte e período da 

informação de todas as variáveis utilizadas nas regressões.  
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Grupo Variável Descrição Fonte Período

Furtos número de furtos 2001-2012

Roubos número total de roubos 2001-2012

Furto e Roubos de Veículos número total de furtos e roubos de veículos 2001-2012

Homicídios Dolosos número total de homicídios dolosos 2001-2012

População População do município SIOPS - Ministério da Saúde 2000-2009

Percentual da População 

Urbana

Percentual de Famílias cadastradas na zona

urbana pelo total de famílias cadastradas.

PACS/PSF

DataSus - Ministério da Saúde 2000-2009

Polícia Polícia número total de policiais RAIS 2001-2012

PIB per Capita
Renda per capita

IPEADATA (PIB Municipio). DataSus

(População). Fonte Original: IBGE
2001-2008

Atendimento de Agua
proporção das residencias com atendimento

de agua. (I23)
2000-2008

Atendimento de Esgoto
proporção das residencias com atendimento

de esgoto (I24)
2000-2008

Moradia Imprópria

Domicílios com tipo de parede feito de

mateirais improprios como papelão, plástico,

lona, etc. por famílias cadastrada. PACS/PSF

2000-2009

Coleta de Lixo
Domicílios com coleta de lixo por famílias

cadastradas. PACS/PSF
2000-2009

Energia Elétrica
Domicílios com energia elétrica por famílias

cadastradas. PACS/PSF
2000-2009

Total de Escolas
Número total de escolas de um município

desde a creche até o ensino médio.
Censo escolar 2000-2010

Receita Municipal

Receita corrente que engloba somatória da

arrecadação municipal + transferenciass

correntes e demais receitas correntes - ,

deflacionada pelo IPCA da região

Metropolitana de São Paulo

Ministério da Fazenda - Secretaria do

Tesouro Nacional - RECORRM
2000-2011

Grupo Dummies Dummies Dummies Anuais Elaboradas pelo autor 2001-2012

Fonte: Elaboração Própria - dados da pesquisa

Grupo 

Arrecadação

Tabela 4: Descrição das variáveis utilizadas nas regressões dos municípios paulistas

Demográficas

Grupo 

Socioeconomicas

Variáveis 

Dependentes

Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental - SNIS 

DataSus - Ministério da Saúde

Secretaria de Segurança Publica do Estado 

de São Paulo - SSPSP
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3.1.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

As variáveis dependentes das regressões da análise dos municípios 

paulistas são furtos, roubos, furto e roubo de veículos e homicídios dolosos, sendo 

todas extraídas do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo (SSPSP) para o período entre 2001 e 2011. Todas as variáveis foram 

calculadas em taxas relativas ao tamanho da população de cada município – taxas 

por 100 mil habitantes. Na Tabela 5 temos as principais estatísticas descritivas 

destas variáveis. 

 

3.1.2 VARIÁVEL DO POLICIAMENTO 

 

A variável de policiamento testada para as regressões dos municípios 

paulistas foram extraídas do banco de dados da RAIS (Relatório Anual de 

Informações Sociais). A informação refere-se ao tamanho do efetivo policial de cada 

município, onde foram consideradas as funções de delegado de polícia, inspetor de 

policia, detetives, vigilantes, guarda de segurança, policiais, e guardas-civis 

municipais e agentes de transito extraídas pelo agrupamento família do código CBO 

200216. Analisando minuciosamente estes dados por municípios, conclui-se que, ao 

menos para o Estado de São Paulo, a alocação dos delegados, inspetores e 

detetives de policia está praticamente toda concentrada no município de São Paulo. 

Isso deve ocorrer, pois não é feita a correta classificação da região de atuação do 

profissional da segurança pública e por que estes realmente atuem quase que 

exclusivamente no município de São Paulo. Dessa forma, optou-se por excluir o 

município de São Paulo das regressões do Estado de São Paulo. A variável utilizada 

para as regressões dos demais municípios acaba, portanto, subestimando o efetivo 

policial por não considerar os delegados, inspetores e detetives de policia. Dessa 

forma, a variável policiamento das regressões dos municípios paulistas praticamente 

restringem-se as funções vigilantes, guarda de segurança, policiais, e guardas-civis 

municipais e agentes de transito. Além disso, comparando-se tais resultados com o 

número de pessoas declaradas como ocupantes de cargo da função Segurança e 

                                                           
16

 Código CBO 2002 é a Classificação Brasileira de Ocupações. Documento normalizador do reconhecimento (1), 
da nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho brasileiro.  
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ordem pública pelo código CNAE 2.017, notamos que existe uma diferença 

significativa nos números declarados. Isso ocorre, pois, ao menos pelo que o autor 

concluiu, os policiais militares não estão alocados nas funções acima descritas do 

CBO 2002, mas apenas na função Segurança e Ordem Pública do CNA 2.0. 

Novamente, o que aparentemente é o efetivo da policia militar está praticamente 

todo concentrado no munícipio de São Paulo. Em suma, não foi possível obter a 

variável de efetivo policial que considerasse os policiais militares, delegados, 

inspetores e detetives devido ao fato que aparentemente não há a preocupação dos 

órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo em declarar a efetiva região 

de atuação de seu efetivo policial nos relatórios anuais de informação social. 

Alternativamente tentou-se obter esta informação junto a Secretaria de Segurança 

Publica do Estado de São Paulo (SSPSP) e às Polícias Civil e Militar, entretanto, 

sem sucesso. Mesmo diante dessas restrições, decidiu-se ir adiante com as 

regressões com a variável de policiamento calculada.  

A variável instrumental utilizada para tratar o problema de endogeneidade 

de simultaneidade do policiamento e criminalidade foi a arrecadação municipal 

corrente. Como a variável de policiamento destas regressões se resumem aos 

efetivos de segurança pública da esfera municipal, a arrecadação exclusiva do 

município pode ser considerado como um bom instrumento para o policiamento, uma 

vez que, a priori, não teríamos motivos para acreditar que não seria exógena à 

regressão principal, isto é, a criminalidade não deve, ao menos em principio, afetar a 

arrecadação municipal. 

 

3.1.3 VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

As variáveis de controle utilizadas são de âmbito demográfico e 

socioeconômico.  Dentre as variáveis demográficas utilizou-se a população e o 

percentual da população declarada com residente em área urbana, ambas extraídas 

do SIOPS/Datasus vinculados ao Ministério da Saúde. Dentre as variáveis 

socioeconômicas temos o pib per capita cuja fonte original é o IBGE, mas que foi 

extraída do site do IPEADATA, proporção de moradias impróprias, índice de 

atendimento de agua e esgoto, índice de atendimento de energia elétrica, coleta de 

                                                           
17

 CNAE 2.0 é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 
enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país. 
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lixo e total de escolas por habitante. As variáveis socioeconômicas utilizadas tem por 

objetivo, através de proxies, medir a ausência e ineficiência do Estado em fornecer 

condições mínimas subsistência à população e o eventual impacto disso sobre o 

comportamento criminoso. 

