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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo investigar os efeitos dos aspectos econômicos sobre a 

criminalidade, para o período de 1990 a 2010, com a finalidade de verificar as principais 

causas para o aumento expressivo da criminalidade nos estados brasileiros. Para alcançar o 

objetivo proposto, o estudo se baseará na teoria econômica do crime de Becker (1968). Para 

isto, serão utilizados os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 

Saúde (SIM-DATASUS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). As estatísticas apontam que são os jovens as principais vítimas 

de violência, principalmente homicídios. Neste sentido, o presente trabalho será constituído 

por dois modelos, com destaque para a influência das variáveis de educação, renda, 

desigualdade de renda e pobreza sobre as taxas de homicídios nos estados brasileiros. Para o 

primeiro modelo foram considerados os indivíduos (homens e mulheres) de todas as idades. 

Já o segundo modelo levou em consideração apenas os indivíduos (homens e mulheres) 

jovens, com idade de 15 a 29 anos. A ideia é verificar a magnitude do impacto dessas 

variáveis econômicas entre um modelo e outro, já que a criminalidade tem afetado 

principalmente os indivíduos mais jovens. Dessa forma, será realizado um estudo 

considerando a criminalidade nas 27 unidades federativas do Brasil, através da construção de 

um painel de dados não balanceado, utilizando da técnica VAR Painel (PVAR), proposto por 

Holtz-Eakin et al.(1998) para identificar as possíveis relações existentes entre fatores 

econômicos e a criminalidade, através das funções impulso-resposta e decomposição de 

variância. As estatísticas descritivas revelam que, nos últimos anos, as taxas de homicídios 

vêm apresentando um crescimento contínuo, em que os jovens são as principais vítimas. Para 

ambos os modelos, as variáveis econômicas apresentaram um comportamento semelhante. Os 

resultados obtidos pelo PVAR através das funções impulso-resposta e decomposição da 

variância revelam que, a renda domiciliar per capita e a incidência de pobres afeta 

negativamente as taxas de homicídios nos estados brasileiros. Por outro lado, as evidências 

apontam que choques sobre o índice de gini provocam reações positivas sobre as taxas de 

homicídios ao longo da série. Dessa maneira, verifica-se a necessidade de políticas públicas 

com foco sobre a diferença de renda e/ou reformulação da política pública nacional de 

maneira que promova a melhoria social, a fim de combater de forma mais eficaz a 

criminalidade no Brasil.  

Palavras- Chaves: Criminalidade, Teoria do Crime, PVAR e Unidades de Federação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the effects of the economic aspects of the crime for the period 

1990-2010, in order to check the main causes for the sharp increase in crime in the Brazilian 

states. To achieve the proposed objective, the study will be based on economic theory Becker 

Crime (1968). For this, data from the System Information Ministry of Health (SIM-

DATASUS) will be used, Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the 

National Treasury Secretariat (STN). Statistics show that young people are the main victims 

of violence, especially homicides. In this sense, this work will consist of two models, 

highlighting the influence of education variables, income, income inequality and poverty on 

homicide rates in the Brazilian states. For the first model were considered the individuals 

(men and women) of all ages. The second model took into account only individuals (men and 

women) young people, aged 15-29 years. The idea is to check the magnitude of the impact of 

economic variables between one model and another, since the crime has affected mainly 

younger individuals. Thus, there will be a study considering the crime in the 27 federal units 

of Brazil, by building an unbalanced panel data, using the VAR Panel technique (PVAR), 

proposed by Holtz-Eakin et al. (1998) to identify the possible relationship between economic 

factors and crime, through the impulse response and variance decomposition functions. 

Descriptive statistics show that in recent years, homicide rates have shown a steady increase, 

in which young people are the main victims. For both models, the economic variables showed 

a similar behavior. The results obtained by PVAR through impulse response functions and 

variance decomposition shows that the per capita household income and the incidence of poor 

negatively affects homicide rates in the Brazilian states. On the other hand, evidence shows 

that shocks on the gini index provoke positive reactions on homicide rates throughout the 

series. Thus, there is the need for public policies focusing on the income gap and / or 

reformulation of national public policy in a way that promotes social improvement, in order to 

combat more effectively the crime in Brazil. 

Keywords: Crime, Crime Theory, PVAR and Federation Units.  
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado uma elevação constante da criminalidade. 

Sem embargo, os índices de criminalidade no país têm alcançado patamares bem acima da 

média mundial
1
, no que se refere aos crimes do tipo violentos, caracterizando-a como um dos 

principais problemas enfrentados pela sociedade, não apenas pelo lado econômico, mas 

também pelos impasses sociais. Vale destacar que os custos da criminalidade para a sociedade 

são relativamente altos, dentre eles, apontam-se os seguintes: prejuízos materiais, gastos 

públicos e privados na sua prevenção e combate. Além disso, há outros custos, não menos 

importantes, como a redução do estoque de capital humano, a redução da qualidade de vida, a 

redução da atividade turística e a perda de atratividade de novos investimentos produtivos 

e/ou a expulsão dos existentes (KASSOUF; SANTOS 2008).   

No arcabouço histórico, vale ressaltar que, desde a metade do século XX, já havia uma 

preocupação com os problemas relacionados à segurança da sociedade. Este se intensificou 

com o crescimento urbano desordenado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana 

(emprego, moradia, saúde, entre outros), o que implicou em uma série de problemas sociais 

graves. Conforme apontam Fajnzylber e Araújo Jr. (2001), durante a década de 80, as taxas de 

homicídios nos países da América Latina apresentaram crescimento de 50% e 100%, quando 

comparados aos países mais industrializados.   Não obstante, em decorrência da elevação dos 

indicadores da criminalidade e a redução na qualidade de vida, principalmente de crimes 

violentos, desde então, esse fenômeno tornou-se insustentável.      

Segundo Adorno (2002), os crimes violentos, como os homicídios, os roubos, os 

sequestros e estupros são os que representam os maiores números de ocorrências. Apesar da 

complexidade em definir as principais causas da violência e do crime, Frade (2007) destaca a 

existência de duas teorias que buscam explicar o assunto. De um lado, as teorias 

individualistas, que se baseiam no comportamento do indivíduo como motivo para cometer o 

crime; por outro lado, as teorias sociológicas, que estão atreladas a um contexto cultural e 

social em explicar o crime.         

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está entre os países 

que possuem os maiores índices de criminalidade do mundo. Junto a ela vem a baixa 

qualidade de vida. Com base nos dados do relatório divulgado pelo Índice de Progresso Social 

                                                 
1
 De acordo com levantamento realizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), da 

ONU, em 2012, a taxa média de homicídios no Brasil de 25,2 por cada 100 mil habitantes é quatro vezes maior 

que a média mundial, que alcançou uma taxa de 6,2 para cada 100 mil habitantes. 
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(IPS) 
2
 em 2015, entre os 132 países analisados, o Brasil aparece na posição 122º no ranking 

de segurança pessoal, com 37,25 pontos em uma escala de 0 a 100. Considerando o ranking 

dos países mais inseguros, o Brasil aparece na posição 11º. Neste ranking o Iraque é 

considerado o país mais inseguro do mundo, em seguida, aparece Nigéria, Venezuela, 

República Centro-Africana, África do Sul, Chade, República Dominicana, Honduras, México, 

Sudão e Brasil.  

No que se refere a mortes violentas, o Brasil está entre os 24 países com maior média, com 

mais de 20 homicídios por 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 2012). Segundo o autor, o ano de 

1999 compreendeu os piores resultados para o país sobre os níveis de violência, com uma taxa 

de 26,3 óbitos por arma de fogo por 100 mil habitantes, ocupando a 2ª posição no ranking dos 

países mais violentos, ficando atrás apenas da Colômbia.  Em relação aos óbitos juvenis, o 

país apresentou uma taxa de 48,5 homicídios por 100 mil jovens, com idade de 15 a 24 anos, 

ficando atrás apenas da Colômbia e Puerto Rico.  De acordo com Organização Mundial da 

Saúde, dados mais recentes que compreendem o período de 2007 e 2011 apontam que o Brasil 

possui uma taxa de 27,4 homicídios por 100 mil habitantes e 54,8 por 100 mil jovens, 

ocupando a sétima posição no ranking dos 95
3
 países do com dados homogêneos.  

Em uma visão comparativa sobre as taxas de mortes violentas por 100 mil habitantes 

da população total e jovens do país com o resto do mundo, temos El Salvador (62,4- 112,3), 

Ilhas Virgens – EUA (40,0-104,0), Trinidad e Tobago (46,1- 82,4), Venezuela (36,4- 80,4), 

Colômbia (45,0- 70,5), Guatemala (38,7-59,2) com taxas superiores ao do Brasil. Por outro 

lado, países como Estados Unidos (5,3 – 10,9), Reino Unido (0,3-0,5), Inglaterra e Gales (0,1-

0,2), países vizinhos como Paraguai (10,6-13,5), Chile (5,4-9,4), Argentina (4,4-7,7) e Costa 

Rica (9,2-13,0) apresentaram taxas relativamente menores que o Brasil. 

Embora o Brasil seja um país sem disputas territoriais, guerras civis e emancipações 

territoriais, morrem mais jovens vítimas de crimes por armas de fogo do que nos 12
4
 maiores 

conflitos do mundo (WAISELFISZ, 2012). Além disso, conforme indica os registros do 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)
5
 do Ministério da Saúde - DATASUS, durante 

o período de 2000 e 2011, as taxas de homicídios, relativas a informações sobre agressões 

intencionais no país, oscilaram entre 26% e 29%.  

                                                 
2
 O IPS é elaborado por uma organização sem fins lucrativos e seus dados são divididos em três grupos: 

necessidades humanas básicas, fundamentos de bem estar e oportunidades. Cinco quesitos são utilizados para 

avaliar a segurança social de cada individuo: taxa de homicídio, nível de crimes violentos, percepção sobre a 

criminalidade, o termo político e as mortes no trânsito.  
3
 Em anexo A. 

4
 Em anexo B. 

5
 Ver www.datasus.gov.br 
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Entre o período de 1980 e 2012 a população obteve um crescimento de 61%, 

entretanto, as mortes por armas de fogo cresceram 387% e, entre os jovens (15-29 anos), esse 

percentual foi superior a 460%. Logo, conclui-se que o crescimento do número das vítimas 

por armas de fogo explica o comportamento assustador no aumento de jovens assassinados. 

Não obstante, vale ressaltar a importância de algumas transformações econômicas e 

demográficas em explicar essa trajetória de crescimento das mortes violentas entre jovens no 

Brasil (CERQUEIRA et al, 2013; WAISELFISZ, 2012).     

 Segundo Ferreira e Araújo (2006), os homicídios têm caracterizado uma das principais 

causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, sinalizando 60% das mortes por causas 

externas. Apesar das políticas desenvolvidas, em meados de 2003, a violência homicida não 

deixou de apresentar indicadores elevados, em que as principais vítimas são jovens. É nessa 

faixa etária que duas em cada três mortes resultam numa violência, seja homicídio, suicídio 

ou acidente de transporte. Com base nos dados de 1996, as taxas de homicídios juvenis foram 

de 41,7 em 100 mil habitantes, contudo, os dados recentes de 2008, mostram que as taxas da 

violência homicida juvenis foram de 52,9 em 100 mil habitantes. Por outro lado, as taxas de 

acidentes de transportes foram de 24,2 em 1996, para 25,7 em 2008 e os suicídios subiram de 

4,8 em 1996 para 5,1, em 2008. Nesse sentindo, verifica-se que os suicídios e acidentes de 

transportes entre jovens, quando comparado com as taxas de homicídios entre jovens foram 

relativamente baixos.  

Em função dessa evolução das taxas homicidas no país, observa-se que, entre o 

período de 1990-2010, a criminalidade caracterizou-se por apresentar dois novos padrões. O 

primeiro, denominado de interiorização
6
, se deu em decorrência da desconcentração das taxas 

de homicídios, pois os estados que antes eram considerados os mais violentos, como era o 

caso de São Paulo e Rio de Janeiro, passaram a perder espaço para alguns estados da região 

Nordeste. Por outro lado, o segundo movimento defende que o aumento expressivo da 

criminalidade não implica que está havendo uma “nordestinização” da criminalidade, mas, 

sim, uma expansão da nacional da criminalidade, caracterizado por um processo de 

disseminação dos homicídios.  

Não obstante, a discussão desses dados sobre a violência evidencia uma relação com 

os aspectos socioeconômicos. Diante desta repercussão em torno da criminalidade uma 

grande preocupação surgiu por parte do governo em busca de implementar políticas públicas 

que visem atenuar as elevadas as taxas de homicídios. Nesse ensejo, muitos estudos têm 

                                                 
6
 De acordo com WAISELFISZ(2013) o termo interiorização se refere ao processo de desconcentração dos polos 

dinâmicos da violência para o interior dos estados. 
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permitido a partir da investigação econômica do crime uma análise sobre as causas e efeitos 

desse fenômeno, com o propósito de buscar um diagnóstico para o combate ao crime. 

