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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto da atuação dos municípios, em 

especial das guardas municipais, na redução da criminalidade, aqui 

representada pela taxa de homicídios. Para tanto, são realizadas regressões 

múltiplas e estimações de painel no intuito de verificar possível causalidade 

entre o investimento em segurança pública e a redução das taxas de violência. 

O resultado da amostra de todos os municípios não é significante, mas quando 

são destacados apenas os municípios que têm presença de guarda municipal 

em 2009, percebe-se uma redução da taxa de homicídios de 3 mortes a cada 

100 mil habitantes para aqueles municípios que implementaram as guardas 

municipais entre 2004 e 2006, o que representa queda de cerca de 15%. 

 

  



ABSTRACT 

This paper analyzes the impact of the local governments’ security policies, 

especially the city guards, in reducing crime, here represented by the homicide 

rate. We performed multiple regressions and panel estimations in order to verify 

possible causality between security investment and reduction of violence rates. 

The result of the sample of all municipalities is not significant, but when we only 

considere cities that have the presence of the city guards in 2009, one notices a 

reduction in the homicide rate of 3 deaths per 100.000 inhabitants in the cities 

which implemented the civil guards from 2004 to 2006, which represents about 

15% of decrease.  
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1. Introdução 

 

O Brasil é um dos países mais violentos do mundo com cerca de 50.000 

homicídios ao ano e criminalidade comparada a países conhecidos por sua 

falta de segurança, como Colômbia e Venezuela. Dessa forma, a segurança 

pública é uma das maiores preocupações para os brasileiros1, que vê sua 

população jovem morrer a taxas alarmantes de mais de 50 homicídios a cada 

100 mil habitantes, o que traz redução de potencial econômico com a perda de 

mão de obra na sua fase mais produtiva. 

A literatura debate o tema com explicações de ordem socioeconômica, como a 

desigualdade de renda ou o consumo/tráfico de drogas, mas também credita 

aos entes públicos responsabilidade quanto ao combate da violência. Investir 

em aumento de efetivo policial e no sistema prisional é considerado por muitos 

estudiosos como uma boa medida de redução da violência. 

Atualmente no país, os estados são os maiores responsáveis pelos 

investimentos em segurança pública, mas há um envolvimento cada vez maior 

dos municípios na resolução desse problema. O objetivo deste estudo é 

verificar o papel cada vez mais relevante dos municípios no combate à 

criminalidade e sua efetividade, principalmente a partir da criação de guardas 

municipais, que já faz parte de quase 90% dos municípios com mais de 500 mil 

habitantes. Esse assunto foi observado por CERQUEIRA (2010), que destaca 

que “(...) não há nenhum trabalho, pelo que conhecemos, que procure 

identificar o efeito das guardas municipais sobre o crime, o que parece um 

assunto interessante e relevante, dado o aumento efetivo observado no 

período” (p.52).  

Este estudo inicia com a discussão literária sobre a criminalidade, apontando 

suas possíveis causas, dentre elas o baixo crescimento econômico, a grande 

desigualdade de renda e a baixa educação. São também apontados fatores 

como a baixa presença do Estado, com poucos policiais e baixa taxa de 

encarceramento. Outro tópico abordado na literatura é o impacto que o álcool e 

as drogas ilícitas têm sobre a violência, que seria causada a partir do consumo 

e do tráfico ilegal. 

Os autores também verificam que algumas leis foram efetivas no combate à 

violência como a Lei do Desarmamento, mas que outras, não, como a 

implementação da pena de morte em alguns estados americanos. Por fim, em 

um tópico bastante polêmico, a literatura analisa o quanto a demografia 

                                                           
1 A Segurança pública é a segunda área mais problemática para os brasileiros, atrás apenas da 
Saúde (PESQUISA CNI IBOPE, 2011) 
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influencia na criminalidade, principalmente tendo em vista que a maioria dos 

crimes é cometida e sentida por homens jovens. Um aumento dessa população 

traria um aumento da violência 

No terceiro capítulo, é apresentado o panorama da segurança pública no 

Brasil, com análise da evolução da violência a partir da década de 1980 e suas 

características. Também é explicada a migração da violência das cidades 

maiores para as menores, das capitais para o interior e do Sudeste para 

estados de outras regiões, principalmente a partir do sucesso do combate à 

violência nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  

No quarto capítulo, apresentam-se as bases de dados para este estudo, 

indicando o motivo para utilização da taxa de homicídios como proxy da 

criminalidade. No quinto capítulo, demonstra-se a metodologia empregada a 

partir da regressão múltipla e do painel de efeito fixo. 

No sexto capítulo, o resultado das regressões são apresentados e analisados e 

verifica-se a necessidade da regressão por painel apenas com municípios que 

viriam a ter guardas municipais no ano de 2009. Esses municípios têm 

características semelhantes e são comparáveis de fato. Nota-se que a 

presença da guarda municipal reduz a taxa de homicídios significativamente 

nos municípios que a implementaram entre 2004 e 2006. Por fim, no sétimo 

capítulo, faz-se a conclusão. 

2. A criminalidade e suas causas 

 

A literatura sobre criminalidade traz diversas explicações sobre seu 

comportamento, indicando que a violência pode ter raízes socio-econômicas, 

como a desigualdade de renda, desemprego e crescimento econômico; raízes 

político-culturais, como a presença da polícia, o encarceramento, a posse de 

armas, as leis penais e as drogas; e raízes demográficas, como a quantidade 

de população jovem e masculina. 

A seguir, faz-se uma revisão da literatura acerca do assunto. 

2.1. Renda, Emprego e Crescimento 

O papel da renda, do emprego e do crescimento econômico é controverso. Se 

por um lado, a maior pujança econômica aumenta o custo de oportunidade, 

sendo possível obter uma renda maior fora do crime, por outro, aumenta 

também a riqueza dos outros, gerando uma possibilidade de maior renda com 

o crime (FAJNZYLBER et al, 2002a). 

Freeman (1996) analisa que a queda abrupta na oferta de empregos para 

pessoas com baixa escolaridade na década de 1980 e no início da década de 
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1990 nos Estados Unidos teria influenciado o aumento da criminalidade. Nessa 

visão, a dificuldade em obter-se renda legalmente traduz-se na queda do custo 

de oportunidade, abrindo um caminho para roubos e homicídios. 

Por outro lado, Levitt (2004) questiona o papel do crescimento econômico e do 

emprego na queda da criminalidade. O autor indica empiricamente que há uma 

pequena relação entre diminuição dos roubos e diminuição do desemprego, 

mas, no que concerne taxa de homicídios, a relação é insignificante. Dessa 

forma, um forte crescimento econômico como aconteceu nos Estados Unidos 

na década de 1990 não explica diretamente a também forte queda na 

criminalidade. Como exemplo, o autor cita que, na década de 1960, os índices 

de violência cresceram sifnificativamente, apesar do alto crescimento 

econômico. 

Por fim, Soares (2004a) faz uma revisão literária sobre o assunto, indicando 

que não há consenso e que poucos estudos realmente focaram na relação 

“desenvolvimento econômico x criminalidade”. Dentre os que encontraram 

relação positiva entre os dois, há aqueles que partem do princípio sociológico 

de que a industrialização teria causado uma desintegração da sociedade e, por 

consequência, despertado a violência. Em grande parte, no entanto, os autores 

apenas encontram essa relação significante, mas sem uma razão para tal. 

Dentre os que encontraram a correlação negativa, a explicação tende a ser 

mais fácil, indicando que os custos de oportunidade aumentariam e uma menor 

quantidade de pessoas estaria disposta a agir ilegalmente.  

Soares, no entanto, afirma que ambos os lados estão incorretos e que, na 

verdade, essa correlação não existe positiva ou negativamente. Essas 

regressões estariam utilizando amostras enviesadas, já que países mais 

desenvolvidos tendem a reportar mais crimes2.  

Finalmente, o autor conclui que, apesar de renda per capita não ter relação 

com o crime, o crescimento econômico e o nível de educação tem. 

2.2.  Desigualdade de Renda 

De acordo com Soares e Naritomi (2010, p. 22), “a desigualdade é 

provavelmente o fator mais amplamente estudado na literatura de criminalidade 

comparativa entre países” (tradução do autor). Os autores analisam a violência 

da América Latina em relação a outros seis países da América do Norte, Ásia e 

Europa e não a consideram excepcional em relação à violência no resto do 

mundo. Para eles, a alta desigualdade de renda é um dos fatores que mais 

contribui para a alta criminalidade da região e estimam que, caso a 

desigualdade estivesse na média de outros países comparados, o índice de 

homicídios seria reduzidos em 28%.  

                                                           
2
 Mais à frente, o tema será aprofundado. 
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Um estudo de Fajnzylber et al. (2002b) mostra que quanto maior a 

desigualdade, maior é o gap entre o custo de oportunidade (mais baixo, pois os 

pobres ganham menos) dos criminosos e a renda proveniente do crime (mais 

alta, pois os ricos ganham mais). Dessa forma, atos de violência tornam-se 

mais atraentes. Ao comparar 45 países de todos os continentes, há 

significância na relação entre desigualdade e taxa de homicídios e cada 1% de 

aumento no Índice de Gini representaria um aumento de 1,5% na taxa de 

homicídios. 

Em outro artigo lançado no mesmo ano (FAJNZYLBER et al, 2002a), os 

autores buscam mais especificamente a desigualdade como causa do crime e 

pesquisam a relação entre países e dentro de cada país entre 1965 e 1995. Há 

robustez nessas relações, mas ela é mais forte entre países do que dentro de 

cada país. 