Na Tabela 5, abaixo, apresentamos as principais estatísticas descritivas 

das variáveis utilizadas. 

 

Variável Obs Média

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo

Furto 
(100 mil habitantes)

7,081     1,017        611           23      7,462          

Roubo 
(100 mil habitantes)

5,995     151           180           4.0     1,425          

Roubo de Veiculos 
(100 mil habitantes)

5,900     119           157           3.2     1,938          

Homicidios Dolosos 
(100 mil habitantes)

4,204     16             12             1.2     122             

Policiamento per capita 
(100 mil habitantes)

1,812     80             78             0.2     945             

Policiamento
(disponibilidade de Informação)

7,095     0.26          0.44          -     1.00            

População 
(mil habitantes)

7,095     62             441           0.8     11,316        

% População Urbana
4,200     93.1          15.8          0.3     100.0          

Pib per capita
(reais de 2012)

6,450     18,075      16,369      4,044 278,501      

Agua
Indice de Atendimento

2,538     95.5          9.3            34.8   100.0          

Esgoto
Indice de Atendimento

2,523     84.0          22.8          0.02   100.0          

Coleta de Lixo
Indice de Atendimento

4,401     88.7          14.1          0.2     100.0          

Energia Elétrica
Indice de Atendimento

4,394     97.4          6.7            0.03   100.0          

% Moradias Improprias
2,984     0.7            2.4            0.00   39.5            

Total de escolas 
(100 mil habitantes)

6,208     101.3        54.8          25.7   922.9          

Receita Municipal per capita
(deflacionada) 6,917     223.4        121.9        43.5   1,528.5       

Fonte: Elaboração Própria - dados da pesquisa

Tabela 5: Estatística descritiva das variáveis - regressões municípios paulistas

 

 

3.2 AMOSTRA E DADOS – ESTADOS BRASILEIROS 

 

Igualmente ao realizado para os municípios paulistas, dividimos as 

variáveis da análise para os estados brasileiros entre variáveis dependentes, as 

relativas à criminalidade, independentes de policiamento e variáveis de controle. A 

Tabela 6 a seguir mostra breve descritivo das variáveis e suas respectivas fontes. 
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Tabela 6: Descrição das variáveis utilizadas nas regressões dos estados brasileiros

Grupo Variável Variável Descrição Fonte Período

Crime
Homicidios Dolosos 

(100 mil habitantes)
 Datasus/SIM - Ministério da Saúde   2001-2011 

Policiamento 

(per capita)

 Número de pessoas declarada 

como desempenhando fiuncão da 

classe Segurança e Ordem 

Pública 

 RAIS - Ministério do Trabalho e 

Emprego 
 2003-2011 

Gasto em Segurança 

Pública 

População (mil habitantes)

População Urbana (%)

Renda Real Mensal Média 

(per capita)

 Renda média mensal da 

população, calculada a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad/IBGE) 

 IPEA - MRDPC  2001-2009 

Salário Médio Real

(pessoas com instrução 

até ensino fundamental)

 Salário Médio estimado a partir 

dos dados da RAIS, deflacionados 

pelo IPCA. 

 RAIS - Ministério do Trabalho e 

Emprego 
 2002-2011 

Taxa de Desemprego  Taxa de desemprego - (%)  IBGE/IPEA/PNAD  2001-2010 

Indice de Theil

 Renda - desigualdade - índice de 

Theil - Mede o grau de 

desigualdade na distribuição da 

renda domiciliar per capita entre os 

indivíduos. 

 2001-2009 

% Pobres/Total  2001-2009 

Professores per capita

 (100 mil habitantes)

 Números de professores para 

cada 100 mil habitantes 

Bolsa Família  

(média de valor recebido 

por habitante)

 Soma dos Benefícios dividido pela 

populção total do município 

Instrumento 

Policiamento

Receita Total Estadual 

(Estado + Municipios)

 Receita Corrente (Tributária + 

Transferências + Outras Receitas) 

dos Estados + Municípios do 

Estado 

Ministério da Fazenda/Secretaria 

do Tesouro Nacional STN - 

COREM

 200-2012 

Fonte: Elaboração Própria - dados da pesquisa

Independente

 Policiamento

Gastos 

Estaduais 

(per capita)

Demograficas

Socio-Econômicas

 200-2012 

 IBGE 

 População total e parcela da 

população residente em área 

urbana, segundo classificação 

IBGE 

 Ministério da Fazenda/Secretaria 

do Tesouro Nacional STN - 

COREM 

 Gasto das Unidades Federativas 

com o setor específico 

 2004-2011 
 Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) 

 Percentual de pobres ou 

extremamente pobres em relação 

a população total 

 IBGE/IPEA/PNAD 

 2001-2007 
RAIS - Ministério do Trabalho e 

Emprego

 2001-2011 

 

 

3.2.1 VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

Para a análise por estados, praticamente a única estatística de crime 

disponível são os homicídios dolosos, já que dados sobre crimes contra o 

patrimônio, como mencionado anteriormente, são muito raros. Dessa forma, foi 

coletado, a partir do banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) do Datasus vinculado a Ministério da Saúde, os dados de homicídios dolosos, 

que seguiu a classificação internacional de Doenças (CID-10), onde foram 

considerados todos os óbitos decorrentes de agressões intencionais causadas por 
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terceiros18. Esse agrupamento é constantemente utilizado em pesquisas sobre 

homicídios dolosos19. Os homicídios estão expressos em taxas em relação à 

população - para cada 100 mil habitantes - de cada estado. 

 

3.2.2 VARIÁVEIS DO POLICIAMENTO 

 

As variáveis de policiamento utilizadas nas análises foram o efetivo 

policial20 extraídos a partir dos dados do Relatório Anual de Informação Social 

(RAIS) vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e, alternativamente, dados de 

gastos em Segurança Pública e Defesa Nacional extraídos dos relatórios de 

execução orçamentária da Coordenação-Geral das Relações e Análise financeira de 

Estados e Municípios (COREM), órgão da Secretaria do Tesouro Nacional e 

vinculado ao Ministério da Fazenda. Os gastos foram deflacionados pelo IPCA/IBGE 

da região metropolitana mais próxima - espacialmente - de cada unidade da 

federação e estão denotadas em reais de 2012. Além disso, as variáveis estão 

expressas em relação à população de cada estado. Os gastos são per capita - cada 

habitante - enquanto que o policiamento está denominado para cada 100 mil 

habitantes.  