Em vista disso, o crime têm sido explorados em diversas áreas como: economia, 

sociologia, psicologia, etnografia, ciência políticas e geografia. Com base na teoria econômica 

da escolha racional de Becker (1968) e Ehrlich (1973), o presente estudo buscou, através do 

referencial teórico, entender o crime como uma atividade econômica, resultado da escolha 

racional do indivíduo entre cometer ou não o ato ilícito, conforme os benefícios esperados. 

Embora a teoria econômica seja um das abordagens mais importante para explicar o crime e 

base para o presente estudo, não se pode negar a importância das demais teorias que servem 

de auxílio para o entendimento do crime e determinadas variáveis que não são discutidas pela 

teoria do comportamento racional. Desse modo, para não fugir do foco deste trabalho, a 

análise da fundamentação se restringirá a teoria econômica e sociológica da desorganização 

social.  

Apesar da importância dos estudos voltados para a criminalidade, entretanto, ainda 

não existe um consenso na literatura sobre quais fatores são os principais responsáveis por 

essa elevação contínua da criminalidade. Nesse contexto, a principal interrogação que se 

coloca em torno dessa questão é: quais são os determinantes que contribuíram para elevação 

das taxas de homicídios total e entre jovens?  

Logo, o estudo tem por objetivo analisar a interrelação entre os aspectos econômicos e 

a criminalidade no Brasil. A fim de verificar a evolução da mortalidade da faixa jovem, 

dividiu-se a base de dados em dois grupos: os indivíduos jovens, de 15-29 anos de idade e os 

indivíduos de todas as idades. Desse modo, serão estimados dois modelos: o primeiro 

especificará o modelo do crime considerando todas as faixas de idade; o segundo irá 

considerar apenas os jovens, com idade entre 15-29 anos. A ideia é identificar as possíveis 

interrelações entre a criminalidade e a economia, a partir da construção de um painel para os 

27 estados brasileiros, no período de 1990-2010. Os dois modelos serão construídos como 

meio de comparação, já que as mortes violentas por armas de fogo têm sido a principal causa 

de mortes entre jovens.        

Do mesmo modo que muitas pesquisas no âmbito nacional e internacional 

concentram-se suas investigações apenas em cima de um tipo de crime, em decorrência da 

indisponibilidade de dados referentes aos diferentes tipos de crime, o presente estudo buscou 
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utilizar como proxy da criminalidade os dados referentes as taxas de homicídios
7
 

disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde 

(SIM). A ideia é que as taxas de homicídios sejam uma variável representativa para explicar a 

criminalidade, já que a mesma possui maior taxa de reportagem que os outros tipos de crime, 

como roubos e furtos.  

Assim sendo, os objetivos específicos são: 

i. Analisar a trajetória e a concentração espacial da criminalidade contra a 

população total e a jovem, entre o período de 1990-2010, através de uma análise descritiva;  

ii. Identificar a influência dos principais motivadores econômicos, tais como 

renda, desigualdade de renda, proporção de pobres, anos de estudos sobre a criminalidade. 

 

Para estimar o impacto das variáveis econômicas sobre o crime, optou-se por utilizar 

um Modelo Auto Regressivo em Painel (P-VAR) com as variáveis em primeira diferença. O 

método é resultado da combinação da abordagem VAR com todas as variáveis endógenas, 

com base no modelo proposto por Holtz-Eakin et al.(1998). Tratando-se de dados de crime, a 

presença de sub-registro do crime torna a metodologia de dados em painel mais apropriada 

para o controle da heterogeneidade não observável existente.  Além disso, a metodologia de 

VAR se ajusta bem para averiguar as relações dinâmicas e mecanismos de ajustes em resposta 

a choques nas demais variáveis.         

 Apesar de recente, a técnica PVAR nunca foi utilizada dentro da literatura nacional do 

crime. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo contribuir para análise dos 

determinantes da criminalidade no Brasil, através do acompanhamento dinâmico entre as 

variáveis do sistema. Permitindo um acréscimo aos estudos na literatura do crime por tratar a 

discussão da criminalidade através das funções impulso-reposta e decomposição de variância, 

evidenciando as respostas da variável homicídios a choques das variáveis econômicas.   

Além desta introdução, no próximo capítulo serão apresentados a teoria econômica do 

crime de Gary Becker (1968), Desorganização Social e os principais resultados obtidos por 

alguns estudos que buscaram investigar os impactos da criminalidade. No terceiro capitulo 

será discutido um pouco do panorama das mortes violentas contra jovens no Brasil. No quarto 

capítulo serão abordados os principais testes econométricos e modelo empírico utilizado. No 

quinto capítulo apresentam-se os resultados econométricos e, por fim, são feitas as 

considerações finais.  

                                                 
7
 As taxas de homicídios disponibilizadas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidades, SIM-DATASUS se 

refere a quantidade de homicídios para cada 100 mil habitantes de cada unidade federativa.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Teoria Econômica Do Crime  

Na da literatura do crime verifica-se uma imensidão de áreas que dominam o assunto 

em questão, são elas: a psicologia, sociologia, etnografia, ciências políticas, criminologia e 

etc. Em seu estudo, Cerqueira e Lobão (2003) traz um apanhado teórico sobre a teoria do 

crime dentro nas diferentes áreas, ou seja, ao realizar um estudo da criminalidade de dimensão 

multidisciplinar, propiciando para o leitor o conhecimento das principais teorias do crime em 

diferentes enfoques.  

No entanto, de acordo com a teoria econômica do crime tem-se como autores seminais 

Gary Becker (1968) e Isaac Ehrlich (1973). Esses autores por sua vez, trouxeram grandes 

contribuições sobre o desenvolvimento das causas do crime, através de uma análise racional 

do comportamento do criminoso, com base nos efeitos de incentivos e de interações sobre as 

decisões do indivíduo entre participar ou não de atividades ilegais. A partir destes, outras 

investigações econômicas do crime desenvolveram-se, como aquelas realizadas por Steven 

Levitt, Medalha Jonh Bates Clark
8
. Com base na literatura internacional, diversos estudos da 

literatura nacional avançaram na análise das causas e efeitos da criminalidade e violência. 

Dentre eles, tem-se: Cerqueira e Lobão (2004), Lima et al. (2005), Oliveira (2005), Resende e 

Andrade (2011), Hartung e Pessoa (2007), Nóbrega Jr e  Zaverucha (2010).  

De modo geral, muitos dos autores citados buscaram verificar o poder dissuasório das 

medidas de repressão policial e judicial sobre as atividades ilegais, ao elencarem o impacto 

dos fatores econômico e social na explicação do comportamento do criminoso. Diante disso, 

Gary Becker (1968) teve em seu artigo seminal “Crime and Punishment: An Economic 

Approach” e Ehrlich (1973) em Participation in illegitimate activities: a theoretical and 

empírical investigation trouxeram pela primeira vez uma discussão sobre a criminalidade 

numa ótica econômica da escolha racional, elencando os principais determinantes.  

Em suma, Becker (1968) apresentou em seu artigo os principais determinantes da ação 

criminosa, partindo do pressuposto de que, o ato apesar de ilegal, é resultado de uma escolha 

racional do indivíduo, que após analisar seus custos e benefícios, decide entre realizar ou não 

o ato ilícito, comparado aos resultados obtidos se tivesse empenhado seu tempo no mercado 

de trabalho legal. Isto é, a decisão do ato criminoso deriva da maximização da função 

                                                 
8
 Prêmio dedicado ao melhor economista americano com menos de quarenta anos. Nesse estudo, Levitt (1997) 

investigou o impacto dos ciclos eleitorais sobre o crescimento de número de policiais como instrumento de 

deterrence. Desse modo, seus achados empíricos apontaram que, o crescimento do número de policiais teve 

impacto positivo e significativo em reduzir os crimes violentos. 
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utilidade esperada do agente, logo, o crime será cometido se, a sua utilidade esperada em 

cometer o ato criminoso superar a utilidade dispendida em horas de trabalho em outras 

atividades. De um lado o indivíduo se confrontaria com os respectivos ganhos do ato ilegal, 

como o valor da punição e da probabilidade da detenção. De outro, se defrontaria com o custo 

de oportunidade de realizar o ato ilegal, que é o salário obtido no mercado lícito. 

A partir disto, o modelo teórico de Becker sobre o comportamento individual com 

base nos custos e benefícios que aponta a participação ou não do indivíduo і em atividades 

criminosas é dada por: 

   (    )         (     )                                     (1) 

 

Onde,    é definido como utilidade esperada pelo indivíduo i, sendo    os ganhos em 

valor monetário do crime,    é denominado como o custo relacionado à execução do ato 

criminoso,     é o custo de oportunidade em valor monetário provenientes das atividades 

legais,    é a probabilidade de captura e condenação e    é valor da punição.  

Desse modo, verifica-se que as ações do indivíduo respondem às mudanças na 

probabilidade de captura e condenação ao ato criminoso. Ademais, o modelo do crime assume 

que os indivíduos têm valores morais e este, por sua vez, possui um valor monetário com 

proposito de torná-los comparáveis a outras variáveis do modelo, sendo: 

 

            O indivíduo cometerá crime                                   (2) 

 

          O indivíduo não cometerá crime                                   (3) 

 

De acordo com a equação acima, se       , o indivíduo optará pelo crime, caso 

contrário, se a        o indivíduo optará em não cometer o ato ilícito. Logo, com base na 

utilidade esperada U (.) substituindo na equação (2), tem-se que o indivíduo só optará pelas 

atividades ilícitas em relação às atividades lícitas se:  

 

(     ) (        )     ( )   (  ) 
(4)  

 

A partir da equação ora demonstrada, tem-se que o indivíduo cometerá o crime se 

acaso sua utilidade esperado frente ao retorno liquido do crime for maior que a utilidade 

esperada frente ao custo de oportunidade associada à atividade ilegal.  Ou seja, esse modelo 
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do crime parte da maximização de utilidade esperada, e que o crime só será compensatório 

quando os salários do mercado lícito for inferior ao mercado ilícito.  

No caso de uma probabilidade de prisão for nula, a atividade ilícita só compensará se, 

o retorno líquido do crime (        ) for superior ao retorno da atividade lícita (  ), a 

escolha do indivíduo entre as atividades do mercado dependerá das mudanças na 

probabilidade de prisão e condenação   , assim como os aumentos de renda monetária das 

atividades legais. Fajnzylber & Araújo Jr.(2001) acrescentam que os indivíduos mais avessos 

ao risco se caracterizam por serem mais sensíveis a aumentos em    do que a aumentos na 

severidade do castigo, considerando o retorno líquido esperado do crime nulo. 

 O modelo de Ehrlich (1973) estendeu sua análise com base no modelo 

microeconômico de Becker, que parte de uma análise racional do indivíduo.  Entretanto, o 

autor buscou investigar em seus estudos os efeitos decorrentes da distribuição de renda sobre 

o crime, voltados especialmente para o crime contra a propriedade. Para isto, o autor adotou 

como medidas de oportunidades oferecidas as seguintes: a renda mediana das famílias e 

percentual das famílias que auferem o primeiro quantil da renda. Diante disso, o 

comportamento do criminoso estaria condicionado aos custos de oportunidades de cometer o 

delito, como renda, emprego e a fatores dissuasórios, como a probabilidade de ser capturado e 

a probabilidade de ser punido.  

Em uma análise crítica, Fajnzylber e Araújo Jr. (2001) observaram que, apesar da 

maioria dos estudos se basearem numa teoria microeconômica, em que, o foco se dá sobre os 

determinantes individuais da criminalidade, grande parte desses estudos é construída através 

de uma estrutura de dados agregados regionalmente. Uma das explicações para isto é a 

indisponibilidade de dados individualizados para aplicação de um modelo de escolha racional.  

Apesar do desenvolvimento multidisciplinar das teorias, a explanação de todas elas 

fugiria do objetivo do presente estudo. Sendo assim, a próxima seção trará uma exposição da 

importância das variáveis econômicas em explicar a criminalidade através de resultados 

empíricos e, em seguida, será discutido a teoria da Desorganização Social.  

 

2.2 A Criminalidade e os Aspectos Econômicos: Contribuições Empíricas  

Nos últimos anos, o alto índice de criminalidade no Brasil trouxe uma grande 

preocupação para todas as esferas e camadas da sociedade, pois, além de estar correlacionado 

com os aspectos econômicos, tem influenciado fortemente sobre o bem-estar dos indivíduos 

refletindo numa piora da qualidade de vida e insegurança pessoal (FAJNZYLBER et al., 

1998). Diante dessa problemática, muitos estudos tem se desenvolvido em busca de verificar 
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as principais causas e efeitos da criminalidade. Na literatura econômica do crime, os estudos 

têm se direcionado para duas analises distintas. De um lado, os que destacam a repressão 

policial e judicial como fatores determinantes para o combate ao crime, por outro lado, os que 

enfatizam os aspectos econômicos e sociais (como renda, desigualdade de renda, emprego, 

incidência de pobreza, educação) para explicar o comportamento do criminoso.  