A desigualdade também é o foco de Bourguignon (1999), sendo significante 

para explicar principalmente os roubos, mas também os homicídios. Entretanto, 

o autor alega que o gap entre riqueza e pobreza é mais relevante no caso da 

pobreza. Ou seja, “ricos ficarem mais ricos” não afeta tanto a criminalidade, 

mas sim “pobres ficarem mais pobres”. Assim, a taxa de pobreza, que é 

associada ao custo de oportunidade baixo, é mais saliente. 

Há uma boa base para afirmar que a desigualdade de renda é uma causa da 

violência quando comparada com outros países. No entanto, não há estudos 

que indiquem que a redução/aumento da desigualdade dentro de um mesmo 

país cause impacto relevante nos índices de criminalidade. Isso se deve ao fato 

de que a alteração da estrutura social é lenta, não permitindo uma correlação 

direta com a violência, que é mais dinâmica. 

2.3.  Número de Policiais 

Estudos em geral têm dificuldade em associar a polícia à redução da violência, 

principalmente, em virtude da simultaneidade dos eventos: quando a 

criminalidade aumenta, tende-se a contratar mais policiais, dando a falsa 

impressão de que mais polícia gera mais violência. Dessa forma, a literatura 

tenta captar momentos de exceção a essa simultaneidade.  

Uma das tentativas foi utilizar períodos eleitorais (LEVITT, 1997), 

demonstrando que políticos tendem a contratar mais policiais nesses períodos, 

a fim de transmitir uma imagem de segurança maior e conseguir mais votos. O 

estudo mostra evidências de que a polícia reduz o crime, mas traz dúvidas 

quanto à eficiência do aumento da força policial, dado que os custos seriam 

menores que os benefícios.  

Em outro estudo, Levitt (2002) busca associar o crescimento do número de 

bombeiros ao aumento no número de policiais, alegando que ambos são 
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altamente correlacionados. Tendo em vista que “bombeiros” é parte exógena à 

criminalidade, o autor encontra significância no resultado de que o aumento na 

força policial (medida a partir de bombeiros) reduz a criminalidade. O último 

artigo realizado pelo autor sobre o assunto (LEVITT, 2004) utiliza dados 

anteriormente coletados e conclui que o aumento no número de policiais foi 

responsável por cerca de 5% da queda da criminalidade na década de 90 nos 

EUA. Apesar de parecer um número baixo e, ao contrário do que havia 

calculado em seu estudo de 1997, a relação trouxe um bom custo x benefício. 

Outra forma de evitar a simultaneidade está no artigo de Di Tella e 

Schargrodsky (2004), uma interessante análise sobre o papel da polícia na 

redução de roubos de veículos. Em Julho de 1994, houve um atentado 

terrorista contra os judeus em Buenos Aires. A partir disso, o governo instituiu a 

obrigatoriedade da presença de policiais em instituições judaicas e 

muçulmanas. Os autores investigaram os efeitos dessa mudança repentina na 

presença da polícia nos meses subsequentes e identificaram que em 

quarteirões nos quais a polícia estava permanentemente, o número de roubos 

a carros caiu consideravelmente. Em outros quarteirões, no entanto, não houve 

variação relevante, indicando a baixa abrangência dessa proteção. 

Por fim, Soares e Naritomi (2010) afirmam que o número baixo de policiais é 

uma das causas para a alta criminalidade na América Latina. Caso eles fossem 

equivalentes à média dos países pesquisados, o crime seria 25% menor. 

Em geral, a literatura aponta que a redução da criminalidade a partir do 

aumento do número de policiais seria feita de dois modos. O primeiro é 

chamado deterrance, o poder de reduzir a violência dada a maior possibilidade 

de ser preso, o que aumenta o custo de oportunidade dos criminosos. O 

segundo modo é incapacitation, no qual se reduz a criminalidade, pois os 

infratores estão impedidos de praticar o ato, já que estão presos. Nos estudos 

mencionados, os autores estimam o deterrance, já que eles medem impactos 

de curto prazo que implicam no aumento do custo de oportunidade dos 

criminosos. 

2.4.  Número de Encarcerados 

Assunto que também é passível de divergência é a efetividade do aumento no 

número de prisões em relação à criminalidade. Freeman (1996) alega que o 

número de prisões, apesar de trazer o elemento de incapacitation consigo, 

reduziu de forma pouco relevante a criminalidade nos EUA entre 1980 e 1993. 

Apesar de ser signicante com correlação negativa em relação à violência, o 

custo para manter um sistema prisional seria muito maior do que os benefícios. 

O autor alega que investimentos em educação para a população jovem e 

pouco instruída seriam mais efetivos. 
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No mesmo ano, Levitt (1996) divulgou um estudo específico sobre o 

encarceramento e a criminalidade. Assim como no caso do aumento da força 

policial, o aumento do encarceramento sofre da simultaneidade. Para evitar 

essa ocorrência, o autor utiliza um evento exclusivo norte americano: a 

intervenção do poder judiciário em prisões estaduais superlotadas. Nesses 

casos, o número de presos tende a ficar estável até que haja a construção de 

novas unidades prisionais. Foram selecionados doze estados que tiveram 

intervenção total da justiça entre as décadas de 1970 e 1990. O resultado 

encontrado demonstra uma significância na relação criminalidade x taxa de 

encarceramento: uma prisão a menos levaria a um aumento de quinze crimes. 

Em um estudo posterior (LEVITT,2004), considera esse um fator relevante na 

redução do crime na década de 1990, sendo responsável por cerca de 12% da 

diminução dos homicídios. É necessário destacar, no entanto, que nos dois 

estudos o autor enxerga um custo muito alto do sistema prisional, assim como 

Freeman (1996). No último estudo, inclusive, Levitt acreditava que o sistema 

chegara ao limite com cerca de 500 adultos presos a cada 100 mil, e que essa 

não seria uma solução para o futuro. 

Figura 1 - Taxa de Encarceramento por Região do Brasil (por 100 mil habitantes) 

 

Fonte: Ministério da Justiça, 2012. Dados de 2009. Elaboração do autor 

Atualmente, o sistema prisional americano tem uma taxa de encarceramento 

de quase 750 adultos por 100 mil (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2011), 

quase o dobro do Brasil, com uma taxa média de 380. Essa é a tese utilizada 

por Soares e Naritomi (2010) para explicar as altas taxas de criminalidade na 

América Latina. Além dos já citados anteriormente desigualdade de renda e 

pequeno número de policiais, as baixas taxas de encarceramento podem 

explicar a violência na região. Os autores afirmam que 39% da criminalidade 

seria reduzida, caso essa taxa de encarceramento fosse semelhante aos 

países pesquisados.  
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O aumento da força policial e do número de presos é causa direta de 

investimentos em segurança realizado pelos governos. Dessa maneira, Levitt 

(2004) afirma que o crescimento econômico não traz diretamente a redução da 

violência, mas permite aos governos um orçamento maior que, entre outras 

opções, pode direcionar mais recursos para a área da segurança e, com isso, 

reduzir a criminalidade. Na Figura 1, é possível observar a disparidade entre a 

taxa de encarceramento nas regiões do país. Sudeste e Centro-Oeste 

aparecem como os com mais presos por habitantes, enquanto Nordeste possui 

apenas metade dessa relação. 

2.5.  Drogas Lícitas e Ilícitas 

A violência decorrente do consumo de drogas pode ser causada pelo usuário 

que necessita de renda para suprir suas necessidades e, por isso, comete 

crimes. Na literatura, no entanto, há outros dois casos em que o consumo de 

drogas parece mais relevante. O primeiro é o crime decorrente do tráfico de 

drogas. O segundo é o crime decorrente do consumo de drogas (álcool 

principalmente). 

No primeiro caso, Levitt (2004) indica que a ascensão do tráfico de crack nos 

EUA explica em parte o aumento da violência na década de 80 e a posterior 

redução na década de 90. O autor foca seu estudo na população jovem negra, 

que foi a mais afetada durante os dois períodos por ser parte relevante do 

tráfico de drogas.  

Na mesma linha, Cerqueira (2010) afirma que foi o aumento do consumo de 

drogas na década de 2000, favorecendo o tráfico, que não permitiu a queda na 

mortalidade no país. Além disso, o tráfico de drogas teria se deslocado para o 

interior do Brasil causando o crescimento da violência nesses locais e 

reduzindo-a nas cidades onde a criminalidade era maior.  

Em relação ao álcool, Biderman et al. (2009) encontram evidências de que a 

adoção da Lei seca em diversos municípios do estado de São Paulo causou 

redução de 10% na taxa de homicídio, assim como redução nos acidentes de 

carro. 

2.6.  Armas de Fogo e Leis Penais 

As armas de fogo são utilizadas em cerca de 80% dos homicídios no Brasil (na 

Figura 2, a América Latina aparece com a maior porcentagem de casos). Não 

há consenso na literatura, no entanto, sobre a relação causal entre as armas 

de fogo e a violência. Por um lado, há que aqueles que advogam que a posse 

de armas reduz a criminalidade (LOTT, 2010), por aumentar o custo de 

oportunidade dos ladrões. Há outra vertente que afirma que é positiva a 

correlação entre armas e homicídios, pois a morte em uma disputa qualquer 

seria mais provável (DUGGAN, 2001). 
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Considerando que os estudos que atestam a causalidade entre armas e 

homicídios tem um melhor fundamento, entende-se que o desarmamento da 

população traria reduções na criminalidade. Há um problema, no entanto, em 

como realizar esse desarmamento, já que é grande a quantidade de armas 

ilegais em circulação. Leis que incentivam o desarmamento, como a brasileira3, 

por um lado reduzem a quantidade de armas disponíveis, por outro, tem pouco 

efeito sobre aqueles que realmente desejam utilizar suas armas para o crime. 