A variável instrumental utilizada para tratar o problema de viés de 

simultaneidade entre a variável de policiamento e as taxas de homicídios foi a 

receita total das esferas governamentais do estado, seja governo estadual ou 

municípios neles contidos. Utilizou-se a soma das receitas estaduais e municipais, 

pois ambas as esferas podem, através de suas arrecadações, destinar mais ou 

menos recursos à segurança pública. O principal papel neste quesito é da esfera 

estadual que financia as principais forças policiais no Brasil que são as Polícias Civil 

e Militar, entretanto, os municípios podem também atuar em segurança pública, 

principalmente, através de suas guardas civis municipais e/ou metropolitanas, que 

como veremos pode ter efeitos sobre as taxas de crimes. Além disso, as variáveis de 

policiamento utilizadas compreendem exatamente os esforços municipais e 

                                                           
18

 A coleta dos dados nesse sistema obedeceu a que em seu Capítulo XX, define as causas externas de 
morbidade e mortalidade, dentre as quais foi usado o agrupamento de X85 a Y09, que recebem o título 
genérico de “Agressões”.  
19

 Ver Diniz e Lacerda 2010 e Araujo e Fajnzylber 2001. 
20

 O efetivo policial aqui considerado foi todos os trabalhadores que declarados como pertencentes à classe 
Segurança e Ordem Pública constantes nas informações da RAIS. 
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estaduais, o que justifica a utilização da soma das arrecadações de ambas as 

esferas. Ambas as receitas, dos governos estaduais e dos municípios, são 

compostas pelas receitas correntes, que, por sua vez, é a somatória das receitas 

tributárias, transferências correntes e outras receitas correntes, além de eventuais 

receitas de capital.21 A escolha desta variável se deve a sua esperada correlação 

com os gastos em segurança pública e, principalmente, pois não há motivos, ao 

menos a priori, para se acreditar que esta está diretamente correlacionada com o 

erro do modelo a ser estimado – modelo principal que tem como a variável 

dependente os homicídios dolosos. Estas informações foram extraídas da Secretaria 

do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e, assim como as demais variáveis 

monetárias utilizadas neste trabalho, estão deflacionadas pelo IPCA/IBGE da região 

metropolitana mais próxima ao estado em questão e expressas para cada 100 mil 

habitantes. 

 

3.2.3 VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

As variáveis independentes de controle foram subdivididas entre variáveis 

demográficas, relativas ao mercado de trabalho, de desigualdade de renda e 

relacionadas à assistência social. 

As variáveis demográficas consideradas foram a população total e a 

percentual da população do estado residente em área urbana, ambas extraídas a 

fonte IBGE extraídas pelo site IPEADATA.  

A influencia do mercado de trabalho foi traduzida pelas taxas de 

desemprego, a renda média mensal domiciliar per capita e o salário médio de 

pessoas com formação até o ensino fundamental completo, sendo as 2 primeiras 

estimadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e calculados a 

partir dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilio (PNAD), realizada 

pelo IBGE; e a última extraída dos dados da RAIS. 

A desigualdade de renda expressa pelo índice de Gini/Theil de Renda22 e 

pela parcela de pobres na população total foram as variáveis utilizadas, sendo que 

ambas foram estimadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 

                                                           
21

 A composição da receita total das esferas estaduais e municipais foi orientada pelo descrito no texto de 
Mendes, Miranda e Cosio (2008). 
22

 O índice de Gini/Theil de Renda são medidas de desigualdade da distribuição de renda que variam de 0 a 1, 
sendo 1 o equivalente a completa desigualdade e 0 ao de perfeita distribuição. 
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calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilio 

(PNAD/IBGE)23. Os efeitos do índice de Gini/Theil sobre as taxas de crime são 

controversos, mas a maior parte da literatura pesquisada argumenta que o efeito 

deveria ser negativo, maior desigualdade e/ou pobreza implicaria em um estado de 

maior tensão social o que, por sua vez, poderia levar a maiores taxas de 

criminalidade, mas, por outro, maior desigualdade poderia levar a maiores esforços 

de investimentos em politicas publicas na região. Como no nosso caso estamos 

controlando para a principal politica social de renda – o programa bolsa família – em 

nossas análises o efeito negativo é esperado. A expectativa sobre o efeito da 

parcela de pobres na população é semelhante ao índice de Gini.  

A variável de assistência social utilizada foi o valor real médio per capita 

dos benefícios do programa bolsa família. A fonte do valor dos benefícios é o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Os valores foram 

deflacionados como as demais variáveis monetárias e estão expressos para cada 

habitante e não para cada beneficiário. Alternativamente poderíamos ter testado o 

número de pessoas que recebem o benefício como proporção da população total ou 

o valor médio dos benefícios. No primeiro caso, seria esperado que quanto maior for 

a parcela da população que receba benefício de assistência social menor seria a 

criminalidade. Entretanto, não estaríamos diferenciando estados que tenham valor 

médio de benefício maior que outros. No segundo caso, o valor médio dos 

benefícios, tendo como denominador o numero de beneficiários, também deveria 

impactar negativamente a criminalidade, mas não estaríamos diferenciando estados 

com um número de beneficiários como proporção da população total diferentes. 

Desta forma, escolhemos utilizar o valor total dos benefícios dividido pela população 

total, pois esta variável estaria ponderando estes dois efeitos sobre a criminalidade, 

se é que eles existem de fato.  

O último controle adicionado às regressões é a variável relacionada ao 

nível educacional da população. Neste caso, utilizamos o número de professores per 

capita como proxy.  

Por fim, além de todos os controles mencionados acima, foram utilizadas 

dummies anuais para isolar especificidades de cada ano do período analisado.  

                                                           
23

 A linha de pobreza aqui considerada é o dobro da linha de extrema pobreza, uma estimativa do valor de uma 
cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, com base 
em recomendações da FAO e da OMS. 
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Na tabela 7 a seguir apresentamos as estatísticas descritivas das 

variáveis utilizadas na análise dos estados brasileiros. 

 

Tabela 7:  Estatística descritiva das variáveis - regressões estados brasileiros

Variável Obs Média
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Homicidios Dolosos 
(100 mil habitantes)

297.0 28.1 12.1 8.4 72.2

Policiamento 
(100 mil habitantes)

242.0 240.1 268.2 4.8 1381.2

Gastos em Segurança Pública 
(per capita)

295.0 209.6 111.6 6.7 1046.1

População 
(mil habitantes)

297.0 6.8 8.1 0.3 41.6

População Urbana (%)
Parcela da População residente em área Urbana

270.0 0.8 0.1 0.6 1.0

Renda Real Mensal Média 
(per capita)

243.0 538.0 216.8 250.3 1468.1

Salário Médio Nominal 
(Pessoas com instrução até ensino fundamental)

270.0 704.6 204.8 332.2 1277.5

Taxa de Desemprego 
Parcela da PEA desempregada

270.0 9.1 2.6 3.6 20.5

Indice de Theil 
Desigualdade de Renda

243.0 0.6 0.1 0.4 1.1

% Pobres 
Parcela de Pobre na População Total

240.0 0.3 0.2 0.1 0.7

Número de Professores 
(por 100 mil habitantes)

243.0 543.9 253.9 98.7 1401.2

Bolsa Família 
(Média do valor recebido por habitante)

216.0 6.0 3.9 0.8 17.9

Receita Total Estadual Tributária + Transferências 

e Outras Receitas ](Estado + Municipios). 

Deflacionada e per capita

260.0 3790.1 1321.0 1661.5 8478.9

Fonte: Elaboração Própria - dados da pesquisa  

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Resultados para as regressões para os municípios paulistas. 