 Conforme acrescenta Cerqueira et al. (2013), a recente trajetória de crescimento 

contínuo das taxas de homicídios tem se dado em resposta das mudanças socioeconômicas e 

demográficas e, principalmente, das transformações de enfoque das políticas voltadas para a 

segurança pública. Diante disso, os estudos voltados para a investigação da criminalidade têm 

sido bastante discutidos em revistas econômicas, congressos científicos e entre discursos 

econômicos buscando explicar as principais causas e efeitos para as taxas de criminalidade. 

Desse modo, esta seção buscará apresentar as diversas contribuições empíricas nacionais e 

internacionais para explicação a relação do crime com os aspectos econômicos.    

Historicamente, a investigação econômica do crime teve inicio na década de 60, nos 

Estados Unidos, com Fleisher (1963), Becker (1968) Smigel-Leibowistz (1965) e Ehrlich 

(1967). Apesar do desenvolvimento de muitos trabalhos nacionais, a limitação em que muitos 

estudos empíricos se deparam em decorrência da indisponibilidade de dados confiáveis e as 

altas taxas de sub-registro nos dados oficiais, fez com que muito dos trabalhos nacionais 

apresentassem uma estrutura de dados agregados a nível estadual, apesar de seguirem uma 

linha de raciocínio microeconômica (ARAÚJO JR.; FAJNZYLBER, 2001). Diante dessa 

indisponibilidade dos dados, muitos estudos realizados no Brasil tem utilizado das taxas de 

homicídios como melhor proxy para a criminalidade. Além disso, as taxas de homicídios é a 

única estatística de crime disponível pelo SIM/DATASUS. Os demais tipos de crime são 

disponibilizados pelas secretárias de segurança pública. Desse modo, pressupõe-se que os 

efeitos para os determinantes da criminalidade são os mesmos para crimes contra a pessoa e 

crimes contra patrimônio. Baseando-se na teoria do crime, os sinais esperados pelas variáveis 

econômicas mencionadas parecem ser bem definidos na literatura, no entanto, em outros 

casos, apresentam comportamento ambíguos. 

Cerqueira e Lobão (2004) constataram que o crime tem como principais determinantes 

a desigualdade de renda; renda esperada no mercado de trabalho legal (que depende da taxa 

de ocupação); densidade demográfica; poder de polícia e valor da punição. É evidente que 

indivíduos providos de melhores condições de vida (maior renda per capita, boa instrução 

escolar) estão menos perceptíveis a inserirem-se no mundo da criminalidade.  
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Em um contexto marcado por desníveis socioeconômicos, a desigualdade de renda é 

um dos responsáveis pela elevação da criminalidade. Com base na teoria de Becker (1968) 

espera-se que a desigualdade de renda influencie positivamente sobre as taxas de homicídios. 

Josten (2001) verificou, em sua análise, que elevados níveis de concentração de renda afetam 

negativamente o bem-estar dos indivíduos através criminalidade, pois elevados níveis de 

desigualdade desaceleram o crescimento econômico em decorrência dos efeitos negativos da 

criminalidade. Através dessa análise, o autor verificou uma relação indireta entre a 

desigualdade e criminalidade. Em estudo realizado para crimes de natureza violenta, Kelly 

(2000) buscou verificar as possíveis relações existentes entre a criminalidade e a desigualdade 

de renda e observou efeitos positivos e significativos entre a desigualdade e crime do tipo 

violento, no entanto, para crimes contra patrimônio, como roubos e furtos, verificou-se uma 

relação insignificante entre eles. Araújo Jr. e Fajnzylber (2001) buscaram investigar os 

determinantes econômicos do crime nos estados brasileiros. Observaram uma estreita relação 

do crime com a desigualdade de renda, pobreza e mobilidade social quando comparado com o 

poder de repressão policial e judicial. Isto porque o impacto da desigualdade de renda era 

insignificante para explicar o comportamento das taxas de crimes. Por outro lado, Gutierrez et 

al. (2004) discutiram a existência de uma causalidade contrária, onde o crime causa a 

desigualdade, por exemplo. As áreas mais violentas tendem a receber mais investimentos a 

fim de priorizar a segurança dessas regiões, desse modo, tornam-se mais ricas, quando 

comparadas com as áreas mais pobres.   

Cerqueira e Lobão (2004) acrescentam que, enquanto a redução da desigualdade de 

renda diminui os retornos advindos da atividade criminal, o crescimento do emprego e da 

renda produz resultados ambíguos. Uma vez que o criminoso se depara com custos de 

oportunidades mais elevados para cometer o delito, cria-se uma barreira para o mercado 

ilícito, de outro modo, o aumento da renda pode ocasionar maiores oportunidades e taxas de 

lucratividade nos mercados criminais. Assim, o mercado ilícito cresce à medida que a renda 

cresce.  Além disso, essa expansão das atividades ilícitas ligadas pelo tráfico de drogas é 

outro fator que explica a razão para maior concentração de homicídios nesses grandes centros 

urbanos, como também nos municípios menores.  

Segundo aponta Neri (2011), entre 2003 e 2009, cerca de 19,5 milhões de brasileiros 

abandonaram a linha de pobreza e 29 milhões ingressaram na classe média.  Vale ressaltar 

que, apesar da redução da desigualdade de renda em nível mundial, o Brasil ainda está entre 

os países com piores índices de desigualdade, fato que pode estar intimamente ligado aos 

elevados índices de criminalidade. A fim de verificar com maior precisão o impacto da renda 
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sobre as taxas de homicídios, Marques Junior (2012) optou por desagregá-la em dois extratos: 

a renda per capita do decil mais rico e do decil mais pobre. Concluiu que uma elevação da 

renda da população mais rica gera um efeito positivo sobre o nível de homicídios. Por outro 

lado, quanto para a população mais pobre o efeito é inverso. Gould et al. (2002) enfatizaram 

que indivíduos com alta renda (percentil mais elevado) tendem a sair da sua região de 

residência em função da insegurança proveniente da crescente criminalidade. Desse modo, as 

altas taxas de criminalidade acabam forçando os empregadores a pagarem altos salários como 

meio de recompensar o risco dos trabalhadores.  

Autores como Kume (2004); SANTOS (2009), OLIVER (2002) apontam a presença 

do efeito learning-by-doing na criminalidade, em que, um indivíduo que convive em um 

ambiente em que o crime é comum possui maior probabilidade de cometer um delito, logo, o 

caráter inercial justificaria o ato criminoso. Dessa maneira, a quantidade de crime do período 

passado passaria a afetar o crime no período presente.  

É inquestionável o quanto os custos da criminalidade são altos para a sociedade. Em 

seu estudo, Fajnzylber e Araújo Jr.(2001) acrescentam que, em relação ao valor de vidas 

perdidas, em termos monetários, as estimativas indicam que elas chegam a alcançar cerca de 

2% do PIB, percentual bem próximo dos gastos com segurança pública e privada.  Conforme 

apontam Rondon e Andrade (2003), os custos para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Belo Horizonte, entre o período de 1995-1999, foi de 5%, 3% e 4,1% do PIB, 

respectivamente. Enquanto isso, Ywata et al. (2008) acrescentam que os custos sociais 

associados aos homicídios eram na ordem de R$17,73 bilhões por ano. Já em relação ao custo 

de vida tem-se que os homicídios custam 2,15 milhões por ano.  

No que concerne às características demográfica e econômica, Zaluar (1985), em 

estudo voltado para favelas e comunidades, observou que alguns fatores sociais
9
 estariam 

condicionados à violência e à criminalidade. Muitos autores enfatizam que a pobreza exerce 

forte impacto sobre as taxas de crimes, quanto maior a pobreza menor seria o custo de 

oportunidade dos indivíduos, consequentemente, maior a incidência de crimes.  Pezzin 

(1986), em análise realizada para o estado de São Paulo, verificou uma correlação direta entre 

urbanização, pobreza e desemprego com o crime contra patrimônio: quanto piores as 

condições sociais de um grupo, maiores seriam os casos de violência.  

Buscando avaliar a pobreza relativa como fator explicativo do crime, Bourguignon 

(1998) grifa a importância da desigualdade urbana e a pobreza ao explicar o crime e a 

                                                 
9
 Entre os fatores sociais, temos a pobreza, miséria, desemprego, subemprego, habitação etc.  
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violência. No sentido do que foi discutido, Loureiro e Raimundo (2007) consideraram em seu 

estudo os elementos econômicos, sociais, demográficos e de política pública como principais 

fatores responsáveis pelo comportamento crescente das taxas de crime. Diante disso, os 

autores elencaram como determinantes básicos do crime: renda domiciliar per capita, 

desigualdade de renda, nível educacional, nível de pobreza, taxa de desemprego, proporção de 

lares uniparentais, proporção de jovens do sexo masculino, gastos em segurança pública e 

gastos em assistência social. 

Outra variável importante é a educação. A literatura aponta que existem evidências de 

uma relação negativa entre a educação e a criminalidade. Lochner e Moretti (2004) 

mostraram, a partir de suas analises empíricas dos indivíduos nos Estados Unidos, que a 

escolaridade diminui as chances de participação do indivíduo em atividades criminais. A 

privação ao acesso a melhores condições escolar é uma motivação para a violência, pois está 

atrelada às condições de ocupação que essas classes enfrentam, sem o acesso a melhores 

condições de renda, com residência em locais carentes, com uma estrutura física deplorável, 

sem infraestrutura adequada e sem privacidade entre os indivíduos e os grupos familiares.  

Na literatura nacional, Fajnzlber e Araujo Jr (2001), em análise sobre alguns 

determinantes econômicos, observaram uma elasticidade positiva entre o analfabetismo e as 

taxas de homicídios, ou seja, quanto maior for o nível de escolaridade, menores serão as 

chances de indivíduo cometer algum ato ilícito, ou seja, maiores níveis de escolaridade 

resultam em maiores benefícios no mercado legal e, consequentemente, eleva os custos de 

oportunidades em atividades ilegais. Entretanto, alguns autores desconsideram essa relação 

negativa entre educação e crime. Conforme Glaeser et al. (1996), Gaviria(2000) e Lochner e 

Moretti(2004), níveis de escolaridade mais elevados conduzem a uma queda dos custos de 

execução e planejamento de ações criminosas. Logo, o incentivo a educação favorece o 

desenvolvimento do indivíduo para o mercado de trabalho, o que aumenta os custos de 

oportunidade a atividade ilegal.  

Na literatura clássica, em seus estudos, Ehrlich (1975b) observou que a educação se 

encontra positivamente relacionada às taxas de crime contra a propriedade nos Estados 

Unidos. Em relação aos gastos em segurança pública como medida de repressão da justiça 

criminal, Loureiro e Cerqueira (2004) obtiveram em suas estimativas um efeito negativo e 

robusto, entre a criminalidade e os gastos públicos em segurança, implicando que gastos 

como esses são essenciais para diminuir os índices de criminalidade. Conforme enfatizaram 

Araujo Jr & Fajnzylber (2001), a criminalidade é um problema de cunho político, e a 

participação do governo, a partir da implantação de políticas públicas é essencial no combate 
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ao crime. Por outro lado, Kume (2004) não observou relação significativa entre os efeitos de 

deterrence e a criminalidade sinalizada pela taxa de homicídios.  

Diante do que foi exposto fica clara a importância dos aspectos socioeconômicos em 

explicar o comportamento ascendente que a criminalidade vem atingindo e, em especial, os 

homicídios entre vítimas jovens. Na próxima seção será apresentando um apanhado da 

trajetória das mortes violentas entre jovens a partir de dados estatísticos SIM/DATASUS do 

Ministério da Saúde sobre as ocorrências de homicídios entre jovens e a população total no 

Brasil.  

 

2.3 Teoria Social da Desorganização Social 

Conforme já discutido, são inúmeros os fatores causadores da criminalidade. Dentro 

da literatura econômica a teoria de Becker é bastante discutida, entretanto, é insuficiente para 

explicar os motivos as quais levam ao crime, desconsiderando o impacto das relações sociais. 

Outrossim, a criminalidade sempre esteve associada com a pobreza, a vida marcada pela 

miséria e pela exclusão induziam o individuo a comportamentos violentos. Entretanto, os 

aspectos psicológicos são fatores explicativos para o comportamento do indivíduo. Nesse 

sentido, a explicação do crime como resultado da Desorganização social
10

 busca enfatizar a 

importância das relações existente entre comunidades locais, como grupos de amizades, 

parentesco e entre outros para a socialização desses indivíduos. Logo, o ambiente a qual o 

indivíduo convive estimula o comportamento criminoso.     

 A essência da teoria da desorganização social está em explicar a ocorrência do crime 

não como resultado de uma decisão individual, mas do meio social em que vive o indivíduo; a 

incapacidade de adotar alguns valores
11

 comuns sobre os jovens dificulta a prevenir o controle 

do crime.  Nesse ensejo, esse processo de interação social, constituído tanto pela organização 

quanto desorganização social, acabou por facilitar a vida criminal para muitos indivíduos. 