Ou seja, desarmam-se aqueles que não pretendiam utilizar suas armas desde 

o princípio. 

Figura 2 – Porcentagem de homicídios por arma de fogo por continente 

 

Fonte: UNODC, 2011. Elaboração do autor 

Levitt (2004) analisa o impacto de leis pró e contra a posse de armas de fogo 

nos EUA. Em ambos os casos, não encontra significância entre elas e a 

redução na violência. 

No Brasil, Cerqueira (2010) investiga o impacto do Estatuto do Desarmamento 

de 2003 e encontra significância na redução de homicídios. Para crimes contra 

a propriedade, no entanto, não encontra essa evidência. 

A discussão sobre a aplicação da Pena de Morte para casos extremos é 

bastante polêmica tanto moralmente quanto racionalmente. Essa medida teria 

o poder deterrance e incapacitation, o que não é encontrado por Levitt (2004), 

no entanto. 

2.7.  Demografia 

A demografia é um dos fatores mais curiosos na sua relação com a 

criminalidade. As estatísticas demonstram que os homicídios ocorrem 

                                                           
3
 Lei 10.826 (2003) 
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predominantemente entre os mais jovens (15 a 30 anos) do sexo masculino. 

Na Figura 3, observa-se o caso do Brasil. 

Figura 3 – Número de homicídios no Brasil por faixa etária 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2011. Elaboração do autor. 

O estudo de Freeman (1996) pesquisa os mais pobres e a população negra 

dessa faixa. No entanto, a relação estabelecida é entre empregos de baixa 

complexidade e violência, deixando a demografia apenas como uma 

característica da população e não pesquisando sua relação causal direta com a 

violência. 

A partir desse estudo, alterações na demografia passaram a ser analisadas 

pela literatura, mas com uma relação direta à violência. Nos EUA, Donohue e 

Levitt (2001) afirmam que a legalização do aborto na década de 70 é um dos 

fatores que mais explicam a redução da criminalidade na década de 90, cerca 

de até 50%4. Além disso, estados que o legalizaram antes da decisão da 

Suprema Corte em 1973 (Caso Roe v. Wade), como Nova York, observaram a 

queda da violência antes de outros. 

A explicação dada a este fenômeno é a de que abortos são realizados 

majoritariamente por mulheres que não tem capacidade financeira, psicológica, 

estrutura familiar ou não desejam ter crianças. A legalização da prática permite 

baratear o custo financeiro a essas mulheres, não a restringindo àqueles com 

maiores condições financeiras. Crianças “não desejadas” tenderiam a crescer 

em um ambiente frágil, com maiores possibilidades de praticarem crimes no 

futuro.  

No Brasil, o aborto é permitido apenas nos casos de estupro, má formação do 

feto e risco de morte à mãe. Por ser uma prática ilegal para casos comuns, é 

difícil mensurar a relevância deste fator para a criminalidade no país.  

                                                           
4
 Em um estudo posterior, Levitt (2004) afirma que este impacto é de 25 a 30 % 
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No entanto, há outros estudos que afirmam a tese de relação entre demografia 

e criminalidade. Seguindo a linha de raciocínio sobre famílias pouco 

estruturadas, Hartung & Pessoa (2007) analisam a taxa de fecundidade da 

década de 1980 e o seu impacto nos anos 2000 nos municípios de São Paulo. 

Os autores encontram significância na relação entre porcentagem de mães 

adolescentes e de crianças criadas sem o pai na variação da criminaildade 20 

anos depois. 

Em outra frente de análise, De Mello e Schneider (2010) encontram forte 

significância no aumento da criminalidade no estado de São Paulo na década 

de 1990, em virtude do aumento na população jovem. Os autores indicam que 

somente esse fator foi responsável por 22% do aumento total. 

3. Panorama da Segurança no Brasil 

3.1. Histórico da Violência 

Figura 4 – Evolução da Taxa de Homicídios (por 100 mil habitantes) no Brasil 

 

Fonte: SIM/WAISELFISZ, 2011. Elaboração do autor 

A violência no país iniciou a década de 1980 com 11,7 homicídios por 100 mil 

habitantes, pouco acima do que é considerado tolerável pela Organização 

Mundial da Saúde5 . Conforme é possível observar na Figura 4, durante a 

década de 1980 a violência cresceu explosivamente, duplicando para 22,2 em 

1990. A partir daí, ela cresceu mais lentamente até atingir o pico em 2003, com 

28,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. O que se observa, desde então, 

é uma redução bem lenta, indicando relativa estabilidade no patamar de 26 

(WAISELFISZ, 2011). 

                                                           
5
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estipula que quando uma taxa de homicídio é maior que 10 

por 100 mil habitantes, a região sofre epidemia de violência (OMS,2010). 
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3.2. Características dos Homicídios 

Waiselfisz (2011) realiza uma análise da composição dos homicídios no Brasil, 

indicando interessantes tendências. Primeiramente, ele observa a violência por 

cor e indica que negros são mais assassinados que brancos em 26 das 27 

unidades federativas. Se por um lado, pode-se arguir que a parcela mais pobre 

da população possui mais negros que a parcela mais rica e, dessa forma, o 

fator cor poderia estar contaminado pelo fator pobreza, por outro, há casos em 

que a discriminação é evidente. Em alguns estados como Alagoas e Paraíba, a 

taxa de homicídio dos negros é mais de 15 vezes maior que a taxa de 

homicídio da população branca.  

A diferença vem aumentando à medida que a população branca passa por uma 

redução na mortalidade (cerca de 27,5% desde 2002) e a população negra 

passa por um aumento (cerca de 23,4% desde 2002). Com o intuito de 

melhorar a abordagem no assunto pelas autoridades públicas, seria necessário 

verificar quais são os pesos dos fatores cor e pobreza na composição dos 

homicídios, para evitar simplificações nas políticas de segurança ao atacar 

apenas um dos dois fatores. 

 Outra característica relevante nos homicídios no país é a presença maciça da 

população masculina no total de assassinatos. Em 2010, os homens 

representaram mais de 90% dos casos, conforme é possível observar na 

Figura 5. Já a taxa de homicídios de mulheres é apenas 4,4, estável desde 

1995. 

Figura 5 – Homicídios no Brasil por gênero 

 

Fonte: SIM, 2010. Elaboração do autor 

Por fim, um grupo amplamente estudado pela literatura, a população jovem é a 

que mais sofre de violência. A taxa de homicídio de jovens entre 15 e 24 anos 

no Brasil é de 52,4. Essa taxa oscila em torno de 50 desde 2000, enquanto a 

taxa de homicídios de não jovens é estável desde 1995 em torno de 20. 
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A Figura 6 faz um breve resumo comparando os grupos mais afetados pela 

violência e aqueles pouco afetados. 

Figura 6 – Taxa de Homicídio (por 100 mil habitantes) no Brasil por grupo 

 

Fonte: WAISELFISZ, 2011. Elaboração do autor 

3.3. Evolução dos Homicídios 

Se no país como um todo, há aparentemente uma estabilidade, isso não pode 

ser dito quando regiões são analisadas separadamente. A Figura 7 indica a 

evolução da violência no Brasil desde a década de 1980 por unidade da 

federação. Nota-se que o país possuía uma relativa homogeneidade em 1980 

que foi quebrada durante esta década por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Pernambuco e Roraima. Em 1990, esses estados apresentaram índices 

elevados, acima de 30 homicídios por 100 mil habitantes.  

No ano de 2000, perto do auge da violência no país, os estados anteriormente 

citados tiveram um aumento ainda maior dos homicídios e o Centro-Oeste e 

alguns estados do Norte passaram a ter maior peso nessa composição. Desde 

1980 até 2000, portanto, observa-se crescimento generalizado da violência 

pelo Brasil.  

Na década de 2000, no entanto, há um ponto de inflexão principalmente no Rio 

de Janeiro e em São Paulo. Esses estados passam a ter em 2010 taxas de 

homicídio comparadas às da década de 1980. Por outro lado, há crescimento 

da violência nos estados do Nordeste e do Norte, além do Paraná, no Sul. 

O que se denota dessa evolução é que a criminalidade migrou de estados mais 

violentos para os menos violentos. Entre as hipóteses está o maior gasto em 

segurança nos estados que já eram atingidos por uma onda de criminalidade 

maior, o que a fez migrar para estados menos preparados.  
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Figura 7 – Evolução da Taxa de Homicídios (por 100 mil habitantes) no Brasil por 

Unidade da Federação 

 
  

Fonte: SIM/WAISELFISZ,2011. Elaboração do autor 

Além disso, pode haver um fator econômico, à medida que outros centros 

urbanos se desenvolveram com o crescimento da economia trazendo outros 

polos geradores de violência. WAISELFISZ (2011) também realiza tal análise e 

indica mais duas tendências dos homicídios no país. 

A primeira é a de que o crime migrou das capitais e regiões metropolitanas 

para o interior. A segunda, que ele migrou das cidades grandes para as 

cidades menores. Ambas as tendências são similares, mas não 

necessariamente excludentes. 