 

Na tabela 8 consolidamos os resultados das regressões para os 

municípios paulistas. A variável de policiamento ficou com parâmetro negativo para 

as regressões de roubo e roubo de veículos, entretanto não significativa para 

nenhum dos quatro tipos de crimes testados (furto, roubo, roubo de veículos e 

homicídios dolosos). O teste de Cragg-Donald sugere que a receita do município não 

é um instrumento fraco para a variável de policiamento utilizada. Como comentado 

anteriormente, se por um lado temos informação mais organizada dos tipos de 

crimes, por outro, não se pode dizer o mesmo para a informação de policiamento. A 

variável obtida através das informações da RAIS não inclui o efetivo da policia civil e 
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militar, resumindo-se, ao que parece apenas as guardas civis municipais e, portanto, 

não resume o efetivo policial que era o objetivo inicial. 

 

0,225 0,310 0,232 0,278

(0,214) (0,231) (0,216) (0,238)

2,088 *** 2,118 *** 2,092 *** 2,009 ***

(1,083) (1,089) (1,087) (1,084)

-0,001 -0,001 -0,001 -0,001

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

-1,623 ** -1,598 *** -1,603 *** -1,777 **

(0,819) (0,822) (0,826) (0,825)

pib_pc 0,002 ** 0,002 ** 0,002 ** 0,002 **

pib_pc (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

-0,496 -0,590 -0,476 0,102

(1,275) (1,285) (1,28) (1,308)

-0,368 -0,457 -0,365 -0,421

(1,112) (1,122) (1,115) (1,128)

-0,578 -0,639 -0,601 0,985

(1,643) (1,65) (1,651) (1,729)

-4,712 ** -4,578 ** -4,681 ** -7,283 *

(1,87) (1,882) (1,879) (2,237)

-14,549 * -14,488 * -14,540 * -17,064 *

(5,049) (5,069) (5,064) (5,282)

4,690 * 4,626 * 4,685 * 4,922 *

(0,474) (0,48) (0,476) (0,494)

77,674 * 83,216 * 78,062 * 83,080 *

(22,333) (23,076) (22,447) (23,16)

57,090 * 62,162 * 57,461 * 62,826 *

(17,623) (18,372) (17,727) (18,533)

29,351 *** 33,863 ** 29,671 *** 35,629 **

(15,243) (15,946) (15,333) (16,074)

21,898 *** 25,047 ** 22,145 *** 26,635 **

(12,048) (12,455) (12,132) (12,612)

17,616 *** 19,898 ** 17,505 *** 19,528 **

(9,224) (9,498) (9,265) (9,628)

Nº de Observações: 450 446 448 418

R² (centered) 0,39 0,39 0,39 0,42

Teste de Instrumento ** 1,11 1,80 1,16 1,36

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Tabela 8: Primero estágio das regressões em efeito fixo para os Municípios Paulistas 

Variável de Policiamento: Efetivo Policial -RAIS

Variável Instrumental: Receita Municipal real per capita

Variável Dependente:

Variáveis Independente: Furto 

per Capita

Roubo 

per Capita

Roubo Veiculos 

per Capita

Homicidios 

Dolosos 

per capita

População Total

Receita_Municipal_realpc

População Total 

(Quadrado)

% População Urbana

Indice de Atendimento de 

Agua

Indice de Atendimento de 

Esgoto

Indice de Coleta de Lixo

Indice de Atendimento de 

Energia Elétrica

% de Moradias Improprias

Total de Escolas per capita

Nota 2: Intrumento - Receita Total do Município

Dummy 2003

Dummy 2004

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007

Nota 1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-

valores <=0.05 e (***) p-valores <=0.10.
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-0,051 -2,369 -3,091 0,180

(3.701) (1.947) (3.089) (0.19)

-0,038 1,951 2,863 -1,132 *

(8.436) (4.768) (7.086) (0.431)

0,002 -0,001 -0,002 0,000 **

(0.004) (0.002) (0.003) (0)

-1,823 -4,651 -4,389 0,369

(6.891) (3.861) (5.751) (0.393)

pib_pc 0,006 0,002 0,007 0,000

pib_pc (0.007) (0.004) (0.006) (0)

5,674 -1,881 -3,941 -0,543 ***

(5.333) (3.537) (4.541) (0.291)

-3,420 -1,448 0,465 0,221

(4.347) (2.918) (3.717) (0.249)

4,137 0,756 -0,472 -0,335

(6.555) (4.365) (5.62) (0.441)

16,505 -8,442 -15,375 1,696

(20.103) (10.987) (16.794) (1.534)

52,393 -18,940 -43,982 3,732

(57.864) (31.51) (48.43) (3.457)

0,279 12,222 15,623 -1,051

(18.171) (9.603) (15.174) (0.986)

474,548 ** 176,800 190,485 -6,058

(237.268) (127.474) (198.147) (12.721)

400,329 ** 91,556 138,202 -4,896

(162.907) (87.394) (136.008) (8.992)

256,143 * 40,211 80,520 -0,390

(69.433) (39.306) (58.147) (4.346)

193,534 * 20,594 58,615 -0,476

(52.882) (30.215) (44.353) (3.353)

168,254 * 33,006 38,293 -1,296

(50.059) (28.93) (41.702) (2.834)

Nº de Observações: 450 446 448 418

R² (centered) 0,34 -2,60 -5,27 -0,97

Teste de Instrumento ** 1,11 1,80 1,16 1,36

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Nota 1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-

valores <=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Indice de Coleta de Lixo

Indice de Atendimento de 

Esgoto

% População Urbana

População Total

Efetivo Policial per capita

Indice de Atendimento de 

Energia Elétrica

Total de Escolas per capita

Roubo 

per Capita

Roubo Veiculos 

per Capita

Tabela 9: Segundo estágio das regressões em efeito fixo para os Municípios Paulistas 

Variável de Policiamento: Efetivo Policial -RAIS

Variável Instrumental: Receita Municipal real per capita 

Dummy 2004

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007

Dummy 2003

População Total 

(Quadrado)

Homicidios 

Dolosos 

per capita

Variável Dependente:

Variáveis Independente:

% de Moradias Improprias

Indice de Atendimento de 

Agua

Furto 

per Capita

Nota 2: Intrumento - Receita Total do Município

 

 

O claro problema que encontramos com a principal variável de interesse, 

no caso o efetivo policial, nos motivou a proceder o teste de viés de seleção 

proposto por Wooldridge (1995). Assim se pressupõe que os erros apresentam 

distribuição normal, permitindo, entretanto que os erros apresentem correlação serial 

e heterocedasticidade não condicional. Tais testes nos levaram a realizar as 
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regressões contidas na tabela 9, onde no lugar da variável de policiamento, 

utilizamos variável dummy binária identificando se existe ou não informação sobre 

policiamento. O objetivo da introdução dessa dummy foi o de testar viés de omissão. 