Desse modo, dentro da literatura existem indícios de que o crime é resultado da 

desorganização social. Nesse ensejo, Shaw e Mckay (1942) foram os pioneiros na analise 

ambientais do crime, com o artigo Juvenile Delinquency and Urban Areas. Os autores 

observaram que a distribuição local dos desviantes apresentava o mesmo padrão ao longo do 

tempo, mas com alguns desvios do centro comercial, conduzindo a surgimento de áreas 

socialmente desorganizada com problemas estruturais – econômicos e sociais. Sendo assim, 

                                                 
10

 Em seu estudo Cerqueira e Lobão (2003) traz a discussão do crime como resultado da má formação dos 

indivíduos, no âmbito familiar e comunitário.  
11

 Exposição de valores, normas e comportamentos convencionais.  
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entende-se como desorganização social laços sistêmicos que facilitam ou dificultam a 

organização social (Cerqueira e Lobão, 2003).       

 Desse modo, aspectos de instabilidade social, heterogeneidade o baixo status 

socioeconômico colaborariam para o enfraquecimento da organização comunitária implicando 

num aumento dos níveis de delinquências. (Shaw & Mckay,1942). Logo, essa teoria acredita 

que, quanto mais desorganizado a sociedade maior será a criminalidade. Frederic Trasher 

(1927), em uma abordagem dinâmica espacial observou nas áreas deterioradas de Chigaco um 

aglomerado de gangues, constituída por jovens que sofrem dificuldades financeiras e 

desestrutura familiar, em suma, o autor defende o surgimento dessas gangues como resultado 

da desorganização social. Conforme Sampson (1997), a organização e desorganização social 

compõem laços inextricáveis de sistemas que favorecem ou dificultam o controle social. 

Nesse ínterim, os casos de criminalidade surgiam como efeitos indesejáveis das relações 

sociais locais e vizinhas (Entorf e Spengler, 2002). Além disso, vale destacar o papel 

econômico sobre estruturação familiar e, consequentemente, nessas sociedades.  É perceptível 

que, nas comunidades com piores condições econômicas maior é a criminalidade, não 

obstante, o poder aquisitivo da sociedade acaba criando dificuldades no que concerne à 

organização social, dando abertura ao crime.      

 De certa forma, esses fatores inibem que os indivíduos dessas comunidades atingirem 

uma coesão social, ou seja, um meio comum, motivando o surgimento de uma vizinhança 

socialmente desorganizada. Logo, a desorganização social é a incapacidade de uma 

determinada comunidade se organizar em detrimento de um objetivo comum, de valores 

efetivos entre a sua população. As favelas é um exemplo de organizações desestruturadas e 

alvo fácil ao trafico de drogas. Segundo Shaw e MacKay (1942) consiste na da incapacidade 

da sociedade em almejar valores comum a todos e manter controle social, sendo assim, a 

desorganização social implicaria em criminalidade e delinquências.  

 Outros trabalhos buscaram resultados contrários a essa causalidade encontrada, 

apontando os efeitos adversos que a criminalidade gera sobre a desorganização social. Diante 

disso, vale destacar os trabalhos de Skogan (1986 e 1991), Bursik (1986), Katzman (1980) e 

Sampson e Wooldredge (1986)  
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3. O CONTROLE DE ARMAS DE FOGO E OS HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS NO 

BRASIL  

Recentemente, os dados do Mapa da Violência 2013 apontaram que, entre 1980 e 

2011, as mortes não naturais violentas de jovens no Brasil cresceu em 207,9%. O resultado é 

bastante assustador, pois, a cada dia, mais jovens estão sendo vitimas desse tipo de violência 

no Brasil. Considerando apenas os homicídios, o aumento chega à 326,1% aproximadamente. 

Esses dados apenas confirmam que a principal causa de mortes não naturais e violência entre 

jovens são os homicídios. Além disso, os dados mais recentes de 2012, divulgados pelo Mapa 

da Violência de 2015, revelam que, do total de 42.416 óbitos por tiro registrados no país, 

neste ano, aproximadamente 59% foram de pessoas jovens.  

Diante desse cenário de insegurança sofrido pela sociedade, novas políticas foram 

implementadas com o intuito de reduzir a criminalidade e, em especial, os homicídios. No ano 

de 2003 foi aprovada a legislação sobre controle de armas de fogo, constituídas por um 

conjunto de campanhas do desarmamento. De certa maneira, a política do desarmamento foi 

crucial na queda dos homicídios a partir do ano de 2004, principalmente para as cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, que detinham os maiores índices de homicídios.  

A Lei nº 10.826, criada em 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento) 

dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de armas de fogo e munição, 

conhecida como Estatuto do Desarmamento. A lei tem por finalidade: 

 

“Contribuir para melhorar a segurança pública, retirando de circulação, cada 

vez mais, armas de fogo sem qualquer registro ou controle, bem como permitindo à 

polícia que, prendendo o infrator que porta arma ilegal, evite a prática de delitos 

mais graves, como roubos, homicídios, estupros, extorsões etc.” (NUCCI apud 

ROSEMBERG FERREIRA, 2013). 

 

De acordo com Sistema Nacional de Armas – SINARM os principais objetivos da lei 

de nº10. 826 é: (i) identificar as características e propriedade da arma de fogo, (ii) cadastrar as 

armas e as autorizações do porte de arma de fogo, (iii) em caso de transferências é necessário 

o cadastro, (iv) verificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de 

arma de fogo, (v) integrar no cadastro os acervos policiais já existentes, (vi) cadastrar as 

apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.  

Com a divulgação da Lei nº 10.826, cerca de meio milhão de armas foram recolhidas, 

entretanto, tal ação não surtiu muito efeito com relação à redução dos homicídios cometidos 

em virtude de arma de fogo. Segundo Barbosa (2011), com base nos dados de 2005, um ano 
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após a promulgação da lei, os homicídios aumentaram de 47.578 para 49.145. Apesar do 

intuito dessas políticas em atenuar o crescimento acelerado dos homicídios, os dados revelam 

que essas políticas não foram suficientes para controlar as mortes por armas de fogo no Brasil.  

Conforme aponta o gráfico 1, as taxas de homicídios obtiveram uma queda bastante 

significativa entre os anos de 2003 e 2004, entretanto, nos anos posteriores as taxas de 

homicídios voltaram a apresentar crescimento.  

  

Gráfico 1: Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por armas de fogo, entre o 

período de 1980 – 2010.  

 

Fonte: Mapa da Violência 2013 (WAISELFISZ, 2013, p. 15). 

 

Vale ressaltar que, entre o período de 1980-2010, os homicídios pularam de 70% para 

95% na participação do número de mortes, restando apenas 5% para acidentes, suicídios e 

casos por motivos indeterminados. Não obstante, durante este período observou-se um 

crescimento global de 11,2% no número de óbitos por armas de fogo, motivado 

principalmente pelas estatísticas das regiões Norte e Nordeste (WAISELFISZ, 2013).  As 

regiões Norte e Nordeste apresentaram crescimento de 195,2% e 92,2%, respectivamente, 

enquanto a região Sul e Centro-Oeste tiveram crescimentos de apenas 53,6% e 12,4%, 

respectivamente. Já a região Sudeste apresentou uma queda de 39,7% das mortes violentas 

(ROSEMBERG FERREIRA, 2013).  

Um levantamento do perfil desses indivíduos revelou que a maioria das vitimas por 

armas de fogo são jovens, com idade entre 15-29 anos, do sexo masculino e da cor negra.  
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Para Teixeira (2001), a explicação para que tantos jovens estejam inseridos na criminalidade 

está nas dificuldades provenientes do mercado de trabalho, e até mesmo pelo comodismo e/ou 

pela não materialização de um emprego honesto. Sendo assim, o crime torna a única 

alternativa para obtenção de recursos. Diante disso, fica claro que, juntamente com as altas 

taxas de criminalidade, também sobem as taxas de desemprego. Os estudos da Organização 

das Nações Unidas (ONU) revelam que, no Brasil, os níveis mais altos de homicídios estão 

atrelados ao crime organizado e com gangues. Os dados apontam que 43% dessas vítimas 

possui idade entre 15-29 anos, onde, pelo menos, uma em cada sete do total de vítimas de 

homicídios no mundo é homem jovem, com idade dentre 15 e 29 anos.  

 

Gráfico 2: Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por armas de fogo.  

Comparação entre a população total e jovem, entre o período de 1980 – 2010. 

 

FONTE: Mapa da Violência 2013 (WAISELFISZ, 2013, p. 14). 

 

O gráfico 2 deixa bem claro quanto a participação de jovens em homicídios por armas 

de fogo, desde 1980 até 2010 e o cenário é de crescimento contínuo. Apesar da política do 

desarmamento, as taxas de mortalidade por arma de fogo, no geral, não diminuíram. De 

acordo com os dados do Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, entre o período de 1990-2012, as taxas de homicídios por 100 mil habitantes 

entre jovens de 15-29 apresentaram altas taxas nos últimos 22 anos, com uma taxa de 41,3 

mortes por 100 mil habitantes em 1990 contra 53,9 mortes por 100 mil habitantes em 2012.    
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Em seu estudo Waiselfisz (2013) trouxe uma discussão em torno da distribuição 

espacial das taxas de homicídios para os 5.565 municípios do país. No geral verificou-se uma 

maior concentração das maiores taxas de homicídios na região Nordeste. Com base nos 

anexos A e B é possível averiguar as 100 maiores taxas de homicídios entre os jovens e 

população total e, como esperado, os municípios que apresentaram os maiores índices de 

homicídios estão localizados nos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba. Por fim, comparando 

as mortes entre jovens e população total, os números de homicídios entre jovens por 100 mil 

habitantes apontam resultados superiores às mortes com o total da população. Muitos são os 

fatores, entre eles tem-se o desenvolvimento de polos em regiões periféricas. Além disso, os 

investimentos que assegurariam segurança pública da população não ocorreram 

simultaneamente, tendo como consequência a migração da violência para esses polos em 

desenvolvimento; transição do contrabando de armas em municípios do interior, municípios 

do arco do desmatamento amazônico e municípios de turismo predatório, municípios com 

domínio territorial e currais políticos (WAISELFISZ, 2013).  
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4. ASPECTOS METODÓLOGICOS  

 

Para esta seção será apresentado o tratamento dos dados utilizados no estudo em 

questão, assim também, como os testes empregados e o modelo empírico utilizado para 

alcançar os objetivos elencados na introdução deste estudo. Muitos dos testes utilizados em 

painel são desconhecidos, bem como, se tratando de painel heterogêneos, raízes unitárias e 

cointegração em painel. Sendo assim, esta seção trará a explicação dos testes e modelo 

empírico utilizados nesse estudo.  

 

4.1 Base de Dados e Tratamentos 

Para análise empírico-estatística sobre as relações entre a criminalidade e os fatores 

socioeconômicos no Brasil serão utilizados dados oriundos do SIM – DATASUS, Órgão do 

Ministério da Saúde, que possui informações referentes à taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes. Para alcançar o objetivo proposto no estudo, às variáveis explicativas utilizadas no 

modelo será selecionada a maioria a partir de dados anuais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 1990 a 2010, com exceção dos dados referentes a gastos 

públicos dos estados, construídos pelo Boletim de Finanças Públicas do Brasil e organizados 

pela Secretária do Tesouro Nacional (STN). Além disso, o estudo em questão trata-se de um 

painel desbalanceado em função da ausência de observações. A análise de cross-section diz 

respeito aos 27 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, já a análise temporal 

considerou o período de 1990 a 2010. 

A partir dos dados do IBGE foi possível captar informações de caráter regional, assim 

como as características econômicas e sociais como pobreza, desigualdade de renda, renda per 

capita, educação. Detalhadamente o quadro 1 apresenta as principais variáveis consideradas 

determinantes do crime nos estados brasileiros. Assim sendo, o presente estudo delimitou-se 

em verificar as relações existentes entre a criminalidade e os aspectos socioeconômicos 

através de uma análise de impulso – resposta e decomposição da variância construída a partir 

de um painel de dados compreendendo o período de 1990-2010. 

QUADRO 1: Descrição e Fontes das Variáveis para o estudo da Criminalidade no Brasil  

Variável    Descrição Fonte 
HOM Taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes SIM-DATASUS 

RENDA Renda domiciliar per capita IBGE 

EDU Média de anos de estudo IBGE 
GINI Coeficiente de Gini na renda  IBGE 
POB Porcentagem de pessoas extremamente pobres  IBGE 
GSP Gastos em segurança pública STN 

Fonte: Elaboração Própria.  
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Diante do quadro 1, a função estimada de acordo com o modelo teórico será: 

1 1 2 3 4 5 6it it it it it it itHom Hom renda pobres educ gini gastos          
 

 

 

(5) 

 

 

 

Onde itHom  é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado i no ano t, 

itrenda  é a renda domiciliar per capita, itpobres  é a proporção de indivíduos em situação de 

extrema pobreza, sendo o percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

linha de pobreza, iteduc  é a média de anos de estudo dos indivíduos de cada estado, itgini  é 

coeficiente de gini e itgastos  é os gastos em segurança pública em esfera estadual.  