Tabela 1: Evolução da Taxa de Homicídios (por 100 mil habitantes) no Brasil por 

Tamanho de Município  

 
Taxa de Homicídios na data 

 
Variação % ao ano 

Tamanho do Município 1980 1990 2000 2010 
 

1980 X 2000 2000 X 2010 

Até 5 mil 4,2 6,0 6,4 8,7 
 

2,1 3,1 

5 a 10 mil 4,4 6,4 7,9 10,4 
 

3,0 2,8 

10 a 20 mil 5,8 8,3 9,7 13,8 
 

2,6 3,5 

20 a 50 mil 7,2 11,1 12,2 19,3 
 

2,7 4,7 

50 a 100 mil 9,2 16,3 17,7 25,1 
 

3,3 3,5 

100 a 200 mil 12,4 23,9 27,3 30,1 
 

4,0 1,0 

200 a 500 mil 15,8 27,7 34,6 34,3 
 

4,0 -0,1 

Mais de 500 mil 20,8 41,1 48,3 33,1 
 

4,3 -3,7 

Total 11,7 22,2 26,7 26,2 
 

4,2 -0,2 

Fonte: WAISELFISZ,2011. 

Conforme se observa na Tabela 1, houve um crescimento maior de homicídios 

nas cidades grandes entre 1980 e 2000. Entre 2000 e 2010, no entanto, esse 

crescimento reduziu e em alguns casos (municípios com mais de 200 mil 

habitantes), houve até queda na taxa de homicídios. Já nos municípios 

menores, o crescimento da violência acelerou na última década, trazendo as 
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taxas de homicídio para patamares cada vez mais próximos dos municípios 

maiores. 

Portanto, a partir dessas análises, nota-se que a aparente estabilidade da 

violência esconde fatores positivos, como quedas expressivas na criminalidade, 

casos de São Paulo, que saiu do 4º estado mais violento em 2000 para 25º em 

2010, e Rio de Janeiro (de 2º para 17º). Mas também esconde fatores 

negativos como o crescimento generalizado da violência no Nordeste e no 

Norte, além do Paraná, estado outrora tranquilo. Ele parece sofrer da migração 

da violência de São Paulo, Rio de Janeiro e Centro Oeste, ocupando hoje a 9ª 

posição entre os estados mais violentos. 

3.4. Guardas Municipais  

Os mecanismos de atuação dos entes públicos brasileiros vêm alterando-se ao 

longo das últimas décadas, principalmente a partir do aumento da violência no 

final do século XX. Na Constituição de 1988, o artigo 144 estipula as funções 

de cada ente, sendo que o maior papel da segurança pública cabe aos 

estados, deixando a cargo dos municípios “constituir guardas municipais 

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser 

a lei.” (BRASIL, 1988). Dessa forma, o papel dos municípios em relação à 

segurança pública era bastante reduzido, deixando as maiores atribuições aos 

estados e, em menor escala, à União. Conforme pode ser observado na Figura 

8, os gastos dos estados são mais de dez vezes maiores que os gastos dos 

municípios, demonstrando seu peso nessa questão. 

Figura 8 – Gastos em Segurança Per Capita Municípios X Estados (em R$) 

 

Fonte: FINBRA/Ministério da Fazenda. Elaboração do Autor 

De qualquer forma, a Constituição incentivou a criação de Guardas Municipais. 

Se até 1988, eram pouco mais de 100 municípios com guarda municipal, desse 

período até 2003 a presença mais que quintuplicou, passando para um total de 

563 municípios até 2003. Neste período, a busca por novos papéis, tanto do 
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aumento de responsabilidade da União, quanto dos municípios, passou a 

ganhar força (GESTÃO PÚBLICA, 2001, p.120). Mas foi a partir da Lei no 

10.746 de 2003, que os municípios foram estimulados a criar aparatos de 

segurança municipais: 

“§ 3o Terão acesso aos recursos do FNSP [Fundo Nacional 

de Segurança Pública]: (...) 

II - o Município que mantenha guarda municipal ou realize 

ações de policiamento comunitário ou, ainda, implante 

Conselho de Segurança Pública, visando à obtenção dos 

resultados a que se refere o § 2o deste artigo.” 

(PLANALTO,2012) 

Com incentivos financeiros, foram criadas mais de 250 novas guardas 

municipais em apenas 5 anos, o que corresponde a mais de 30% das 

existentes até 2009. A Figura 9 demonstra a rápida evolução do número de 

municípios com a presença dessa estrutura a partir da Constituição de 1988 e 

da criação do Fundo Nacional de Segurança Pública.  

Figura 9 – Evolução do número de municípios com Guarda Municipal 

 

Fonte: MUNIC, 2009. Elaboração do autor. 

De acordo com os dados do estudo de municípios MUNIC 2009, as guardas 

municipais possuem um efetivo de quase 90 mil policiais, cerca de 45 policiais 

para cada 100 mil habitantes. Dentre suas atribuições estão desde a proteção 

de autoridades públicas até a manutenção de bens e prevenção de crimes6. 

Atualmente, o maior papel é a proteção de bens, serviços e instalações do 

município (94% dos municípios). 

                                                           
6
 Para maiores detalhes sobre as funções das guardas municipais, ver Tabela 14 nos Anexos. 
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Outra característica é a presença maciça de guardas municipais em municípios 

grandes (88% em municípios maiores que 500 mil habitantes) e a presença 

quase irrelevante em pequenos municípios (2% em municípios até 5 mil 

habitantes). Isso se deve ao fato de que possuir um aparato municipal de 

segurança requere um alto investimento e ele só é incentivado pelo Fundo 

Nacional de Segurança Pública para aqueles municípios com mais de 30 mil 

habitantes (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012). A Tabela 2 indica a maior 

presença de guardas municipais quanto maior for o município, assim como o 

rápido crescimento dessa presença a partir de 1989. 

Tabela 2: Guardas Municipais por Tamanho de Município e por Data de Criação  

Tamanho do Município Total %   Data de Criação Total % 

Até 5.000 25 2% 

 
Até 1988 104 12% 

5.001 até 10.000 81 6% 

 
1989 a 1994 158 18% 

10.001 até 20.000 183 13% 

 
1995 a 2003 301 35% 

20.001 até 50.000 268 25% 

 
2004 a 2009 256 30% 

50.001 até 100.000 122 39% 

 
Sem informações 46 5% 

100.001 até 500.000 151 65% 

    Maior que 500.000 35 88% 

 
      

Fonte: MUNIC, 2009. Elaboração do Autor 

4. Bases de Dados 

4.1. Bases Utilizadas 

A criminalidade pode ser mensurada a partir de homicídios, roubos de carros, 

casas, entre outros. Para este estudo, é utilizada a base de dados de 

homicídios 7  do SIM (Subsistema de Informação sobre Mortalidade) do 

DATASUS. 

A decisão foi tomada a partir do estudo de SOARES (2004b), que indica que o 

reporte de crimes é positivamente correlacionado com o desenvolvimento 

institucional de cada país. As pessoas tendem a reportar crimes quando 

entendem que o Estado pode resolvê-los, devolvendo o bem roubado e/ou 

culpando o criminoso, assim como beneficiando a comunidade com a detenção 

dos malfeitores. Dessa forma, os países que possuem polícia e justiça mais 

efetivas na resolução dos casos, cidadãos mais cientes de seu dever civil e, 

principalmente, menores níveis de corrupção, tendem a ter maiores percentuais 

de reportes. Logo, no Brasil, seria mais correto utilizar o dado de homicídios, 

que também sofre com problemas de under-reporting (WAISELFISZ, 2011), 

mas em menor escala do que roubos a carteiras, por exemplo. 

                                                           
7
 Foram considerados Homicídios as categorias X85 a Y09, conforme classificação da Organização 

Mundial da Saúde (CID-10) 
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A municipalização da segurança pública é mensurada a partir de quatro 

variáveis, sendo três delas diretamente relacionadas às guardas municipais, 

retiradas das bases de municípios MUNIC. Nelas, verifica-se a presença ou 

não de guarda municipal, o ano de sua criação e o seu efetivo policial. Além 

dessas variáveis, são utilizadas as informações da FINBRA sobre os gastos em 

segurança pública de cada município. 

Nas variáveis de controle, são utilizados dados que representam a renda e o 

emprego 8 , a desigualdade de renda 9 , o crescimento econômico 10 , a 

educação11, os gastos municipais12 e a demografia, tamanho e crescimento da 

população13. Além disso, é considerada a geografia dos municípios, indicando 

se eles são parte de região metropolitana, fazem fronteira com outros países 

ou estão na costa do país14.  

Fonte: Elaboração do Autor 

Aspectos característicos de determinadas regiões, como o número de 

encarcerados e o investimento dos estados em segurança pública poderão ser 

                                                           
8
 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Emprego e Renda 

9
 Índice L de Theil calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

10
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

11
 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Educação 

12
 Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios – FINBRA – Ministério da Fazenda 

13
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

14
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

Tabela 3: Fontes de dados das variáveis utilizadas   

Variável Fonte de Dados 

Taxa de Homicídios 
DATASUS 2004, 2006 e 
2009 

Presença Guarda Municipal MUNIC 2004, 2006 e 2009 

Idade Guarda Municipal MUNIC 2004, 2006 e 2009 

Taxa Guarda Municipal (por 100 mil habitantes) MUNIC 2004, 2006 e 2009 

Gastos em segurança per capita FINBRA 2004, 2006 e 2009 

População IBGE 2004, 2006 e 2009 

População Masculina (%) IBGE 2004, 2006 e 2009 

Crescimento da População IBGE 2004, 2006 e 2009 

Gastos Municipais per capita FINBRA 2004, 2006 e 2009 

PIB per capita IBGE 2004, 2006 e 2009 

Educação FIRJAN 2005, 2006 e 2009 

Emprego e Renda FIRJAN 2005, 2006 e 2009 

Desigualdade de Renda 
Índice L de Theil - IPEA 
2000 

Região Metropolitana IBGE 2004, 2006 e 2009 

Fronteira IBGE 2004, 2006 e 2009 

Costa IBGE 2004, 2006 e 2009 

Gastos em segurança dos estados, taxa de encarceramento, etc. Dummies Estado 
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capturados a partir da criação de dummies de estado. Fatores como a 

quantidade de armas de fogo assim como alterações nas leis são de caráter 

nacional e, parte-se da premissa, que todos os municípios serão afetados 

uniformemente. Na Tabela 3, faz-se um resumo das fontes de dados utilizadas. 