Contudo, quando colocamos somente a dummy e incluímos todos os municípios, ao 

menos para a regressão de furtos, concluímos que quando um município passa 

a preencher corretamente o cadastro da RAIS, isto parece ter um efeito significativo 

de redução da criminalidade. Este resultado sugere que uma melhora na 

organização administrativa do setor de segurança pode ter efeitos positivos. É 

importante notar que se esta controlando todas as características municipais fixas no 

tempo, portanto é o movimento de melhora organizacional que parece ter efeito. 
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Variável Dependente:

Variável:

-0,001 *** 0,000 0,000 0,000

(0) (0,001) (0) (0,001)

0,008 * 0,007 * 0,007 * 0,006 *

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

0,000 * 0,000 * 0,000 * 0,000 *

(0) (0) (0) (0)

0,001 0,001 0,000 -0,001

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)

pib_pc 0,000 0,000 0,000 0,000

pib_pc (0) (0) (0) (0)

0,004 0,003 0,003 0,003

(0,004) (0,004) (0,004) (0,005)

-0,002 -0,003 -0,002 0,000

(0,002) (0,003) (0,003) (0,003)

0,003 0,002 -0,001 0,004

(0,003) (0,004) (0,004) (0,004)

-0,002 -0,003 -0,002 -0,005

(0,005) (0,005) (0,005) (0,006)

0,000 -0,006 -0,010 -0,013

(0,014) (0,015) (0,015) (0,017)

0,000 0,001 0,000 0,001 ***

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

-0,006 * -0,006 * -0,006 * -0,007 *

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

-0,006 * -0,007 * -0,006 * -0,007 *

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

-0,002 * -0,002 * -0,002 * -0,002 *

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

-0,002 * -0,002 * -0,002 * -0,001 *

(0) (0) (0) (0,001)

-0,002 * -0,002 * -0,002 * -0,001 **

(0) (0) (0) (0,001)

-0,001 * -0,001 ** -0,001 ** -0,001

(0) (0) (0) (0)

-0,001 ** -0,001 *** 0,000 0,000

(0) (0) (0) (0)

Nº de Observações: 1289 1147 1127 942

R² 0,43 0,46 0,46 0,50

Teste de Instrumento ** 3,71 0,80 1,00 0,45

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Nota 2: Intrumento - Receita Total do Município

Dummy 2007

Nota 1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-valores 

<=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Dummy 2001

Dummy 2002

Dummy 2003

Dummy 2004

Dummy 2005

Dummy 2006

Indice de Atendimento de 

Energia Elétrica

% de Moradias Improprias

Total de Escolas per capita

População Total

População Total 

(Quadrado)

% População Urbana

Indice de Atendimento de 

Agua

Indice de Atendimento de 

Esgoto

Indice de Coleta de Lixo

Receita_Municipal_realpc

Tabela 10: Primerio estágio das regressões em efeito fixo para os Municípios Paulistas 

Variável de Policiamento: Existência de Guarda Municipal - RAIS

Variável Instrumental: Receita Municipal Real per capita

Furto 

per Capita

Roubo 

per Capita

Roubo Veiculos 

per Capita

Homicidios 

Dolosos per 

capita

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4
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Variável Dependente:

Variável:

-1785,237 *** 79,080 -86,603 -0,972

(971.172) (259.131) (217.794) (43.306)

13,414 -1,670 -0,972 -0,364

(8.689) (1.893) (1.656) (0.264)

-0,001 0,000 0,000 0,000

(0) (0) (0) (0)

0,085 0,241 0,895 ** 0,079

(3.1) (0.454) (0.387) (0.08)

pib_pc -0,002 -0,001 0,001 0,000

pib_pc (0.005) (0.001) (0.001) (0)

8,045 -0,296 0,650 -0,403 **

(7.462) (1.113) (1.098) (0.2)

-4,745 -0,235 -0,983 -0,176 ***

(4.656) (0.909) (0.742) (0.1)

7,383 0,116 -0,551 0,018

(6.732) (0.975) (0.886) (0.197)

6,064 1,524 -1,688 -0,161

(9.527) (1.384) (1.216) (0.277)

29,294 5,023 -6,415 0,005

(26.73) (4.009) (4.254) (0.785)

-0,262 -0,146 0,135 -0,003

(0.99) (0.185) (0.144) (0.055)

0,476 -0,332 0,053

(1.557) (1.289) (0.271)

-8,152 0,397 -0,601 0,063

(5.153) (1.613) (1.315) (0.277)

-0,074 0,327 -0,163 0,062

(1.837) (0.5) (0.428) (0.08)

0,683 0,087 -0,117 0,034

(1.345) (0.38) (0.314) (0.054)

0,251 0,121 0,078 0,027

(1.203) (0.327) (0.282) (0.044)

0,592 0,022 0,027 0,019

(0.742) (0.185) (0.147) (0.023)

0,670 0,059 -0,030 0,008

(0.557) (0.121) (0.079) (0.009)

Nº de Observações: 1289 1147 1127 942

R² -2,82 -0,06 -0,03 0,38

Teste de Instrumento ** 3,71 0,80 1,00 0,45

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Furto 

per Capita

Roubo 

per Capita

Roubo Veiculos 

per Capita

Homicidios 

Dolosos per 

capita

% de Moradias Improprias

Indice de Atendimento de 

Agua

Nota 2: Intrumento - Receita Total do Município

Tabela 11: Segundo estágio das regressões em efeito fixo para os Municípios Paulistas 

Variável de Policiamento: Existência de Guarda Municipal - RAIS

Variável Instrumental: Receita Municipal Real per capita

Dummy 2004

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007

Dummy 2001

Dummy 2002

Dummy 2003

População Total 

(Quadrado)

Reg 4

Nota 1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-valores 

<=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Reg 2Reg 1 Reg 3

Indice de Coleta de Lixo

Indice de Atendimento de 

Esgoto

% População Urbana

População Total

Policiamento -Existencia de 

Guarda Municipal

Indice de Atendimento de 

Energia Elétrica

Total de Escolas per capita
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4.2 Resultados para as regressões para os estados brasileiros 

 

Na tabela 12 apresentamos o primeiro estágio das regressões por 

estados brasileiros considerando a variável dependente homicídios dolosos per 

capita e como variável de policiamento o efetivo policial. Nesta tabela pode se 

observar que o instrumento, a receita estadual real per capita, é significativo a ao 

menos 10% nas regressões 1, 2 e 5, ainda que os testes de instrumento tenham 

apresentados resultados menos desejáveis. Os testes do instrumento utilizado 

sugerem que a receita total dos estados não parece, ao menos para o período 

analisado, um bom instrumento para a variável de efetivo policial. Ainda assim, na 

tabela 13, apresentamos os resultados do segundo estágio para as mesmas 

regressões onde podemos notar que os parâmetros da variável do policiamento são 

negativos em todas as regressões, embora não significativa à medida que 

acrescentamos as demais variáveis de controle. Com base no parâmetro estimado – 

regressão 6 - e das médias das variáveis dependente e independente encontramos 

elasticidade -0,46 para o efetivo policial em relação a homicídios dolosos, 

ressaltando esta é a regressão que considera todos os demais controles.  