Como proxy da variável criminalidade utilizou-se as taxas de homicídios por 100 mil 

habitantes, caracterizada no modelo como variável dependente. As variáveis de controle 

utilizadas no modelo são os seguintes: renda, média de anos de estudo, proporção de 

indivíduos pobres, coeficiente de Gini e gastos em segurança pública, todos especificados no 

quadro 1. Verifica-se que, o aumento da renda do indivíduo aumenta os custos de 

oportunidades em cometer o ato ilícito, ou seja, um aumento dos retornos advindos do 

mercado de trabalho aumenta o custo de oportunidade no mercado ilegal. Com relação a 

variável pobreza, é visto que, as pessoas pobres, em geral, residem em lugares 

marginalizados, estereótipo alvo para o crime e, consequentemente, são as vítimas mais 

vulneráveis à violência. Logo, espera-se que, quanto mais pobre o indivíduo maior serão as 

chances do indivíduo se envolver no mundo do crime.  

Quanto à variável anos de estudo esperasse que, quanto maior a média de anos de 

estudos menor serão as chances do indivíduo se envolver no mundo do crime, em decorrência 

das melhores expectativas criadas pelo ambiente escolar. O índice de Gini, o indicador 

responsável por medir a distribuição da desigualdade de renda, mostra que quanto maior a 

desigualdade de renda, maiores serão as restrições econômicas impostas ao indivíduo e, 

consequentemente, mais propenso estará a cometer o ato criminoso.   

  Em seguida, como o presente estudo trata-se de um modelo dinâmico, o mesmo irá 

incluir a variável dependente defasada como uma das suas variáveis explicativas para 

investigar a dinâmica das taxas de homicídios.  

Por último, tem-se a variável gasto com segurança pública utilizada como proxy para a 

probabilidade do criminoso ser capturado. Como já foi salientado, espera-se que o aumento 
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do gasto em segurança pública tenha um impacto negativo sobre as taxas de homicídios. 

Logo, quanto maior o poder de repreensão policial menores serão os índices de criminalidade. 

O quadro 2 descreve um resumo do desempenho esperado das relações apresentadas 

acima: 

 

QUADRO 2: Efeitos Esperados das variáveis econômicas sobre as taxas de 

homicídios   

 
VARIÁVEL 

EXPLICATIVA 
HOMICÍDIO REFERÊNCIAS 

      + Andrade e Lisboa (2000) e Fajnzylber e Araújo Jr. 

(2001). 

RENDA - Cerqueira e Lobão (2004) 

EDU - Lochner e Moretti (2004), Fajnzlber e Araujo Jr 

(2001) Glaeser et al. (1996),  e Gaviria(2000) 

GINI + Becker (1968), Kelly (2000), Gutierrez et al. 

(2004), Josten (2001). 

POB + Pezzin (1986) 

GSP - Loureiro e Cerqueira (2004), Araujo Jr & 

Fajnzylber (2001), Araujo Jr & Fajnzylber (2001), 

Benoit e Osborne (1995), Zhang(1997), 

Imrohoroglu et al. (2000) e Merlo (2003).  

   Fonte: Elaboração Própria 

Nesse contexto, tratando-se de um modelo dinâmico e com variáveis endógenas, a 

contribuição desse trabalho consistirá em avaliar a partir das funções impulso – resposta e 

decomposição de variância de um PVAR as inter-relações entre as variáveis econômicas e a 

criminalidade, compreendendo um período de tempo longo, sendo assim, possível verificar 

com mais precisão os efeitos de curto e longo prazo das variáveis explicativas (Holtz-Eakin, 

Newey and Rosen, 1988).  

Na sequencia, serão apresentados tabelas e gráficos que ilustram o comportamento da 

criminalidade entre os estados durante o período de 1990-2010, apresentando uma discussão 

temporal e espacial da criminalidade. Abaixo, a tabela 1 traz um resumo da estatística 

descritiva das variáveis utilizadas no modelo do crime para população total e jovens.  
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Tabela 1: Estatística descritiva da criminalidade e das variáveis econômicas entre o período de 

1990-2010 

 

 

POPULAÇÃO TOTAL 
POPULAÇÃO JOVEM 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Homicídios 

Defasados 
24,98 13,22 3,5 66,9 45,61 26,89 5,6 147,10 

Educação 5,87 1,36 2,56 9,98 - 
- - - 

Gastos 717.317,8 111.294,7 0 756.144,9 
- - - - 

Gini 0,55 0,042 0,42 0,66 
- - - - 

Renda 

Domiciliar 

per capita 

677,95 290,66 225,41 2.034,24 
- - - - 

Pobres 30,12 15,94 3,56 75,41 
- - - - 

 Fonte: Elaboração própria.  

 

No que se refere a variável homicídio, nota-se que a média por 100 mil habitantes 

entre o período de 1990-2010 foi de 24,98, muito próximo da média nacional apresentada no 

ano de 2012, concluindo que, apesar da redução das mortes por armas de fogo em algumas 

capitais brasileiras, o Brasil apresentou um índice de criminalidade elevado durante esses 20 

anos, concentrando-se principalmente no interior do país, e nas localidades que antes eram 

consideradas “seguras”. Na modelo do crime para população jovem, os dados apontam a 

média da taxa de homicídios entre jovens nos últimos 20 anos, quando comparado à média 

geral verifica-se que, as taxas de homicídios entre jovens foram relativamente maiores. 

Enquanto a média de homicídio entre jovens foi de 45,6 contra 24,8 da população geral. Não 

obstante, as mortes por armas de fogo tem sido a principal causa de mortes entre jovens.  

Apesar das políticas públicas já implementadas os índices de criminalidade tem 

evoluído a cada dia que passa. Isto posto, vem a insegurança, medo e desconfiança perante a 

sociedade. Muitos são os fatores que explicam esse comportamento de crescimento 

ascendente das mortes violentas, entre elas: a indução de investimentos em segurança pública 

voltados para capitais e suas regiões metropolitanas, implicando numa migração do crime 

organizado para áreas de menor risco; melhoras no sistema de captação de dados de 

mortalidade, fazendo com que mortes antes ignoradas no interior pudessem ser 

contabilizadas; e apesar do crescimento de alguns polos atrativos em regiões mais pobres, os 

investimentos realizados não foram suficientes para suprir as necessidades em segurança 

pública.  
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A seguir, o gráfico 3 apresentará a trajetória das taxas de homicídios entre o período 

de 1991-2010, apontando  contínuo o aumento da criminalidade, onde as mortes por armas de 

fogo é o principal responsável na maioria dos casos. De acordo com gráfico abaixo verifica-se 

que, nos últimos anos o país veio apresentando um crescimento continuo das taxas de 

homicídios, e quando se refere as mortes entre jovens esse indicador é ainda maior (ver 

gráfico 4). Conforme já discutido, o Brasil está entre os países com as maiores taxas de 

homicídios do mundo, onde maior parte desses assassinatos é cometida com arma de fogo. 

Com base na Organização Mundial da Saúde (OMS) o índice suportável é de 10 homicídios 

por 100 mil habitantes, porém o Brasil está bem longe disso. O levantamento realizado por 

Waiselfisz (2013) apontou que, dos 15,4 milhões de brasileiros que possuíam armas de fogo 

em 2010, 3,8 milhões eram criminosos. 

Gráfico 3: Trajetória da taxa de homicídio entre o período de 1991-2010 

 

FONTE: Elaboração Própria, a partir dos dados do SIM-DATASUS.  
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Gráfico 4: Taxa de homicídios (%)  por 100 mil habitantes dos estados brasileiros entre o 

período de 2000 e 2010 

 

FONTE: Elaboração Própria, a partir dos dados do SIM-DATASUS. 

Para meio de comparação, o gráfico 4 apresentou a concentração espacial das taxas de 

homicídios dos estados entre o período de 2000 e 2010. A estatística aponta que, no ano de 

2000, os estados que detinham as maiores médias eram Pernambuco, Rio de Janeiro, Espirito 

Santo, São Paulo, Mato Grosso. Já no ano de 2010 os estados que apresentaram as maiores 

médias foram Alagoas, Espirito Santo, Bahia, Pará,  Amapá e Paraíba. Logo, verifica-se que, 

os estados da região nordeste vieram apresentar as maiores taxas de homicídios. São Paulo e 

Rio de Janeiro que antes apresentavam as maiores taxas de homicídios perdem espaço para 

estados menores, como é o caso de Alagoas.  
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Gráfico 5: Trajetória da taxa de homicídio entre jovens do período de 1991-2010 

 
Fonte: Elaboração Própria, a partir dos dados do SIM-DATASUS. 

 

 

Gráfico 6: Taxa de homicídios jovens (%)  por 100 mil habitantes dos estados brasileiros 

entre o período de 2000 e 2010

Fonte: Elaboração Própria, a partir dos dados do SIM-DATASUS. 
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Os gráfico 5 e 6 apresenta as taxas de homicídios entre jovens no período 1990-2011. 

A ideia é apresentar graficamente uma comparação das taxas homicídios entre jovens com a 

média geral das taxas de homicídios. Como já foi supramencionado, a principal causa de 

mortes entre jovens é homicídios, os gráficos abaixo deixa bem claro que, nos últimos anos a 

trajetória das mortes violentas entre jovens quando comparado com as outras faixas de idade 

tem evoluído significativamente, principalmente entre os estados de Alagoas, Espírito Santo e 

Paraíba.  

Apesar da melhoria nas estatísticas de mortes por causas violentas em alguns estados, 

como São Paulo e Rio de Janeiro, outros estados veem apresentando uma piora, por exemplo, 

os estados do Nordeste têm liderado os maiores índices de mortes por causas violentas, 

principalmente, homicídios. Em 2004, São Paulo era o quarto com a maior taxa de mortes 

violentas, hoje o estado apresenta uma das menores taxas. Enquanto isso, o estado de Alagoas 

antes com umas das menores taxas de homicídios vem assumindo liderança no ranking das 

maiores taxas de homicídios. De acordo com as informações do IBGE, o crescimento das 

mortes violentas no Nordeste tem ocorrido como consequência do processo urbanização 

desses estados. A metropolização que vem se intensificando no Nordeste tem implicado em 

cidades saturadas, com inchaço de periferias. 

 

  4.2 Testes e Estimações 

 

4.2.1 Testes de Raiz Unitária e Cointegração  

  

Para verificar as inter-relações existente entre a criminalidade e as demais variáveis, 

aplica-se primeiramente os testes de raiz unitária e cointegração. Com base na econometria 

aplicada, o uso de teste de raiz unitária para series temporais é bastante comum, no entanto, 

para dados em painel esse procedimento ainda é recente. Para análise da estacionariedade de 

séries temporais são utilizados comumente os testes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF),  

Phillips – Perron, Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin ( KPSS) e NG-Perron  para verificar 

se a série é ou não estacionária, entretanto, estes são aplicados às séries individuais.  

Diante dessas limitações têm sido elaborados alguns testes de raiz unitária para dados 

em painel, entre eles temos, o proposto por Im, Pesaran e Shin (2003), Levin, Lin & Chu e 

ADF- Fisher, os mesmos estão baseados aos pressupostos do teste de Dickey-Fuller 

(MONTEIRO, 2011). O teste LL (Levin, Lin e Chu, 2002) se baseia na hipótese de que, o 
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distúrbio de cada unidade possui a mesma estrutura autorregresssiva [AR(1)]. O mesmo se 

aproxima do teste de Dickey-Fuller ou Dickey-Fuller Aumentado, caso as defasagens sejam 

incluídas. De acordo com o teste de LL, a hipótese nula é de que cada série de painel seja 

integrada de ordem um, contra a hipótese alternativa de que a série é estacionária. 

O teste IPS (Im, Pesaran e Shin, 2003) foi construído com base nas estatísticas de 

Dickey-Fuller t-sobre cada unidade do painel. A hipótese nula é a de que, todas as séries são 

não estacionárias, sendo a hipótese alternativa que ao menos uma série é estacionaria. A 

metodologia do teste de IPS é uma extensão do teste de Levin-Lin, pois se baseou numa 

metodologia de médias do t-estatístico do teste de Dickey-Fuller (ADF) de cada uma das 

variáveis da amostra. Além disso, para pequenas amostras, o teste de IPS (Im, Pesaran e Shin 

(1997), com relação às inferências estatísticas, apresentam resultados mais robustos que o 

proposto por Levin e Lin (1992,1993). Enquanto o teste de LL, considera que o parâmetro 

autorregressivo é homogêneo, configurando o teste LL em regressões de dados empilhados 

(pooled) e, consequentemente, aumentando os graus de liberdade. O teste de IPS considera a 

heterogeneidade do parâmetro auto-regressivo, entretanto, as equações são estimadas 

individualmente.  

O teste de Fisher combina os valores de p do teste de ADF para cada unidade de raiz 

independente, desenvolvida por Maddala e Wu (1999). Diferentemente do teste de IPS, o teste 

de Fisher não requer um painel equilibrado. O teste de Fisher assume que todas as séries são 

não-estacionário sob a hipótese nula contra a alternativa de que, pelo menos, uma série no 

painel é estacionária. Através de simulações de Monte Carlo, Maddala e Wu (1999) 

apontaram que seu teste detinha maior poder que os testes de LL e IPS. Dessa forma, 

tratando-se de uma série não balanceada, o teste de ADF-FISHER é o mais adequado para 

testar a estacionariedade da série em questão. 