Para este estudo, foram utilizados os dados dos anos de 2004, 2006 e 2009, 

anos em que a pesquisa MUNIC apresentou dados sobre as guardas 

municipais. Para aquelas variáveis que não possuíam informação nestes anos 

exatos, foram utilizados dados dos anos mais próximos. 

4.2. Estatística Descritiva 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, a média da taxa de homicídios vem 

subindo ano a ano, principalmente pelo aumento da violência nas menores 

cidades, que eleva essa média. No país como um todo, a taxa apresenta ligeira 

queda desde 2004. Além disso, denota-se também que os gastos em 

segurança, os gastos municipais em geral e o PIB per capita tiveram aumento 

na média durante esse período.  

Tabela 4: Estatística Descritiva Total 

       
 

2004 2006 2009 

Estatística Média 
Desvio-
Padrão 

Média 
Desvio-
Padrão 

Média 
Desvio-
Padrão 

Variáveis 
      

Taxa de Homicídios 13,39 0,23 14,55 0,25 16,27 0,26 

Presença Guarda Municipal 0,11 0,004 0,14 0,005 0,16 0,005 

Taxa Guarda Municipal 12,98 0,78 16,52 0,86 21,27 1,01 

Idade Guarda Municipal 1,26 0,07 1,52 0,07 1,97 0,08 

Gastos em segurança per capita 1,68 0,08 2,39 0,11 3,24 0,16 

População 32629 2613 33562 2669 34413 2705 

População Masculina (%) 0,51 0,0002 0,50 0,0002 0,50 0,0002 

PIB per capita 7,17 0,11 8,19 0,13 10,98 0,16 

Gastos Municipais per capita 852 6,72 1151 8,45 1467 9,38 

IFDMEmprego e Renda 0,40 0,002 0,41 0,002 0,40 0,002 

IFDMEducação 0,63 0,002 0,65 0,002 0,72 0,002 

Crescimento População 114,50 0,32 114,50 0,32 114,50 0,32 

Desigualdade 0,52 0,001 0,52 0,001 0,52 0,001 

Região Metropolitana 0,12 0,323 0,12 0,323 0,12 0,323 

Fronteira 0,02 0,145 0,021 0,145 0,021 0,145 

Costa 0,05 0,220 0,05 0,220 0,05 0,220 

Número de Observações 5564 5564 5564 

Fonte: Elaboração do autor 

Os municípios têm, em média, uma população de quase 35000 pessoas e um 

crescimento médio de 14,5% no período de 1997 a 2009. Outro apontamento 
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relevante é o índice de educação, que apresenta uma melhora significativa no 

período de 5 anos, com um aumento de mais de 10% na média. 

Os dados de taxa da guarda municipal e idade da guarda municipal são 

contaminados, no entanto, com a grande maioria de municípios (84%) que não 

possui a estrutura da guarda municipal. Além disso, municípios com a presença 

desse aparato têm características diferentes daqueles que não o possuem. Na 

Tabela 5, são observados apenas aqueles 865 municípios que possuem 

guarda municipal no ano de 2009. 

Tabela 5: Estatística Descritiva Municípios com Guarda Municipal em 2009 

       
 

2004 2006 2009 

Estatística Média 
Desvio-
Padrão 

Média 
Desvio-
Padrão 

Média 
Desvio-
Padrão 

Variáveis 
      

Taxa de Homicídios 17,61 0,61 19,09 0,61 21,21 0,68 

Presença Guarda Municipal 0,72 0,02 0,87 0,01 1,00 0 

Taxa Guarda Municipal 83,52 4,31 106,30 4,39 136,84 4,88 

Idade Guarda Municipal 8,11 0,35 9,80 0,36 12,68 0,37 

Gastos em segurança per capita 5,02 0,47 7,16 0,59 10,60 0,76 

População 113911 16111 117538 16429 120233 16607 

População Masculina (%) 0,50 0,0005 0,50 0,0005 0,50 0,0005 

PIB per capita 8,47 0,42 10,19 0,52 13,33 0,69 

Gastos Municipais per capita 788 22,02 1036 25,78 1351 26,00 

IFDMEmprego e Renda 0,47 0,01 0,49 0,01 0,47 0,01 

IFDMEducação 0,63 0,01 0,64 0,01 0,71 0,005 

Crescimento População 118,58 0,84 118,58 0,84 118,58 0,84 

Desigualdade 0,53 0,004 0,53 0,004 0,53 0,004 

Região Metropolitana 0,22 0,413 0,22 0,413 0,22 0,413 

Fronteira 0,01 0,112 0,01 0,112 0,01 0,112 

Costa 0,14 0,345 0,14 0,345 0,14 0,345 

Número de Observações 865 865 865 

Fonte: Elaboração do autor 

Nota-se que a média da taxa de homicídios desses municípios é 30% maior, 

assim como os gastos em segurança (200%) e PIB per capita (20%). A 

população desses municípios é de cerca de 120000 em média, três vezes e 

meia maior que o total, além de crescer 4% a mais. A desigualdade desses 

municípios é 3% maior, assim como seus índices de emprego e renda (18%).  

Outra característica relevante é a de que cerca de 22% dos municípios da 

amostra com guardas municipais estão em regiões metropolitanas, enquanto 

na amostra total, eles representam 11%. Dentre os municípios com guarda 

municipal em 2009, sua idade média é de 12,7 anos, com uma taxa de 137 
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policiais por 100 mil habitantes Para verificar a comparação completa, ver 

Tabela 15 no Anexo. 

5. Metodologia 

O estudo busca captar o efeito da estrutura municipal de segurança pública 

sobre a criminalidade. Primeiramente, é utilizado o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) através da análise de regressão múltipla. Nela, a 

variável dependente taxahomic é confrontada com as variáveis independentes 

presençagm, idadegm, taxagm, gastosseg e as variáveis de controle, que 

servem para explicar a situação da violência nos municípios, apesar de não 

serem o objeto de estudo. 

São analisados os efeitos das variáveis para os anos de 2004, 2006 e 2009. A 

equação abaixo representa a regressão do ano de 2004: 

                                                            
                                   

A seguir, o MQO é utilizado novamente, buscando um possível efeito tardio das 

variáveis de segurança sobre a violência. Ou seja, pressupõe-se que a variável 

taxahomic somente seja afetada por fatores de segurança após um tempo t e 

não no mesmo ano nos quais os fatores foram constatados. No exemplo 

abaixo, a taxa de homicídios de 2009 é confrontada com as variáveis de 

segurança de 2006 e com as variáveis de controle de 2009. 

                                                            
                                   

Esse método também é aplicado para os pares 2009 x 2004 e 2006 x 2004. 

O terceiro passo é utilizar um método mais sofisticado, considerando as 

idiossincrasias dos municípios pesquisados a partir do Painel de Efeito Fixo. 

Nele, apenas as variáveis que variam de acordo com o tempo são 

empregadas.  

O painel funciona como se cada município possuísse uma dummy que o 

diferenciasse dos demais, controlando assim suas características que não 

variam. Assim, evitam-se comparações entre municípios que tenham 

propriedades diferentes. A equação abaixo representa a regressão de painel de 

efeito fixo usada no estudo: 
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Além da utilização do estimador de variância robusto, é testado o estimador por 

clusters, que relaxa a independência de cada município, permitindo que eles se 

correlacionem desde que estejam no mesmo cluster.  

Em seguida, é feita a regressão de painel verificando a taxa de homicídios do 

ano seguinte em relação às variáveis independentes do ano atual. Em outras 

palavras, verifica-se novamente, agora pelo método do painel, se há um “efeito 

atrasado” das variáveis independentes sobre a variável dependente. 

O quinto passo é excluir da base os municípios que nunca tiveram guarda 

municipal. A premissa é a de que eles são muito distintos daqueles que 

implementaram esse aparato, contaminando a amostra. Usam-se as mesmas 

regressões de painel para os anos de 2004 e 2006, com o intuito de verificar, 

dentre esses municípios, o efeito das variáveis de segurança sobre o 

homicídio. 

A seguir, realiza-se o Teste de Hausman, observando se o ganho de 

consistência causado pelo painel de efeito fixo compensa a sua perda de 

eficiência. Em outras palavras, examina-se se a criação das variáveis dummy 

por município (5564 variáveis) gerou uma perda muito grande de eficiência. 

Testa-se: 

 ̂             ̂                 

Caso o valor tenda a zero, não seria necessário realizar o painel de efeito fixo, 

pois ele não traria um  ̂ melhor e, mesmo assim, geraria ineficiência. 

 O último passo para verificar a consistência da base é tornar as variáveis de 

segurança aleatórias entre os municípios. Ou seja, essas variáveis são 

lançadas em municípios aleatórios, mantendo sua média e variância, para 

verificar se, mesmo assim, existe algum efeito delas em relação à 

criminalidade. 