Os parâmetros encontrados para as variáveis população e participação da 

população urbana se mantiveram negativos em praticamente todas as regressões, o 

que contraria a maioria dos resultados encontrados que sugerem maior 

criminalidade quanto maior for a concentração populacional e urbana. A renda média 

familiar apresentou parâmetro negativo apenas nas regressões 5 e 6 e não 

significativa. O salário médio de pessoas com instrução até o ensino fundamental 

apresentou parâmetros negativos, de acordo com o que sugeriria a priori, pois 

mesmo pessoas menos instruídas teriam melhores oportunidades no mercado legal 

de trabalho. Entretanto os parâmetros não foram significativos. O desemprego 

apresentou parâmetro positivo, mas também não significativo. Desigualdade e renda 

expressa pelo índice de Theil e parcela de pobres na população apresentaram 

parâmetro negativos, de acordo com expectativas a priori e resultados de outros 

trabalho, e no caso da segunda variável significativo nas regressões 5 e 6. 

Assistencialismo, expresso pela variável valor médio do programa bolsa família ficou 

com parâmetro negativo, também em linha com resultados encontrados na literatura, 

mas não significativo em nenhuma das regressões.  
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Variável

0,068 * 0,062 ** 0,041 0,038 0,071 *** 0,058

(0,026) (0,028) (0,03) (0,03) (0,039) (0,039)

-0,026 -0,037 -0,036 0,038 0,033

(0,085) (0,091) (0,091) (0,133) (0,131)

-0,034 -0,036 -0,045 -0,160 -0,164

(0,07) (0,084) (0,086) (0,103) (0,101)

0,847 * 1,140 * 0,395 0,453

(0,316) (0,389) (0,516) (0,509)

-0,399 ** -0,343 *** -0,305 -0,281

(0,18) (0,189) (0,195) (0,192)

6,820 8,753 5,097 5,716

(7,005) (7,16) (7,897) (7,781)

-231,318 -38,479 -41,767

(175,133) (205,191) (202,066)

220,645 -91,856 -261,313

(302,888) (621,205) (616,817)

-33,942 ** -31,002 ***

(16,351) (16,16)

0,181 **

(0,085)

67,336 20,913 42,177 72,982

(56,429) (68,272) (87,622) (93,555)

63,469 25,587 52,642 83,542 -140,084 -92,761

(52,579) (59,312) (79,628) (86,682) (125,849) (125,881)

24,297 -6,813 11,336 33,375 -157,799 -114,403

(47,24) (51,775) (65,94) (70,43) (105,418) (105,767)

26,446 2,823 11,647 32,566 -115,872 -86,201

(41,327) (43,922) (51,117) (54,638) (81,829) (81,761)

34,302 16,545 24,284 38,400 -65,211 -44,478

(36,949) (38,562) (41,715) (43,639) (61,187) (61,026)

4,138 -6,186 0,365 9,326 -71,604 -54,723

(30,969) (31,617) (34,802) (35,48) (48,667) (48,568)

3,998 -0,840

(30,436) (30,63)

Nº de Observações: 207 207 181 181 155 155

RMSE 107,90 107,70 101,60 101,70 102,20 100,60

Teste de Instrumento Fraco** 6,89 4,86 1,88 1,60 3,30 2,23

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Nota2: Intrumento - Receita Total do Estado (Somatória da Arrecadação Estadual e dos Municípios do Estado)

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007

Dummy 2008

Dummy 2009

Nota1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-valores 

<=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Valor médio do bolsa família 

(por habitantes)

Número de Professores 

(per capita)

Dummy 2003

Dummy 2004

% População Urbana

Renda Real Média 

Familiar

Salário Médio 

Ensino fundamental

Taxa de Desemprego

Indice de Desigualdade de 

Renda de Theil

% Pobres em relação a 

população total

Receita Estadual real per capita

População Total

Tabela 12: Primeiro estágio das regressões em efeito fixo para Estados  Brasileiros

Variável Dependente: Homicídio Doloso per capita.

Variável de Policiamento: efetivo policial  - CNA 2.0 Ordem e Segurança Pública

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6
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Variável

-0,071 ** -0,090 ** -0,097 -0,097 -0,042 -0,054

(0.032) (0.043) (0.074) (0.08) (0.029) (0.041)

-0,006 -0,004 -0,004 -0,001 -0,001

(0.009) (0.011) (0.011) (0.006) (0.007)

-0,009 -0,012 -0,012 -0,012 ** -0,014 **

(0.006) (0.008) (0.009) (0.005) (0.007)

0,084 0,087 -0,013 -0,004

(0.075) (0.106) (0.033) (0.042)

-0,024 -0,025 -0,007 -0,009

(0.037) (0.035) (0.014) (0.018)

0,761 0,812 0,218 0,320

(0.822) (0.955) (0.427) (0.517)

-7,201 19,201 *** 18,521

(26.428) (10.927) (12.744)

-12,904 -63,505 *** -75,839 ***

(36.34) (32.74) (40.031)

-1,571 -1,784

(1.19) (1.476)

0,012

(0.01)

-8,445 * -18,199 * -7,316 -4,855

(3.116) (5.794) (7.489) (7.994)

-9,625 * -17,492 * -6,744 -4,133 -15,664 *** -14,211

(2.967) (4.821) (6.824) (8.048) (8.331) (9.137)

-10,475 * -17,485 * -8,905 -7,011 -15,014 ** -14,035 ***

(3.393) (5.181) (6.3) (6.339) (7.651) (8.458)

-6,961 ** -12,170 * -5,579 -4,242 -11,213 *** -10,640

(2.94) (4.122) (4.807) (4.923) (5.841) (6.527)

-5,446 ** -9,095 * -3,268 -2,400 -8,141 ** -7,551 ***

(2.605) (3.332) (3.82) (4.255) (3.949) (4.374)

-3,258 -5,708 *** -1,045 -0,832 -4,749

(2.56) (3.099) (3.52) (3.573) (3.193)

-1,805 -2,931

(2.526) (2.936)

Nº de Observações: 207 207 181 181 155 155

RMSE 9,03 10,31 10,29 101,70 5,35 6,19

Teste de Instrumento Fraco** 6,89 4,86 1,88 1,60 3,30 2,23

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Reg 6Reg 5Reg 4

Nota1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-valores 

<=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Reg 2Reg 1 Reg 3

Salário Médio 

Ensino fundamental

Taxa de Desemprego

Indice de Desigualdade de 

Renda de Theil

% Pobres em relação a 

população total

Valor médio do bolsa família 

(por habitantes)

Número de Professores 

(per capita)

Tabela 13: Segundo estágio das regressões em efeito fixo para Estados  Brasileiros

Variável Dependente: Homicídio Doloso per capita.