Em seguida, a fim de verificar a existência ou não de cointegração das séries utilizou-

se o teste de Westerlund (2007). Entende-se como cointegração de variáveis quando duas ou 

mais variáveis são integradas na mesma ordem, mas sua combinação linear é integrada de 

ordem zero. Isto é, o resíduo dessa combinação linear será estacionário, mesmo que em nível 

as variáveis não sejam estacionárias. Se isso ocorre, entende-se que as variáveis cointegram, 

ou seja, significa que as variáveis possuem uma relação estável de longo prazo (CARDOSO 

APUD HAYASHI, 2012). 

Diferentemente dos testes de Kao (1999) e Pedroni (1995), o teste de Westerlund 

(2007) relaxa a hipótese de que os parâmetros de curto prazo sejam iguais aos parâmetros de 

longo prazo para que a hipótese nula fosse rejeitada (não cointegração). Entretanto, o teste 
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exige que, para que as variáveis cointegrem é necessário que elas sejam integradas de ordem 

1. O número de lags do teste é realizado automaticamente pelo critério de AIC. Uma das 

vantagens do teste de Westerlund (2007) é testar a cointegração sob um alto grau de 

heterogeneidade e com existência de quebras estruturais.      

 Os resultados do teste é apresentado por 4 estatísticas (Ga, Gt ,Pa ,Pt,)
12

 a qual se refere 

as estatísticas de cointegração no grupo e no painel. As estatísticas Ga e Gt se baseiam na 

cointegração do grupo, consideram que o painel como um todo é cointegrado e que o fator de 

cointegração é o mesmo para todo o painel. Pa e Pt está relacionado a cointegração do painel, 

considerando a existência de pelo menos uma secção cointegrada que, no caso dessa pesquisa, 

que existe pelo menos uma variável cointegrada.  

4.2.2 Função Impulso– Respostas e Decomposição de Variância 

 

Em vista que o objetivo do estudo está em verificar as inter-relações existentes entre a 

criminalidade e as variáveis econômicas, para isto, será utilizado a técnica de Vetores 

Autorregressivos para dados em Painel – PVAR, onde os resultados estarão baseados na 

estimação do modelo empírico e nas funções impulso-resposta e decomposição de variância.  

Lutkepohl (2005) e Hamilton (1994) enfatizam que um modelo VAR é estável se o módulo de 

cada autovalor da matriz de autovalores seja estritamente menor que 1, conforme mostra a 

matriz abaixo: 

[
       

   
     

] 

 

A estabilidade indica que o VAR painel é invertível e tem um vetor infinito, o qual 

fornece a interpretação conhecida por funções de impulso-resposta ou decomposição de 

variância do erro. Sendo assim, a interpretação das funções de impulso-resposta consistirá em 

verificar o choque que uma variável é susceptível de ser acompanhada por choques em outras 

variáveis. Logo, as funções impulso-respostas apontam como um choque em qualquer das 

variáveis de um modelo afeta as demais variáveis endógenas do modelo, e, eventualmente 

retroage sobre a própria variável. Semelhantes às funções impulso-resposta, a decomposição 

de variância busca a partir da matriz, explicar a contribuição de cada variável para a variância 

                                                 
12

 Pa e Pt são as estatísticas do painel, ao qual testa H0:     contra H1:      para todo i. As duas outras 

estatísticas Ga e Gt indicam as estatísticas do grupo, onde H0:     contra H1:      para todo i.  
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dos erros. Os choques ortogonalizados tem uma matriz de covariância, que permite a 

decomposição da variância simples da previsão dos erros. 

4.3 Modelo de Vetores Autorregressivos para Dados em Painel - PVAR 

  

A analise do modelo PVAR consiste na combinação da técnica VAR com dados em 

painel. Enquanto a técnica do VAR permite contornar o problema de simultaneidade, a 

estrutura de dados em painel permite controlar o problema da heterogeneidade individual não 

observada entre as unidades. Segundo Binder, Hsiao e Pesaram (2004), considerando     um 

vetor (mx1), com variáveis aleatórias para i-ésima unidade de corte transversal no tempo   e 

pressuponha que os     são formados pelo modelo PVAR de ordem um, temos: 

    (    )               

 

(6) 

 

 

Onde           e          , em que    é a matriz identidade de dimensão 

   ,   é a matriz     de parâmetros,    é um vetor    de efeitos individuais,     é o 

termo de erro aleatório. Independente da sua especificação (efeitos aleatórios ou efeitos 

fixos), ao trabalhar com a estrutura do PVAR é necessário que algumas hipótese sejam 

atendidas, entre elas: 

 

1. As observações de     são    ,    ,....,    ,    , quando n ∞ as observações 

adotam valores fixados.  

2. O termo de erro , quando t ≤ T, é i.i.d. ˅ i,t, com E[    ] = 0 e Var[    ] = Ωε, sendo 

Ωε uma matriz positiva definida. 

3. Os desvios iniciais,    , são i.i.d entre os  , com média zero e variância constante por: 

 (    
 
  )     

.  

 

4.3.1 Estimador de Efeito Aleatório  

 

O principal pressuposto da abordagem de efeitos aleatórios é que o efeito não-

observado não seja correlacionado    , ou seja, a análise dos efeitos aleatórios considera que a 

variância do efeito individual é igual para todos os    , portanto, não tendo qualquer 

correlação com termo de erro. Se esse pressuposto não for atendido os resultados serão 

enviesados.  Para isso, alguns pressupostos precisam ser válidos:  
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4.    (  
    )    

  

5.    (       ) = 0 

 

Para estimação dos estimadores de efeitos aleatórios utiliza-se o método de Máxima 

Verossimilhança ou estimador linear (GLS).  Para amostras com N pequeno e T grande 

recomenda-se o ML para efeitos aleatórios, caso contrário, utiliza-se o GLS.  

 

4.3.2 Estimador de Efeito Fixo 

 

O estimador de efeitos fixos admite que os coeficientes sejam idênticos para todos os 

indivíduos, com exceção dos parâmetros independentes que é especifico para cada indivíduo, 

supondo dessa forma a homogeneidade entre as observações.    

O estimador de efeitos fixos é obtido a partir do método de MQO agrupado e sob a 

hipótese de exogeneidade estrita. Entretanto, comparado ao estimador anterior, a utilização do 

estimador de efeitos fixos não necessita de nenhum daqueles pressupostos citados. Nesse 

estimador o efeito individual é heterocedástico e distribuído de forma dependente, sendo 

determinado através da distribuição de probabilidade conjunta com um número de parâmetros 

crescendo a uma taxa igual para todos os     presentes no painel, ainda, por não possuírem 

momentos, estão correlacionados com o termo de erro aleatório    . 

 

O estimador utiliza a eliminação de      através da primeira diferença da equação (6): 

 

                                

 

(

(7) 

 

 

O estimador LSDV (Least Square Dummy Variable) ou within na presença de efeitos 

fixos seccionais e temporais trabalha com base na diferenciação dos dados relativamente à 

média. A literatura aponta que, no geral, os estimadores de LSDV tendem a não ser BLUE, 

logo, os estimadores GLS ou os MLE serão eficientes. Dessa forma, o estimador de Quase 

Máxima Verossimilhança é consistente, e pode ser obtido através da função de probabilidade 

conjunta incondicional de      ou pela distribuição condicional de     , para t>2, em     . 

Isto posto, alguns pressupostos precisam ser atendidos, entre eles, temos: 



46 

 

 

(i)  (    
 
  )    

(ii) O segundo momento da matriz de produtos       
           com      

(
    

    
*, existe.  

 

4.3.3 Estimador GMM 

 

Os estimadores citados (efeitos fixos e aleatórios) tem como pressuposto a suposição 

da heterogeneidade não observada (exogeneidade estrita), apesar de ser uma hipótese central, 

em certos casos, pode não ser válida.  Nesse caso, uma das soluções para esse tipo de 

problema é a utilização de variáveis instrumentais e a eliminação dos efeitos não observados, 

para que assim, os estimadores tornem consistentes e não viesados. O principal objetivo do 

GMM é localizar um estimador consistente que tenha o mínimo possível de restrições sobre 

momentos.  

O método utilizado nesse contexto é o estimador GMM. De acordo com Costa (2013) 

os instrumentos desse estimador são as defasagens da variável    , que segue a seguinte 

condição de ortogonalidade: 

 

  (             ) 
 
  
             

 

(

(8) 

 

 

Onde     é um vetor (   )     definido por     (               
     

)  

Diferentemente dos outros estimadores, o GMM para o θ é baseado na condição de 

momento, segue o seguinte formato matricial: 

    (

      

       
 
 

    

) 

 

Onde      e        são matriz de ordem (   )    expresso por:  

     (                  )  

e 
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        (                    )  

 

(

(9) 

 

 

Desse modo, o estimador GMM para δ = vec(θ) é dado por:  

 

      (     ̂
     )

  
      ̂

      

 

(

(10) 

 

 

Onde     
 

 
∑    

 
     ,     

 

 
∑    

 
        ̂  

 

 
∑    

 
     ̂     ̂  

 

 
∑   ̂

 
     

  ̂              
                  (   

 )      
̂                ̂  ,  

 

 

4.4 Modelo Empírico  

De forma a verificar as relações entre a criminalidade e os fatores econômicos, com 

base na teoria econômica do crime de Becker (1968), o presente estudo utilizará da técnica de 

Vetor Autorregressivos (VAR) aplicado ao método de dados em painel para estimação do 

modelo empírico para averiguar a relação de causalidade entre crime e as variáveis 

econômicas. Essa metodologia trata da construção de um painel para aplicação da técnica 

Vetor Autorregressivos (VAR). Uma das principais vantagens de dados em painel é o maior 

número de observações que permite aumentar os graus de liberdade, e consequentemente, a 

eficiência do parâmetro estimado. 

Sendo assim, para cumprir o objetivo elencado utilizou-se a técnica proposto por 

Holtz-Eakin et all.(1988), comumente conhecido como o Painel Vetor Autorregressivos 

(PVAR), expresso da seguinte forma: 

 

2 3 4 5 6it i it it it it it itHom renda pobres educ gini gastos            
 

(11) 

 

 

Onde H é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do i-ésimo estado no período t;, 

itrenda é a renda do i-esimo estado no período t; itpobres  é a incidência de pobreza do i-

ésimo estado no período t; iteduc é a média de anos de estudo do i-ésimo estado no período t; 
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itgini  é o índice de gini do i-ésimo estado no período t; itgastos  é os gastos públicos do i-

ésimo estado no período t; it  é o termo de erro do i-ésimo estado no período t. Tratando-se 

da criminalidade, a metodologia de dados em painel é a mais adequada, pois, além do controle 

da heterogeneidade não-observável, ela permite reduzir o problema de sub-registro do crime. 

Além disso, através da estrutura VAR é provável contornar os possíveis problemas de 

simultaneidade, em função da indeterminação teórica nas relações causais, considerando todas 

as variáveis endógenas no modelo (WOOLDRIDGE, 1991). Desse modo, a utilização do 

PVAR justificasse por ser um modelo dinâmico e com variáveis endógenas.   

Por fim, para a estimação do modelo VAR para dados em painel o estudo baseou-se na 

equação (6), apresentada na seção 4.3:  

    (    )               

 

(12) 

 

 

Onde           e          , em que    é a matriz identidade de dimensão 

   ,   é a matriz     de parâmetros,    é um vetor    de efeitos individuais,     é o 

termo de erro aleatório. 
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5. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Com a intenção de verificar a relação de causalidade entre a criminalidade e suas 

variáveis econômicas foram realizados testes econométricos para o conhecimento de todas as 

séries estudadas, entre eles: teste de estacionariedade e cointegração. Feito isso, serão 

apresentados os resultados obtidos das séries. Conforme foi supramencionado, serão 

apresentados nesta seção dois modelos, o primeiro buscará evidenciar as principais causas das 

elevadas taxas de homicídios considerando todas as faixas de idade; por outro lado, o segundo 

apresentará um corte considerando apenas as taxas de homicídios entre jovens.   

 

5.1 Resultados para o Modelo do Crime  

 

5.1.1 Testes Econométricos  

O resultado do teste Fisher de raiz unitária para as variáveis do modelo é apresentado 

na tabela 2. De acordo com os resultados apresentados, as variáveis não foram estacionárias 

em nível. Então, procedeu-se com esse teste para as variáveis em estimativas em diferença, 

obtendo como resultado a estacionariedade das variáveis. Assim, com exceção da variável 

índice gini, todas das variáveis foram integradas de ordem 1, como mostrado na tabela 3. 

 

     Tabela 2: Teste de raiz unitária em painel para variáveis em nível 

  Modelo Geral  Modelo para Jovens  

Variáveis Teste Estatística t Valor P Estatística t Valor P 

Homicídios  ADF-FISHER 43.8485 0.8366 44.8925 0.8068 

Educação ADF-FISHER 16.1511 1.0000 - - 

Pobres ADF-FISHER 29.3423 0.9975 - - 

Renda ADF-FISHER 51.2551 0.5809 - - 

Gastos ADF-FISHER 21.7891 1.0000 - - 

Gini ADF-FISHER 73.9310 0.0371 - - 

       Fonte: Elaboração Própria. 