6. Resultados 

6.1. Regressão Múltipla (MQO)  

Para cada período, duas regressões foram feitas: com e sem a utilização do 

fator Estado nas variáveis. Nas regressões que não levaram em conta esse 

fator, a Taxa de Guarda Municipal foi significante em dois casos, apesar de ter 

o sinal contrário do esperado, ou seja, o homicídio tenderia a aumentar caso o 

número de guardas por habitante fosse maior. Nessas regressões, o maior R2 

ajustado foi de 0,111, com os dados de 2009. Os resultados podem ser 

analisados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Regressão Linear (MQO) Anot x Anot 

          
  

2004-2004   2006-2006   2009-2009 

Variável Dependente   Taxa de Homicídios t 

Variáveis Independentes   coef/(ep) 

Presença Guarda 
Municipal 

 
-0,653 -1,817 

 
0,299 -1,245 

 
0,618 -0,638 

 
(1,093) (1,146) 

 
(1,090) (1,145) 

 
(1,122) (1,183) 

Taxa Guarda Municipal  
0,002 0,009* 

 
0,001 0,009* 

 
0,001 0,007 

 
(0,005) (0,005) 

 
(0,005) (0,005) 

 
(0,004) (0,005) 

Idade Guarda Municipal  
0,064 0,139** 

 
0,052 0,094 

 
-0,002 0,037 

 
(0,059) (0,063) 

 
(0,058) (0,062) 

 
(0,056) (0,059) 

Gastos em segurança per 
capita 

 
0,035 -0,021 

 
0,027 -0,018 

 
0,011 -0,031 

 
(0,037) (0,039) 

 
(0,030) (0,032) 

 
(0,022) (0,023) 

População (valores 

multiplicados por 10
5) 

 
1,418*** 1,519*** 

 
1,332*** 1,349*** 

 
0,699** 0,819*** 

 
(0,273) (0,277) 

 
(0,286) (0,290) 

 
(0,290) (0,295) 

População^2  (valores 

multiplicados por 10
10

) 
 

-0,013*** -0,014*** 
 

-0,013*** -0,014*** 
 

-0,008** -0,009*** 

 
(0,003) (0,003) 

 
(0,003) (0,003) 

 
(0,003) (0,003) 

População Masculina (%)  
-11,740 -9,361 

 
-32,148* -49,055*** 

 
-93,285*** -105,788*** 

 
(18,830) (17,137) 

 
(17,735) (16,920) 

 
(18,568) (17,684) 

PIB per capita  
0,024 0,033 

 
0,023 0,011 

 
-0,022 -0,036 

 
(0,032) (0,034) 

 
(0,031) (0,032) 

 
(0,026) (0,027) 

Gastos Municipais per 
capita 

 
-0,001 -0,0001 

 
0,0003 0,0004 

 
-0,001* -0,001 

 
(0,001) (0,001) 

 
(0,0005) (0,0005) 

 
(0,0004) (0,0004) 

IFDMEmprego e Renda  
17,850*** 21,527*** 

 
14,062*** 16,800*** 

 
14,721*** 17,579*** 

 
(2,162) (2,074) 

 
(2,136) (2,100) 

 
(2,348) (2,378) 

IFDMEducação  
-22,103*** -13,903*** 

 
-19,397*** -20,227*** 

 
-22,305*** -30,356*** 

 
(3,067) (2,014) 

 
(3,339) (2,250) 

 
(3,741) (2,620) 

Crescimento População  
0,058*** 0,069*** 

 
0,042*** 0,058*** 

 
0,046*** 0,061*** 

 
(0,010) (0,010) 

 
(0,010) (0,010) 

 
(0,011) (0,011) 

Desigualdade  
9,646*** 14,868*** 

 
8,972*** 15,963*** 

 
9,551*** 16,639*** 

 
(2,076) (2,125) 

 
(2,207) (2,259) 

 
(2,291) (2,352) 

Região Metropolitana  
5,924*** 4,758*** 

 
4,884*** 4,136*** 

 
6,842*** 5,591*** 

 
(0,747) (0,742) 

 
(0,799) (0,791) 

 
(0,823) (0,820) 

Fronteira  
5,558*** 4,149*** 

 
6,215*** 5,843*** 

 
4,537*** 3,879** 

 
(1,597) (1,532) 

 
(1,705) (1,636) 

 
(1,760) (1,699) 

Costa  
1,625 1,605 

 
3,861*** 4,073*** 

 
6,034*** 6,524*** 

 
(1,006) (1,047) 

 
(1,076) (1,122) 

 
(1,111) (1,167) 

Constante  
23,620** 1,239 

 
35,492*** 28,684*** 

 
71,544*** 68,656*** 

  (10,852) (8,915)   (10,280) (8,835)   (10,867) (9,296) 

Dummies Estado 
 

Sim Não 
 

Sim Não 
 

Sim Não 

R2 Ajustado 
 

0,212 0,101 
 

0,201 0,088 
 

0,230 0,111 

Número de Observações   5,564 5,564   5,564 5,564   5,564 5,564 

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Elaboração do autor 
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O fator Estado, no entanto, é muito relevante para a explicação da Taxa de 

Homicídios. Isso porque são as unidades federativas as maiores responsáveis 

pela segurança pública no país a partir da Constituição Federal de 1988. Dessa 

forma, os municípios sofrem fortemente a influência de cada estado, 

principalmente a partir dos gastos com segurança, que também se traduzem no 

tamanho do efetivo policial estadual. Além disso, são os estados os 

responsáveis pelas prisões e, consequentemente, o nível de encarceramento. 

Por fim, há características intrínsecas a cada região, como a cultura e o 

comportamento da sociedade frente a diversas questões. 

De fato, todas essas premissas demonstraram-se relevantes, e a regressão 

com o fator Estado trouxe um R2 ajustado de até 0,23. Entretanto, os quatro 

fatores de segurança municipal (Presença de Guarda Municipal, Taxa de 

Guarda Municipal, Idade da Guarda Municipal e Gastos Municipais em 

Segurança per capita) tornaram-se não significantes. De qualquer forma, as 

regressões trazem confirmações à teoria para algumas variáveis como 

Tamanho da População e Desigualdade de Renda, conforme será explanado a 

seguir. 

Utilizando o ano de 2004 como exemplo, a Presença de Guarda Municipal não 

foi significante, mas o sinal foi condizente com o esperado, indicando que ter 

GM reduz a taxa de homicídios em 0,7. Já a Taxa de Guarda Municipal e a 

Idade da Guarda Municipal, apesar de também não serem significantes, vieram 

com o sinal positivo, indicando que quanto maior o efetivo por habitante e mais 

antiga for a GM, maior será a taxa de homicídios. Para cada ano de GM, a taxa 

de homicídios aumentaria em 0,06, e para cada aumento de 1 policial por 100 

mil habitantes, a taxa aumentaria em 0,002. Os gastos municipais com 

segurança também trouxeram sinal contrário da expectativa e não foram 

significantes. O aumento de R$ 1,00 per capita no gasto traduzir-se-ia num 

aumento de 0,04 na taxa de homicídios. 

Em relação às outras atribuições dos municípios, a maioria das variáveis 

demonstrou-se significante. No caso do tamanho da população, verificou-se o 

que a teoria dizia, quanto maior a população, maior a taxa de homicídios, com 

significância. Em relação à demografia, aumentar a população masculina em 1 

ponto percentual denotaria em uma redução da taxa de homicídios em 0,1. 

Isso, apesar de não ser significante nesse caso (foi significante em 2006 e 

2009), contradiz a teoria, já que mais de 90% dos homicídios são do sexo 

masculino, o que faz esse resultado ser bastante discutível. 

Quanto aos números do PIB per capita, houve uma relação positiva com a taxa 

de homicídios, porém, não significante. Com os dados de 2009, também não 

significante, o sinal foi contrário. É possível defender as duas teses quanto à 

importância do PIB para a taxa de homicídios. Se por um lado, um município 

com economia mais desenvolvida atrai criminalidade já que a cidade oferece 
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mais oportunidades ao crime, por outro, também tem maior capacidade política 

e financeira de combater a violência. Com os dados de 2004, um aumento de 

R$ 1,00 no PIB per capita induziria um aumento de 0,02 na taxa de homicídios. 

A capacidade financeira do município mostrou-se relevante, à medida que a 

cada R$ 1,00 per capita gasto pelo município reduz a taxa de homicídios em 

0,001, com significância. Dessa forma, o “tamanho do Estado” contribui para a 

redução da criminalidade. Por outro lado, o emprego e a renda tem um efeito 

perverso na criminalidade. Um aumento de 1 ponto percentual no IFDM 

Emprego e Renda levam a um aumento de 0,2 na taxa de homicídios, com 

significância. Esse resultado está em linha com o resultado do PIB: quanto 

maior a renda e o emprego, maior é a atratividade à criminalidade se instalar 

no município. 

Os resultados com relação à educação são bastante relevantes. O aumento de 

1 ponto percentual no IFDM Educação leva à redução de 0,2 na taxa de 

homicídios, com significância. Há poucos estudos na teoria que ligam a 

educação à violência, mas o número está dentro do esperado, já que uma 

população educada e esclarecida recorreria em menor nível à violência. 

Outros dois fatores mostraram-se significantes. Municípios com um 

crescimento populacional maior teriam mais problemas com a criminalidade, já 

que um aumento grande tende a ser desordenado e a cidade não estaria 

preparada para receber tal contingente de pessoas. Um crescimento de 1% 

levaria a um aumento de 0,06 na taxa de homicídios. O segundo fator é a 

Desigualdade, em linha com a teoria, demonstrando que quanto maior ela for, 

maior será a violência. Um aumento de 1 ponto percentual no Índice L de Theil 

traria um aumento de 0,1 na taxa de homicídios. 