Variável de Policiamento: efetivo policial  - CNA 2.0 Ordem e Segurança Pública

Efetivo Policial

População Total

% População Urbana

Renda Real Média 

Familiar

Dummy 2008

Dummy 2009

Nota2: Intrumento - Receita Total do Estado (Somatória da Arrecadação Estadual e dos Municípios do 

Dummy 2003

Dummy 2004

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007
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Na tabela 14 apresentamos o primeiro estágio das regressões por 

estados brasileiros considerando a variável dependente homicídios dolosos per 

capita e como variável de policiamento gasto em segurança pública per capita. O s 

controles são os mesmos utilizados nas regressões anteriores. Nesta tabela pode se 

observar que o instrumento, a receita estadual real per capita, é significativo a 1% 

em todas as regressões. Diferentemente do observado nas regressões anteriores, 

quando os testes sugeriam que o instrumento era fraco ao utilizarmos o gasto em 

segurança publica como variável de policiamento, os testes de instrumento fraco não 

nos permitem rejeitar que a receita total dos estados não seja um bom instrumento 

para os gastos em segurança pública. Na tabela 15 apresentamos os resultados do 

segundo estágio destas regressões. A variável de policiamento continua com sinal 

negativo, entretanto, agora, ao menos a 10%, a variável é estatisticamente 

significativa em todas as regressões. A elasticidade calculada para o gasto em 

segurança pública a partir dos parâmetros estimados na regressão linear abaixo é 

de -0,48 – a partir da regressão 6 da tabela 11 -  semelhante ao encontrado para a 

variável efetivo policial. 

Os demais controles considerados não apresentaram resultados 

significativamente diferentes dos encontrados nas primeiras regressões da tabela 

13. A participação da população urbana passa a ser significativa em todas as 

regressões e permanece com parâmetro negativo. O salário médio de pessoas com 

instrução até o ensino fundamental não mais resulta em parâmetro negativo. O 

desemprego, embora não significativo ficou positivo na maior parte dos testes feitos, 

o índice de desigualdade de renda passa a ser positivo e significativo e a parcela de 

pobres na população total permanece negativa e significativa. O valor médio do 

benefício do bolsa família segue negativo mas não significativo. 
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Variável

0,049 * 0,049 * 0,045 * 0,045 * 0,051 * 0,050 *

(0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,011) (0,012)

0,015 0,012 0,010 0,009 0,009

(0,023) (0,023) (0,023) (0,039) (0,039)

-0,056 ** -0,034 -0,031 -0,020 -0,021

(0,023) (0,024) (0,024) (0,03) (0,03)

-0,026 -0,040 0,000 0,004

(0,077) (0,102) (0,151) (0,151)

-0,035 -0,043 -0,053 -0,051

(0,05) (0,052) (0,057) (0,057)

0,945 0,987 0,688 0,731

(1,672) (1,72) (2,292) (2,299)

-10,294 -6,330 -6,609

(48,795) (59,527) (59,69)

-52,504 18,023 5,741

(77,175) (181,437) (183,02)

5,741 5,970

(4,768) (4,796)

0,016

(0,026)

-24,681 -58,082 *

(18,73) (19,803)

0,252 -29,825 -41,093 *** -36,409

(18,042) (18,842) (22,145) (24,324)

7,632 -19,087 -33,938 -29,643

(18,557) (19,072) (23,174) (24,872)

-7,271 -32,080 *** -46,166 ** -41,363 *** -5,193 -1,088

(17,495) (17,441) (21,332) (23,181) (36,781) (37,479)

-6,508 -27,717 *** -41,495 ** -37,973 ** -5,317 -1,669

(15,759) (15,557) (17,766) (19,018) (30,79) (31,437)

-1,534 -19,253 -29,216 ** -27,032 *** -1,680 0,813

(14,061) (13,79) (13,973) (15,006) (23,927) (24,332)

1,240 -12,235 -21,829 *** -20,530 *** -2,737 -0,991

(12,793) (12,429) (11,573) (12,151) (17,889) (18,16)

-9,906 -18,991 *** -25,990 * -26,225 * -15,218 -13,803

(11,105) (10,732) (9,739) (9,992) (14,229) (14,452)

11,873 6,884

(10,958) (10,492)

Nº de Observações: 259 259 207 207 155 155

RMSE 39,01 37,03 29,60 29,70 29,87 29,95

Teste de Instrumento ** 36,12 36,07 34,41 34,47 19,95 18,75

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Nota1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-valores 

<=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Nota2: Intrumento - Receita Total do Estado (Somatória da Arrecadação Estadual e dos Municípios do 

Estado)

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007

Dummy 2008

Dummy 2009

Valor médio do bolsa família 

(por habitantes)

Número de Professores 

(per capita)

Dummy 2001

Dummy 2002

Dummy 2003

Dummy 2004

% População Urbana

Renda Real Média 

Familiar

Salário Médio 

Ensino fundamental

Taxa de Desemprego

Indice de Desigualdade de 

Renda de Theil

% Pobres em relação a 

população total

Receita Estadual 

real per capita

População Total

Tabela 14: Primeiro estágio das regressões em efeito fixo para Estados Brasileiros

Variável Dependente: Homicídios Dolosos per capita.

Variável de Policiamento: Gastos reais em segurança pública per capita

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6
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Variável

-0,137 * -0,145 * -0,106 * -0,102 * -0,061 ** -0,064 **

(0.034) (0.032) (0.03) (0.029) (0.028) (0.029)

0,002 0,003 0,002 -0,003 -0,003

(0.004) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005)

-0,015 * -0,014 * -0,012 * -0,006 *** -0,006 ***

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004)

0,004 -0,023 -0,028 -0,027

(0.014) (0.017) (0.019) (0.019)

0,016 *** 0,008 0,002 0,002

(0.009) (0.009) (0.008) (0.008)

0,092 -0,019 0,020 0,029

(0.296) (0.292) (0.288) (0.291)

11,451 21,508 * 21,446 *

(8.369) (7.533) (7.607)

-39,045 * -58,951 * -60,782 *

(13.221) (22.878) (23.242)

0,285 0,337

(0.649) (0.663)

0,002

(0.003)

-21,778 * -33,307 *

(4.496) (5.364)

-16,304 * -26,516 * -15,568 * -16,241 *

(3.646) (4.38) (4.841) (4.842)

-15,702 * -24,776 * -13,983 * -14,522 *

(3.551) (4.145) (4.841) (4.797)

-18,420 * -26,648 * -16,179 * -16,357 * -10,147 ** -9,532 **

(3.736) (4.153) (4.754) (4.707) (4.67) (4.766)

-15,650 * -22,583 * -13,618 * -13,754 * -8,351 ** -7,807 ***

(3.353) (3.637) (3.996) (3.924) (3.909) (4)

-11,150 * -16,782 * -9,662 * -10,207 * -6,357 ** -5,980 ***

(2.88) (3.035) (3.052) (3.022) (3.027) (3.088)

-9,307 * -13,559 * -7,775 * -8,222 * -5,488 **

(2.568) (2.589) (2.435) (2.389) (2.27)

-5,498 ** -8,354 * -3,590 *** -2,590

(2.346) (2.243) (2.017) (1.822)

-0,867 -2,251

(2.191) (1.99)

Nº de Observações: 259 259 207 207 155 155

RMSE 7,90 7,08 5,29 5,09 3,77 3,81

Teste de Instrumento ** 36,12 36,07 34,41 34,47 19,95 18,75

** Estatística de Cragg-Donald.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados das regressões.

Nota2: Intrumento - Receita Total do Estado (Somatória da Arrecadação Estadual e dos Municípios do 

Estado)

Dummy 2009

Tabela 15: Segundo estágio das regressões em efeito fixo para Estados Brasileiros

Variável Dependente: Homicídios Dolosos per capita.