        Tabela 3: Teste de raiz unitária em painel para variáveis em primeira diferença  

  Modelo Geral  Modelo par Jovens 

Variáveis Teste Estatística t Valor P Estatística t Valor P 

Homicídios ADF-FISHER 416.2669 0,0000 464.4380 0,0000 

Educação ADF-FISHER 798.5364 0,0000 - - 

Pobres ADF-FISHER 746.7208 0,0000 - - 

Renda ADF-FISHER 773.7807 0,0000 - - 

Gastos ADF-FISHER 487.3075 0,0000 - - 

Gini ADF-FISHER 1166.5874 0,0000 - - 

       Fonte: Elaboração própria. 
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Para utilizar o estimador VAR é necessário verificar se as séries realmente se 

cointegram. Para isto será empregado o teste de Westerlund (2007). Na tabela 4 segue os 

resultados obtidos pelo teste de cointegração de Westerlund (2007) em relação às variáveis 

I(0).  Além disso, o uso das técnicas de cointegração se tornam necessárias para verificar 

qualquer tipo de relação estável de longo prazo entre as variáveis.  

 

Tabela 4: Teste de Cointegração de Westerlund  

  Modelo Geral  Modelo para os jovens  

Westerlund (2007)  Z p-valor Z p-valor 

Gt  -55.311 0.000 -720.186 0.000 

Ga  7.985 1.000 6.593 1.000 

Pt  1.776 0.962 3.264 1.000 

Pa  3.533 1.000 3.238 0.999 

Fonte: Elaboração Própria.  

 

Com base na tabela 4 se verifica que em todas as 4 estatísticas do teste, a hipótese nula 

de ausência de cointegração não foi rejeitada. Diante disso, a conclusão é que não existe 

relação de longo prazo estável entre as variáveis. Em vista disso, a técnica apropriada para 

estimação do modelo econométrico é um VAR (Vetores Auto-Regressivos) com as variáveis 

em primeira diferença, dado que são não estacionárias em nível. 

5.2 Resultados das Estimativas  

A fim de verificar as relações de impacto entre o crime e os aspectos econômicos, a 

figura 3 apresenta os resultados das estimações do modelo PVAR através das funções 

impulso-resposta, ao qual irá permitir uma análise do comportamento das demais variáveis 

(renda, educação, pobreza, índice de gini) sobre as taxas de homicídios por 100 mil 

habitantes. Conforme já citado, as séries são de ordem I(1), ou seja, são não estacionárias em 

nível, no entanto foram estacionárias em primeira diferença, com base no teste de raiz unitária 

para dados em painel de ADF-Fisher (1999). Dessa maneira, a figura 1 apresenta as funções 

impulso-reposta para o modelo geral, sem corte de idade, PVAR(1).   
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Figura 3- Funções impulso-resposta do pvar(1) do modelo de criminalidade para população total 

   

   

           
Nota: lhom, lrenda, lpobre, leduc são as variáveis em primeira diferença, com exceção da variável gini que foi estimada em nível.

response of lhom to lhom shock
s

 (p 5) lhom  lhom
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s
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0 6
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1.7400

response of lhom to gini shock
s

 (p 5) gini  gini
 (p 95) gini

0 6
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s
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response of lhom to leduc shock
s
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0 6
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O objetivo do PVAR é apenas observar os resultados provenientes da primeira linha 

do gráfico, pois as demais funções impulso-resposta tratam de choques absorvidos que não 

cabe ao modelo PVAR. Para determinar o número de defasagens utilizou-se o critério de 

Love e Zecchino (2006). Como as variáveis não são cointegraveis optou-se por estimar o 

VAR com as variáveis em primeira diferença, com exceção da variável índice de Gini que foi 

estimada em nível. Para a estimação foram construídos os intervalos de confiança para 

funções impulso-resposta, a partir de técnicas de Monte Carlo com 500 repetições, com nível 

de significância de 5%.   

No que se refere aos choques da variável homicídio sobre ela mesma, os resultados 

identificaram, ao longo da série, uma reação positiva e significativa. Esse resultado revela que 

quaisquer ações que impactem para piora ou melhora da criminalidade promoverão reação 

direta sobre taxas de homicídios.  Desse modo, esse resultado sugere que, em um ambiente 

em que o crime é comum, o custo moral e de aprendizagem é relativamente baixo em relação 

à atividade criminosa, resultando em um maior benefício a essas atividades ilegais, resultado 

também encontrado por Araújo Jr. e Fajnzylber (2001) Fajnzylber e Araújo Jr. (2001), 

Andrade e Lisboa (2000), Gutierrez et al. (2004), Kume (2004) e Marques Junior (2012). 

Esses resultados ajudam a explicar que quaisquer fatores que impactem sobre a criminalidade 

tendem a persistir durante períodos, deixando clara a existência do efeito inercial. 

Com relação ao índice de Gini, inicialmente é perceptível a reação positiva das taxas 

homicídios, seguida de uma relação positiva a taxas crescentes a partir do segundo período. 

Logo, essa relação positiva justifica que, aumento do índice que mede o grau da desigualdade 

de renda implicou em flutuações positiva, ao longo dos 20 anos, verificando a relação direta e 

estável entre o índice de Gini e o crime, ratificando as teorias que destacam os aspectos 

sociais como um dos principais responsável pela redução dos custos de oportunidades 

atrelados ao crime.  Esses resultados corroboram com as evidências obtidas por Fajnzylber, 

Lederman e Loayza (2001); Cerqueira e Lobão (2003c); Kume (2004); Loureiro e Carvalho 

Junior (2007).           

 No que se refere a variável pobreza, inicialmente identificou-se uma reação positiva 

das taxas de homicídios a choques na pobreza. Podendo concluir que, o aumento da proporção 

de pobres favorece o aumento da criminalidade, corroborando com a teoria do crime ao qual 

enfatiza que, as elevadas taxas de criminalidade tendem a ser onde a pobreza e o desemprego 

é abundante.            

 Finalmente, vale ressaltar que a reação da variável homicídio aos choques da renda per 
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capita foi negativa. Inicialmente, a variável provocou choques positivos na variável 

dependente, somente a partir do segundo período apresentou choques negativo sobre as taxas 

de homicídios.  Apesar da reação inicial nula, do segundo período em diante, a variável 

apresentou choques negativos. Este resultado destaca que variações da renda per capita 

tendem a elevar os custos de oportunidades atrelados ao crime. Ou seja, as oportunidades 

ligadas ao mercado legal, quando há uma elevação da renda, são suficientes para atenuar a 

criminalidade, corroborando com a teoria econômica do crime de Becker (1968). Além disso, 

esse resultado corrobora com alguns trabalhos de Araújo Jr. & Fajnzylber, 2001; Fajnzylber 

& Araújo Jr., 2001; Mendonça, 2002; Gutierrez et. al., 2004; Loureiro e Raimundo (2007). 

A figura 4 apresenta os resultados do PVAR através das funções impulso-resposta do 

modelo. Graficamente verifica-se que os índices de homicídios são bastante sensíveis aos 

fatores socioeconômicos, principalmente da desigualdade de renda e renda per capita. Além 

disso, a própria variável homicídio foi relevante para explicar os choques sobre ela mesma, 

ajudando a esclarecer que, em ambientes em que a criminalidade é comum, maiores serão os 

incentivos para a prática do crime.          

No que diz respeito à pobreza, observa-se que, diferente do modelo apresentado na 

figura 3, o modelo dos jovens aponta que a variável provocou reações positivas sobre as taxas 

de homicídios, durante três períodos. Com relação à renda per capita, observou-se o mesmo 

comportamento apresentado entre os modelos. Além disso, os resultados apresentados no 

modelo da criminalidade para a população total é bem parecido com os resultados 

apresentados no modelo de criminalidade para jovens, no que se refere aos efeitos de uma 

variável sobre a outra. Na próxima seção será possível verificar a proporção da reação de uma 

variável dadas as variações nas demais variáveis.       
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Figura 4- Funções impulso-resposta do pvar(1) do modelo de criminalidade entre jovens 

 
Nota: lhom, leduc, lrenda e lpobre são as variáveis homicídios, educação, renda, pobre em primeira diferença, com exceção da variável gini que foi estimada em nível.
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5.4 Decomposição de Variância  

A decomposição de variância do erro de previsão é uma técnica utilizada para analisar 

a dinâmica do sistema na abordagem VAR. Através desse método é possível identificar a 

proporção da variação total de uma variável produzida devido a cada choque individual nas k 

variáveis de interesse no modelo. A partir da decomposição da variância é possível mostrar a 

porcentagem da variância do erro de previsão é decorrente de cada variável endógena, ao 

longo do horizonte de previsão (BUENO, 2008). 

Desse modo, a fim de verificar as relações entre a criminalidade e as variáveis 

econômicas, a decomposição da variância aponta o percentual do erro da variância explicada 

por uma dada variável ao longo do tempo, conforme mostra a tabela 5, como o objetivo do 

estudo consiste em verificar o impacto das taxas de homicídios sobre as demais variáveis, 

apenas a primeira linha de cada período servirá de base para a nossa análise. Ainda, como 

todas as variáveis não foram cointegraveis, estimou-se um VAR com as variáveis em primeira 

diferença.  

Tabela 5- Decomposição de Variância do modelo de criminalidade 

 
Período lhomicídio leducação gini lrenda lpobres 

lhomicídio  1 0,84653262 0,01482114 0,12287027 0,00512487 0,01065109 

leducação 2 0,15685505 0,53193577 0,10989885 0,19386885 0,00744148 

gini 3 0,07470986 0,07512142 0,6327435 0,20527213 0,01215309 

lrenda 4 0,01692127 0,12187931 0,18493066 0,64803189 0,02823687 

lpobres 5 0,19897651 0,23650523 0,12154774 0,2416518 0,20131873 

lhomicídio  6 0,69805155 0,01767068 0,25121173 0,0055933 0,02747273 

leducação 7 0,18069943 0,34088842 0,33356783 0,13878905 0,00605526 

gini  8 0,1257375 0,12049646 0,54894925 0,19572461 0,00909218 

lrenda 9 0,08400171 0,17644634 0,16656561 0,54073494 0,03225139 

lpobres 10 0,23633694 0,19436165 0,33241648 0,14196522 0,09491971 

lhomicídio  11 0,65289267 0,01657423 0,27624923 0,01754706 0,03673681 

leducação  12 0,17830701 0,28637003 0,40482806 0,11706264 0,01343227 

gini  13 0,13171065 0,10987901 0,57817592 0,16587128 0,01436315 

lrenda 14 0,11163318 0,16897003 0,26726237 0,42577625 0,02635817 

lpobres 15 0,22794905 0,16077145 0,41142051 0,11429277 0,08556622 

Fonte: Elaboração Própria, a partir dos dados do Datasus, IPEA e STN.  

Nota: lhom, leduc, gini, lrenda e lpobre são as variáveis de homicídio, educação, gini, renda e pobre em primeira 

diferença 

 

De acordo com a tabela 5, no geral observa-se que, a taxa de homicídio apresenta uma 

elevada importância na explicação da variância sobre ela mesma, apresentando no primeiro 
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período um poder de explicação de 0,84%, seguido pelo índice de gini e anos de estudo. De 

modo que no primeiro período esse poder de explicação foi de 0,12% e 0,014%. Para a 

categoria de homicídio, verifica-se que nos três últimos períodos a magnitude do poder de 

explicação dos homicídios sobre ela mesma vai se reduzindo.  

 Por outro lado, a tabela 5 mostra que a relação entre homicídio e desigualdade de 

renda vai se elevando, ou seja, a diferenciação de renda fornece uma elevada importância na 

explicação da variância dos homicídios, principalmente do segundo período em diante. De 

modo que no segundo e terceiro período esse poder de explicação passa a ser de 0,34% e 

0,37%, respectivamente. Apesar do fraco poder de explicação da variável renda na variância 

das taxas de homicídios, observa-se que, a partir do segundo período em diante o poder de 

explicação da variável renda sobre a variância das taxas de homicídios vai aumentando. Ou 

seja, elevados níveis de renda possuem um poder dissuasório do crime, revelando que 

rendimentos maiores no mercado legal tem impacto negativo na criminalidade. 

 No modelo de criminalidade de jovens, verificou-se que, as variáveis mais importantes 

para explicar os choques sobre a variável dependente foram o índice de gini, pobreza e renda. 

Além disso, vale destacar que a maioria das variações no crime é resposta dos choques sobre 

ela mesma. Resumidamente, na decomposição de variância entre os dois modelos constatou-

se resultados semelhantes, no sentindo das reações esperadas dado os choques.   