As variáveis geográficas mostraram-se significantes também. Ser parte de uma 

Região Metropolitana representa uma taxa de homicídios de 5,9 maior e 

estando na fronteira do país, essa taxa aumentaria 5,6. Municípios na faixa 

costeira apresentam uma taxa de homicídios maior com significância nos anos 

de 2006 (3,9 maior) e 2009 (6,0 maior). 

Em suma, contribuem para o aumento da violência cidades com população 

maior, que crescem demograficamente e economicamente de forma mais 

acelerada e com maior desigualdade presentes em regiões 

metropolitanas/fronteiras/faixa costeira. Por outro lado, cidades com maiores 

gastos per capita e com maior nível de educação tendem a ter taxas de 

homicídios menores. 

6.2. Regressão Múltipla (MQO): Criminalidade Anot+i x Variáveis de 
Segurança Anot 
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Tabela 7: Regressão Linear (MQO) Anot+i x Anot     

 

2004-2006 2004-2009 2009-2006 

Variável Dependente Taxa de Homicídios t+i 

Variáveis Independentes coef/(ep) 

Presença Guarda Municipal 
0,121 -1,988* -1,144 

(1,169) (1,201) (1,119) 

Taxa Guarda Municipal 
0,002 0,016*** 0,009* 

(0,005) (0,005) (0,005) 

Idade Guarda Municipal 
0,062 0,041 0,028 

(0,063) (0,065) (0,060) 

Gastos em segurança per capita 
0,026 0,001 0,010 

(0,040) (0,041) (0,031) 

População (valores multiplicados por 

10
5)

 

1,335*** 0,808*** 0,772*** 

(0,285) (0,289) (0,289) 

População^2  (valores multiplicados 

por 10
10

) 

-0,013*** -0,009*** -0,009*** 

(0,003) (0,003) (0,003) 

População Masculina (%) 
-32,682* -92,094*** -93,242*** 

(17,741) (18,538) (18,563) 

PIB per capita 
0,024 -0,020 -0,022 

(0,031) (0,025) (0,025) 

Gastos Municipais per capita 
0,0003 -0,001** -0,001** 

(0,0005) (0,0004) (0,0004) 

IFDMEmprego e Renda 
14,183*** 15,089*** 15,056*** 

(2,130) (2,333) (2,337) 

IFDMEducação 
-19,435*** -22,457*** -22,418*** 

(3,339) (3,737) (3,740) 

Crescimento População 
0,043*** 0,045*** 0,045*** 

(0,010) (0,011) (0,011) 

Desigualdade 
8,982*** 9,296*** 9,417*** 

(2,208) (2,291) (2,292) 

Região Metropolitana 
4,897*** 6,908*** 6,883*** 

(0,798) (0,822) (0,823) 

Fronteira 
6,202*** 4,525** 4,515** 

(1,705) (1,759) (1,760) 

Costa 
3,900*** 5,962*** 5,956*** 

(1,073) (1,109) (1,112) 

Constante 
35,683*** 71,353*** 71,788*** 

(10,284) (10,850) (10,862) 

Dummies Estado Sim Sim Sim 

R2 Ajustado 0,201 0,231 0,230 

Número de Observações 5,564 5,564 5,564 

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Elaboração do autor 
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Com o intuito de verificar se o combate à violência levaria um tempo maior para 

se consolidar e, dessa forma, as taxas de homicídios sofressem alteração 

somente após alguns anos de implementação do arcabouço de segurança 

municipal, foram analisadas três situações: Dados de Segurança de 2004 X 

Taxa de homicídios de 2006, Dados de Segurança de 2004 X Taxa de 

homicídios de 2009 e Dados de Segurança de 2006 X Taxa de homicídios de 

200915. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 7. 

Todas as variáveis apresentaram o mesmo sinal e mesma significância que o 

período de 2004 analisado anteriormente, com exceção da Taxa de Guarda 

Municipal, que demonstrou significância e relação positiva com a Taxa de 

homicídios, e da Presença da Guarda Municipal, que para o par de anos 2004-

2009 é significante e reduz a taxa de homicídios em 2. Para o primeiro caso, 

um aumento no efetivo policial representaria um aumento na violência, o que 

não parece razoável. Estaria presente nessa situação o problema da 

simultaneidade e o aumento no efetivo policial seria um efeito causal de um 

aumento na violência, e não o contrário. Para o segundo caso, a relação indica 

que a presença da Guarda Municipal em 2004 reduz a criminalidade em 2009. 

Dessa forma, as regressões lineares pelo método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários demonstraram alguma influência da segurança pública municipal 

sobre a violência. Esse método, no entanto, não leva em conta a idiossincrasia 

de cada município, comparando São Paulo-SP, com dez milhões de habitantes 

a Anhanguera-GO com 900 habitantes. A partir do método do Painel Efeito 

Fixo, seria possível comparar a evolução de cada município a partir dos anos 

de 2004, 2006 e 2009. 

6.3. Painel Efeito Fixo 

Os resultados do Painel com todos os 5564 municípios pesquisados 

visualizados na Tabela 8 indicam que o tamanho da população, os gastos 

municipais per capita, a educação e a presença de Guarda Municipal seriam 

significantes para a explicação da taxa de homicídios.  

Apenas o sinal do tamanho da população ocorreu dentro do esperado. Nos 

outros casos, a taxa de homicídios aumentaria caso a educação evoluísse, os 

gastos municipais aumentassem e houvesse a instalação da Guarda Municipal 

no município. 

O método de estimação por clusters de microrregiões do país trouxe como 

resultado a perda de significância para o fator Presença de Guarda Municipal, 

conforme indicado na Tabela 8. 

 

                                                           
15

 As outras variáveis como educação e tamanho populacional mantém o ano da taxa de homicídios. 
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Tabela 8: Painel Efeito Fixo 

     
 

Robusto Cluster 

Variável Dependente Taxa de Homicídios 

Variáveis Independentes coef/(ep) 

Presença Guarda Municipal 2,466** (1,168) 2,466* (1,353) 

Taxa Guarda Municipal -0,0006 (0,004) -0,0006 (0,004) 

Idade Guarda Municipal 0,159 (0,166) 0,159 (0,199) 

Gastos em segurança per capita -0,017 (0,018) -0,017 (0,019) 

População (valores multiplicados por 10
5
) -10,710* (5,644) -10,710* (6,259) 

População^2  (valores multiplicados por 10
10

) 0,070 (0,074) 0,070 (0,071) 

População Masculina (%) -41,187 (42,289) -41,187 (42,706) 

PIB per capita -0,063 (0,044) -0,063 (0,055) 

Gastos Municipais per capita 0,002* (0,001) 0,002* (0,001) 

IFDMEmprego e Renda 3,167* (1,922) 3,167 (1,962) 

IFDMEducação 17,811*** (4,242) 17,811*** (4,534) 

Constante 23,647 (21,782) 23,647 (21,754) 

Dummies Ano Sim Sim 

R2 Ajustado 0,015 0,015 

Número de Observações 16,692 16,692 

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Elaboração do autor 

 
     

A Tabela 9 mostra o painel com as variáveis independentes nos anos de 2004 

e 2006 e a taxa de homicídios nos anos de 2006 e 2009, respectivamente. 

Tenta-se observar um efeito posterior do investimento em segurança na 

violência. Os gastos municipais per capita e a educação teriam uma implicação 

na redução da criminalidade com significância. 

Tendo em vista resultados fora do esperado, outra hipótese foi levantada. Os 

municípios passíveis de possuírem Guardas Municipais teriam peculiaridades 

em relação aos outros. Dessa forma, foi utilizado o método do Painel Efeito 

Fixo apenas para aqueles municípios que possuíam a estrutura de Guarda 

Municipal em 2009, verificando a influência da presença naqueles que a 

implementaram antes de 2004, de 2004 a 2006 e de 2006 a 2009. 
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Tabela 9: Painel Efeito Fixo Anot+i x Anot 

Variável Dependente Taxa de Homicídiost+i 

Variáveis Independentest coef/(ep) 

Presença Guarda Municipal 2,116 (1,504) 

Taxa Guarda Municipal -0,005 (0,007) 

Idade Guarda Municipal -0,443 (0,391) 

Gastos em segurança per capita -0,048 (0,063) 

População (valores multiplicados por 10
5
) 1,506 (5,526) 

População^2  (valores multiplicados por 10
10

) -0,037 (0,029) 

População Masculina (%) -130,370 (88,495) 

PIB per capita 0,026 (0,095) 

Gastos Municipais per capita -0,006*** (0,002) 

IFDMEmprego e Renda -3,580 (3,158) 

IFDMEducação -22,130** (9,274) 

Constante 104,556** (45,287) 

Dummies Ano Sim 

R2 Ajustado 0,013 

Número de Observações 11,128 

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Variável Dependente Anot+i x Variáveis Independentes 
Anot 

Fonte: Elaboração do autor 
 

6.4. Painel Efeito Fixo de Municípios com Guarda Municipal em 2009 

Tabela 10: Painel Municípios com Guarda Municipal em 2009 -> 2004 X 2006 

Variável Dependente Taxa de Homicídios 

Variáveis Independentes coef (ep) 

Presença Guarda Municipal -3,071** (1,332) 

Taxa Guarda Municipal 0,011* (0,006) 

Idade Guarda Municipal -1,222 (0,746) 

Gastos em segurança per capita 0,047 (0,048) 

População (valores multiplicados por 10
5
) -7,407 (5,457) 

População^2  (valores multiplicados por 10
10

) 0,009 (0,028) 

População Masculina (%) -44,838 (274,892) 

PIB per capita -0,005 (0,123) 

Gastos Municipais per capita -0,008** (0,003) 

IFDMEmprego e Renda -9,873** (5,008) 

IFDMEducação 40,656*** (15,558) 

Constante 50,014 (137,121) 

Dummies Ano Sim 

R2 Ajustado 0,044 

Número de Observações 1,730 
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Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Elaboração do autor 
 

  A observação do Painel apenas com municípios que possuíam a estrutura da 

guarda municipal em 2009 (Tabela 10) trouxe um resultado relevante. A 

presença desse aparato acarreta em uma redução de três homicídios a cada 

100 mil habitantes com significância, o que representa cerca de 15% de 

redução na criminalidade, considerando a média de 2009 para essa amostra de 

municípios. A redução é percebida naqueles municípios que não possuíam 

guardas municipais até 2004, mas que passaram a tê-la entre 2004 e 2006.  