Variável de Policiamento: Gastos reais em segurança pública per capita

Dummy 2004

Dummy 2005

Dummy 2006

Dummy 2007

Dummy 2008

Valor médio do bolsa família 

(por habitantes)

Número de Professores 

(per capita)

Dummy 2001

Dummy 2002

Dummy 2003

Reg 6Reg 5Reg 4

Nota1: Entre Parentesis estão os desvios padrões.  (*) p-valores menores ou iguais <= 0.01; (**) p-valores 

<=0.05 e (***) p-valores <=0.10.

Reg 2Reg 1 Reg 3

Salário Médio 

Ensino fundamental

Renda Real Média 

Familiar

% População Urbana

População Total

Gasto Real per capita em 

Segurança Pública

Taxa de Desemprego

Indice de Desigualdade de 

Renda de Theil

% Pobres em relação a 

população total
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5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

 

A criminalidade é obviamente um fenômeno complexo que invoca muitas 

áreas do conhecimento a tentar lançar luz sobre seus fatores geradores. A 

sociologia, psicologia e economia são, entre outras, algumas das áreas que tentam 

se aventurar neste sentido. Por esse motivo, o presente estudo, sob a perspectiva 

econômica, tinha tão somente o objetivo de focar em um dentre vários fatores 

sugeridos pela literatura do crime. 

Este, assim como outros trabalhos que tentam identificar e/ou quantificar 

os determinantes do crime sob as perspectiva da teoria da escolha racional, falha 

em trazer maior entendimento dos fatores motivacionais dos crimes contra a pessoa 

devido a grande importância que fatores não econômicos. Os vários aspectos e 

nuances que envolvem os fatores que levam as pessoas a praticarem atos 

criminosos são de difícil incorporação em modelos estatísticos.  

A literatura nacional que se envereda em testes empíricos, enfrentam 

problemas e dificuldades com as bases de dados das informações usualmente 

utilizadas nos modelos de crime baseados na teoria da escolha racional e isto, me 

parece, antes de tudo, descaso do estado brasileiro com qualquer política de 

segurança publica de longo prazo. Não existem, ao menos de acesso público direto, 

informações que possibilitem ao pesquisador levantar dados mais confiáveis para 

análises empíricas. Mesmo o dado de homicídios dolosos que, em tese, por implicar 

em morte, deveria melhor retratar a realidade, são, muitas vezes, contestados pela 

literatura24. 

No caso das estatísticas de crime no Brasil ficou evidenciado 2 pontos 

importantes. O primeiro é o fato que poucos estados brasileiros possuem, de forma 

organizada e acessível, estatísticas sobre crimes contra o patrimônio. Uma exceção 

encontrada foi o estado de São Paulo que, além de números sobre homicídios, 

divulga estatísticas básicas de roubos, furtos e roubos de veículos com periodicidade 

mensal para cada município de suas fronteiras. O segundo é o fato que o 

pesquisador que deseje estimar o efeito deterrence do policiamento, dentre suas 

variáveis no modelo de determinação do crime, estará fadado a utilizar dados de 

âmbito estadual, uma vez que tanto os dados de efetivo policial quanto os de gastos 
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 Ver Cerqueira, Daniel (2013). 
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em segurança pública não parecem ser acessíveis ou mesmo disponíveis em nível 

municipal. Outro ponto importante é que analisando apenas dados do Brasil, o 

pesquisador estará restrito a conseguir estimar o efeito do policiamento sujeito ao 

modo como se faz politica de segurança pública no Brasil, uma vez que análises 

empíricas estão sujeitas ao histórico dos dados utilizados, quando, na verdade, este 

pode ser o principal problema. Os trabalhos empíricos no Brasil conseguem, quando 

muito, encontrar efeitos mínimos do policiamento sobre a criminalidade. O recente 

parcial êxito de alguns estados no combate à criminalidade pode estar relacionado à 

maior efetividade do policiamento e, não necessariamente, a maiores gastos com 

segurança pública ou aumento do efetivo policial. Nesta seara não se encontrou 

muitos dados passíveis de serem verificados empiricamente25.  

Ainda assim, neste estudo procurou-se avaliar o impacto, principalmente, 

da variável policiamento que, ainda que tenham sido encontrados resultados que 

sugerem baixa efetividade dos gastos em segurança pública ou do efetivo policial - 

resultado este semelhante aos encontrados por parte relevante da literatura - 

evidenciou de forma clara a necessidade de tratar o viés simultaneidade existente 

entre o policiamento e a criminalidade, o que nem sempre se verifica na literatura. 

Além disso, os testes com as regressões para os municípios paulistas sugerem que 

a existência de guardas municipais no cadastro da RAIS pode ter efeitos positivos 

sobre a redução da criminalidade, ao menos de furtos, mesmo após se controlar 

todas as características municipais fixas no tempo. 

As extensões de pesquisa deste tema, ao menos no Brasil, parecem mais 

ter que dar um passo atrás do que a frente, isto é, pesquisas como as realizadas 

pelo IPEA, lideradas por Daniel Cerqueira26, que analisam a qualidade das 

informações sobre mortalidade violenta produzida pelo SIM/DATASUS e as 

realizadas por Santos e Kassouf (2008) que investigam as causas do sub-registro no 

Brasil, parecem estar contribuindo mais para o entendimento do crime do que as que 

tentam testar a teoria de escolha racional ou modelo econômico do crime. Aqueles 

que se arriscam a dar o passo adiante devem ter claro todas as restrições que os 

dados e mesmo a metodologia impõem a suas pesquisas. 

                                                           
25

 Vale registrar que o autor encontrou algumas iniciativas neste sentido, como por exemplo, a rubrica de 
informação e inteligência do item Segurança Pública disponíveis desde 2004 no relatório de execução 
orçamentário dos Estados divulgado pelo COREM, órgão vinculados ao Ministério da Fazenda. 
26

 Cerqueira, Daniel (2013), Mapa dos Homicídios Ocultos no Brasi, Texto para Discussão 1848, Ipea, julho de 
2013.  
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Gráfico 1 – Taxa de Homicídios – 2008 (países selecionados). 
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Gráfico 2 – Taxa de Homicídios per capita Regiões Brasileiras 
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Gráfico 3 – Gasto Real Per Capita em Segurança Pública – Regiões Brasileiras 
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Gráfico 4 – Empregos em Segurança e Ordem Pública – Regiões Brasileiras 
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