Também foram significantes os gastos municipais per capita, que reduziriam a 

violência quanto maior fossem; o índice de emprego e renda que também 

possui essa relação negativa; e o índice de educação que, quanto maior, mais 

criminalidade traria. Nesse caso, essa relação não parece correta. 

Tabela 11: Painel Municípios com Guarda Municipal em 2009 -> Anot+i x Anot 

Variável Dependente Taxa de Homicídios 

Variáveis Independentes Coef (ep) 

Presença Guarda Municipal 0,997 (1,529) 

Taxa Guarda Municipal -0,006 (0,007) 

Idade Guarda Municipal -1,935** (0,849) 

Gastos em segurança per capita -0,030 (0,064) 

População (valores multiplicados por 10
5
) -10,626 (7,274) 

População^2  (valores multiplicados por 10
10

) 0,033 (0,034) 

População Masculina (%) 102,504 (253,559) 

PIB per capita -0,108 (0,107) 

Gastos Municipais per capita -0,002 (0,004) 

IFDMEmprego e Renda -13,602** (6,465) 

IFDMEducação -10,832 (17,862) 

Constante 17,338 (126,088) 

Dummies Ano Sim 

R2 Ajustado 0,031 

Número de Observações 1,730 

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Elaboração do autor 

 

  No Painel utilizando o efeito posterior das variáveis de segurança sobre a 

criminalidade (Tabela 11), a presença não foi significante, mas a idade da 

guarda municipal foi, indicando que uma estrutura mais sólida e mais 

experiente causa efeitos relevantes na redução da violência. O aumento de 1 

ano na idade da guarda municipal traduz-se em uma redução de 1,9 na taxa de 

homicídios. 
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6.5. Teste de Hausman e Painel Aleatório 

Com o intuito de verificar a consistência da metodologia e dos dados, dois 

testes são feitos. No Teste de Hausman, cujos resultados podem ser 

observados na Tabela 12, rejeita-se a hipótese de não significância do Efeito 

Fixo. Pode-se considerar que o Painel foi necessário para identificar melhores 

estimadores. 

Tabela 12: Teste de Hausman 

Variável Dependente Taxa de Homicídios 

Variáveis Independentes (b) (B) (b - B) ep 

Presença Guarda Municipal 2,466 0,648 1,817 0,987 

Taxa Guarda Municipal -0,001 0,008 -0,009 0,003 

Idade Guarda Municipal -0,017 -0,019 0,001 0,017 

Gastos em segurança per capita 0,159 0,044 0,115 0,161 

População (valores multiplicados por 10
5
) -10,710 2,160 -12,870 3,640 

População^2  (valores multiplicados por 10
10

) 0,071 -0,021 0,091 0,046 

População Masculina (%) -41,187 -47,481 6,295 40,275 

PIB per capita -0,063 0,013 -0,075 0,030 

Gastos Municipais per capita 0,002 -0,0003 0,002 0,001 

IFDMEmprego e Renda 3,167 15,389 -12,222 1,226 

IFDMEducação 17,811 -18,415 36,225 3,411 
Chi

2
 = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 263,54 

Prob>Chi
2
 = 0,0000 

Fonte: Elaboração do autor 
 

 

Por fim, com o objetivo de ignorar os efeitos idiossincráticos dos municípios, ao 

tornar aleatórias as variáveis de segurança mantendo média e variância, 

observa-se que o R2 cai para um terço do R2 do Painel com os dados corretos, 

conforme se indica na Tabela 13. 

Tabela 13: Painel Efeito Fixo - Dados Aleatórios   

Variável Dependente Taxa de Homicídios 

Variáveis Independentes coef (ep) 

Presença Guarda Municipal -0,380 (1,217) 

Taxa Guarda Municipal 0,008* (0,004) 

Idade Guarda Municipal 0,051 (0,163) 

Gastos em segurança per capita -0,012 (0,018) 

R2 Ajustado 0,015 

Número de Observações 16,692 

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Elaboração do autor 
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7. Conclusão 

A partir deste estudo, nota-se que as guardas municipais são efetivas no 

combate à violência, reduzindo a criminalidade naqueles municípios que a 

instalaram. É necessário frisar, no entanto, que apenas aqueles municípios 

com características semelhantes, aptos a terem guardas municipais, possuem 

esse efeito, não se ampliando à totalidade no país. 

Dessa forma, a municipalidade demonstra sua relevância na resolução deste 

problema, apesar dos pequenos gastos, se comparados aos gastos dos 

estados. Além disso, rechaça-se a ideia de que guardas municipais previnem 

apenas atos de vandalismo ou furtos leves. Apesar de não ser sua função, há 

redução dos crimes mais violentos, possivelmente por se permitir que as 

polícias estaduais enfoquem nesse tipo de crime. Em outras palavras, as 

guardas municipais retiram o excesso de demanda das polícias estaduais, 

contribuindo para a redução da violência. 

É importante destacar também o papel da União, já que é ela a grande 

fomentadora de guardas municipais, a partir da criação do Fundo Nacional de 

Segurança Pública. Além disso, não se podem esquecer os estados, que 

ampliaram fortemente seus investimentos em segurança pública na última 

década, também contribuindo para a redução da criminalidade.  

Por fim, pode-se destacar que os municípios devem ter um papel ainda maior 

na redução dos índices de violência, principalmente a partir da educação, fator 

que se demonstrou relevante nas observações. Outro fator que pode contribuir 

é a redução da desigualdade social, causada pelo aumento progressivo do 

salário mínimo na última década, assim como por programas de transferência 

de renda. Seriam interessantes estudos que verificassem tal associação. 
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9. Anexos 

 

Tabela 14: Funções da Guarda Municipal   

Função 
% 

Total 

Segurança e/ou proteção do prefeito e/ou outras autoridades 52% 

Ronda escolar 75% 

Proteção de bens, serviços e instalações do município 94% 

Posto de guarda (bairros, entrada da cidade, etc.) 40% 

Patrulhamento ostensivo a pé, motorizado ou montado 64% 

Atividades da defesa civil 48% 

Atendimento de ocorrências policiais 34% 

Proteção ambiental 33% 

Auxílio no ordenamento do trânsito 59% 

Controle e fiscalização de comércio de ambulantes 37% 

Auxílio à Polícia Militar 70% 

Ações educativas junto à população 50% 

Auxílio à Polícia Civil 54% 

Patrulhamento de vias públicas 65% 

Auxílio ao público 75% 

Auxílio no atendimento do Conselho Tutelar 63% 

Segurança em eventos/comemorações 84% 

Atendimento sociais (partos, assistência social, dentre outros) 30% 

Serviços administrativos (serviço burocrático, secretariar autoridades) 33% 

Assistência ao judiciário 31% 

Programas sociais de prevenção ao crime e violência 33% 

Outras 8% 

Fonte: MUNIC, 2009. Elaboração do autor 
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Tabela 15: Estatística Descritiva Municípios com Guarda Municipal em 2009 

       
 

2004 2006 2009 

Estatística Média 
Desvio-
Padrão 

Média 
Desvio-
Padrão 

Média 
Desvio-
Padrão 

Variáveis 
      

Taxa de Homicídios 32% 165% 31% 149% 30% 164% 

Presença Guarda Municipal 543% 261% 543% 146% 543% -100% 

Taxa Guarda Municipal 543% 451% 543% 413% 543% 384% 

Idade Guarda Municipal 543% 423% 543% 391% 543% 337% 

Gastos em segurança per capita 199% 455% 199% 432% 228% 384% 

População 249% 517% 250% 516% 249% 514% 

População Masculina (%) -1% 136% -1% 131% -1% 127% 

PIB per capita 18% 265% 24% 303% 21% 325% 

Gastos Municipais per capita -8% 228% -10% 205% -8% 177% 

IFDMEmprego e Renda 18% 244% 19% 265% 17% 255% 

IFDMEducação 0% 205% -1% 197% -2% 197% 

Crescimento População 4% 164% 4% 164% 4% 164% 

Desigualdade 3% 174% 3% 174% 3% 174% 

Região Metropolitana 84% 28% 84% 28% 84% 28% 

Fronteira -41% -23% -41% -23% -41% -23% 

Costa 170% 57% 170% 57% 170% 57% 

Fonte: Elaboração do autor. A tabela verifica a variação % entre a amostra com todos os 5564 

municípios e a amostra com apenas os 865 municípios que possuíam guardam municipal no 

ano de 2009. 

 

 

 

 