Tabela 6- Decomposição de Variância do modelo de criminalidade de jovens  

 Período lhomicídio leducação gini lrenda lpobres 

lhomicídio  1 0,86140287 0,00479011 0,12583709 0,00152847 0,00644147 

leducação 2 0,23633071 0,4907822 0,14863219 0,11868744 0,00556747 

gini 3 0,07991455 0,06627928 0,65550891 0,18761953 0,01067774 

lrenda 4 0,08186287 0,10620465 0,09617349 0,6879166 0,02784238 

lpobres 5 0,20844636 0,21553362 0,12220121 0,23468897 0,21912984 

lhomicídio  6 0,74842743 0,0035341 0,20073924 0,02297956 0,02431967 

leducação 7 0,31473249 0,26636997 0,34770505 0,06393669 0,0072558 

gini  8 0,17750528 0,0976514 0,56047243 0,15545069 0,0089202 

lrenda 9 0,28533839 0,11512915 0,11895371 0,45473336 0,02584539 

lpobres 10 0,30432635 0,15601438 0,32305787 0,11312669 0,10347471 

lhomicídio  11 0,70428252 0,00936535 0,19860632 0,05215118 0,03559464 

leducação  12 0,33378478 0,20438252 0,37429261 0,06913729 0,01840281 

gini 13 0,20949017 0,08138186 0,55835544 0,1337518 0,01702073 

lrenda 14 0, 40708564 0,08568914 0,05500361 0,4237676 0,028454 

lpobre 15 0,35144852 0,16083551 0,11083082 0,2106712 0,16621394 

Fonte: Elaboração Própria.  

Nota: lhom, leduc, gini, lrenda e lpobre são as variáveis de homicídio, educação, renda e pobre em 

primeira diferença. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa teve como objetivo principal apresentar as principais relações existentes 

entre a economia e a criminalidade, durante o período de 1990-2010, a partir de dados anuais. 

Para isto, aplicou-se a técnica de Vetores Auto Regressivos para dados em painel - PVAR 

proposto por Holtz-Eakin et al.(1988), observando o impacto das variáveis econômicas como 

renda, anos de estudo, índice de Gini, proporção de pobres, entre as 27 unidades federativas.  

Com base na teoria econômica do crime de Becker (1968) considera-se que o 

indivíduo optará ou não pelo crime em função dos custos e benefícios atrelados à atividade 

criminosa, sinalizados pelos aspectos econômicos. Diante disso, em função da 

indisponibilidade de dados para o estudo utilizou-se como proxy para a criminalidade as taxas 

de homicídios por 100 mil de habitantes. Foram estimados dois modelos: no primeiro, foram 

considerados homens e mulheres de todas as idades; no segundo, apenas os jovens com idades 

entre 15-29. A intenção foi comparar um modelo com o outro verificando se há ou não 

diferenças entre os efeitos econômicos sobre a criminalidade.  

De acordo com os resultados obtidos pela estatística descritiva, a trajetória da 

criminalidade no Brasil apresentou um crescimento contínuo durante os últimos vinte anos, 

principalmente quando se trata da criminalidade entre jovens, em especial, mortes violentas 

juvenis. Os dados apontaram um crescimento de 46,70% das taxas de homicídios entre 

jovens, enquanto a taxa de homicídios entre as demais idades foi de 25,22%. Esses achados 

corroboram com outras evidências empíricas que apontam que os jovens são as principais 

vítimas de mortes violentas no Brasil.  

Foi observado também que a média das taxas de homicídios é relativamente alta 

quando comparada com outros países, apesar das políticas do desarmamento no Brasil, que 

teve como objetivo atenuar a criminalidade, não obteve sucesso. As análises estatísticas 

apontam que os estados do Nordeste detêm as os maiores índices de mortes violentas, 

diferentemente dos estados mais desenvolvidos localizados na região Sul e Sudeste, como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses, por sua vez, detinham as maiores taxas de 

homicídios há 10 anos, atualmente, com incentivo das políticas em segurança pública e a do 

desarmamento, a criminalidade nessas localidades diminuiu. No entanto, o inverso vem 

ocorrendo com Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.   

Por fim, a análise realizada pela técnica PVAR para dados em painel identificam que 

não há diferenças no que concerne ao efeito das variáveis econômicas (renda, educação, 

índice de gini e pobreza) sobre a criminalidade entre os modelos aqui especificados. No geral, 
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as principais variáveis responsáveis pelas elevadas taxas de criminalidade foram: renda 

domiciliar per capita e o índice de Gini. Com base nos resultados obtidos pela função 

impulso-resposta e decomposição da variância, observou-se que elevações da renda per capita 

propagaram efeitos negativos sobre as taxas de homicídios. Por outro lado, elevações da 

diferenciação de renda implicaram em choques positivos sobre o crime. Quanto à variável 

pobreza, inicialmente esta apresentou choques positivos, porém, decrescente sobre as taxas de 

homicídios. Dessa forma, constatou-se uma associação, apesar de fraca, entre crime e 

pobreza.  Através desse modelo foi possível captar os efeitos dinâmicos entre as variáveis 

explicativas e a dependente, outro resultado bastante interessante foi o comportamento da 

variável homicídio sobre os choques sobre ela mesma, justificando o efeito inercial.    

Esses resultados direcionam a importância da formulação de políticas públicas que 

visem a melhoria do bem-estar e qualidade de vida da população, através do avanço de alguns 

fatores econômicos (renda, índice de concentração de renda) para solucionar os problemas 

atrelados as altas taxas de criminalidade no país.  Os resultados aqui obtidos mostraram 

estimativas significativas e semelhantes a grande parte da teoria econômica do crime, 

identificando nos fatores econômicos, como renda per capita e diferenciação de renda, as 

variáveis centrais para explicar a criminalidade entre as unidades federativas do Brasil. 

Apesar do avanço da literatura econômica do crime, a indisponibilidade dos dados 

referentes aos diferentes tipos de crime é um dos entraves para o desenvolvimento de estudos 

na área da economia do crime. Como sugestão para pesquisas futuras, poder-se-ia explorar o 

PVAR, porém numa análise espacial, englobando não apenas homicídios, mas também outros 

crimes como roubos, furtos e, assim, realizar uma análise para os 5.570 municípios do país. 
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APÊNDICES: 

Apêndice A: Síntese dos estudos sobre economia do crime 

 
Referência Base de Dados Metodologia  

FAJNZYLBER et al., 1998 
United Nations Dados em Painel  

Cerqueira et al. (2013) SIM-DATASUS  Taxa Bayesiana 

Cerqueira e Lobão (2004) - - 

Fleisher (1963) Uniform Crime Reports - 

Becker (1968) - Análise Descritiva 

ARAÚJO JR.; FAJNZYLBER, 

2001 
SIM-DATASUS  Dados em Painel  

Josten (2001) - Análise Descritiva 

Kelly (2000) Condados metropolitanos americanos Análise Descritiva 

Gutierrez et al. (2004) SIM-DATASUS/PNAD GMM-system 

Pezzin (1986) - Cross-section 

Marques Junior (2012) SIM-DATASUS/IPEADATA GMM-system 

Gould et al. (2002) Microdata from the NLSY79 Dados em Painel/ Variáveis Instrumentais 

Lochner e Moretti (2004) 

Individual-level data from the Census 

on incarceration, state-level data on 

arrests from the Uniform Crime 

Reports and data self-report. 

MQO/Variáveis Instrumentais 

Bourguignon (1998) 
  

Loureiro e Raimundo (2007) SIM-DATASUS/PNAD/FINBRA Dados em Painel 
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Apêndice B: As 100 maiores taxas de homicídios de jovens por 100 mil habitantes por município – Brasil 2011 
Município UF Taxa Município UF Taxa 

Simões Filho BA 378.9 Almirante Tamandaré PR 127.9 

Rio Largo AL 324.1 Vespasiano MG 126.9 

Maceió AL 288.1 Guarapari ES 126.7 

Ananindeua PA 286.0 Vitória da Conquista BA 124.4 

São Miguel dos Campos AL 272.6 Natal RN 123.8 

Cabedelo PB 272.5 Dias d'Ávila BA 123.2 

Marituba PA 269.6 Colombo PR 122.8 

Lauro de Freitas BA 261.5 Ribeirão das Neves MG 120.5 

Porto Seguro BA 240.9 Manaus AM 120.4 

Serra ES 239.9 Viana ES 120.2 

Itabuna BA 225.3 São Mateus ES 120.1 

Luziânia GO 218.4 Macaé RJ 119.1 

Santa Rita PB 217.2 Feira de Santana BA 118.7 

João Pessoa PB 215.1 Patos PB 118.3 

Esmeraldas MG 199.5 Horizonte CE 118.1 

Camaçari BA 194.7 Tucuruí PA 117.3 

Teixeira de Freitas BA 193.7 Planaltina GO 116.6 

Cabo de Santo Agostinho PE 193.2 Bayeux PB 116.3 

Arapiraca AL 192.0 Itabaiana SE 115.8 

União dos Palmares AL 187.7 Cabo Frio RJ 115.1 

Marabá PA 183.4 São Gonçalo do Amarante RN 113.9 

Cariacica ES 180.9 Jaboatão dos Guararapes PE 111.3 

Eunápolis BA 179.8 Paulista PE 111.0 

Alagoinhas BA 170.9 Moju PA 110.7 

Valença BA 170.4 Caruaru PE 107.6 

Valparaíso de Goiás GO 169.7 Formosa GO 107.6 

Betim MG 169.1 Tailândia PA 105.1 

Piraquara PR 165.6 Olinda PE 105.1 

Ilhéus BA 165.5 Viçosa MG 104.3 

Salvador BA 164.9 Altamira PA 103.3 
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Continuação  

Sarandi PR 157.8 Belém PA 103.0 

Castanhal PA 155.4 Cianorte PR 101.7 

Penedo AL 153.1 Cascavel PR 101.4 

Vila Velha ES 152.2 Campo Mourão PR 101.2 

Foz do Iguaçu PR 152.0 Belo Horizonte MG 100.4 

Águas Lindas de Goiás GO 151.8 Aracruz ES 100.2 

Vitória ES 150.6 Vitória de Santo Antão PE 99.7 

Cidade Ocidental GO 149.4 Parauapebas PA 99.4 

Mossoró RN 146.0 Barbalha CE 98.9 

Santo Antônio do Descoberto GO 146.0 Campina Grande PB 98.3 

Recife PE 142.7 Aparecida de Goiânia GO 96.2 

Alvorada RS 142.6 Maracanaú CE 95.6 

Palmeira dos Índios AL 140.4 Ibirité MG 95.4 

Governador Valadares MG 136.7 Dourados MS 94.5 

Fazenda Rio Grande PR 135.3 Caldas Novas GO 94.3 

Duque de Caxias RJ 135.2 Candeias BA 134.2 

São José dos Pinhais PR 131.6 

Linhares ES 130.2 

Fortaleza CE 129.7 

Nova Iguaçu RJ 94.2 

Caraguatatuba SP 93.5 

Coronel Fabriciano MG 93.0 

            Elaboração: Mapa da Violência a partir de dados do SIM/SVS/MS  
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Apêndice C: As 100 maiores taxas de homicídios total por 100 mil habitantes por município – 

Brasil 2011 

Municípios UF 
Taxa de 

homicídios Municípios UF 
Taxa de 

homicídios 

Simões Filho BA 139.4 Pedro Canário ES 75.2 

Campina Grande do Sul PR 125.3 São José da Laje AL 74.6 

Ananindeua PA 118.8 Itaitinga CE 74.3 

Cabedelo PB 116.7 Mossoró RN 73.7 

Arapiraca AL 112.4 São Joaquim de Bicas MG 72.8 

Maceió AL 111.1 Aimorés MG 72.2 

Guaíra PR 110.2 Candeias BA 71.7 

Rio Largo AL 108.9 Castanhal PA 71.0 

São Miguel dos Campos AL 108.2 Santana do Ipanema AL 70.8 

Marituba PA 107.4 Esmeraldas MG 70.2 

Marabá PA 107.2 Buritis RO 69.9 

Porto Seguro BA 105.9 Palmeira dos Índios AL 69.4 

Pilar AL 104.6 Sarandi PR 69.3 

Mata de São João BA 102.8 Penedo AL 69.3 

Marechal Deodoro AL 102.7 Baixo Guandu ES 68.5 

Pinheiros ES 99.6 Belmonte BA 68.4 

Sooretama ES 94.8 Cupira PE 68.2 

Serra ES 93.3 Tabuleiro do Norte CE 68.1 

Teixeira de Freitas BA 93.1 
Santo Antônio do 
Descoberto GO 67.1 

Ubaitaba BA 92.9 Betim MG 66.7 

Luziânia GO 92.6 Águas Lindas de Goiás GO 66.1 

Itabuna BA 92.6 Alagoinhas BA 65.8 

Conde PB 91.8 Ariquemes RO 65.5 

Vera Cruz BA 91.7 União dos Palmares AL 65.4 

Itapissuma PE 91.5 Cristalina GO 65.2 

Lauro de Freitas BA 91.4 Patos PB 65.1 

Santa Rita PB 90.8 Teotônio Vilela AL 65.1 

Mari PB 89.6 Santa Maria do Pará PA 64.7 

Valença BA 87.1 Cariacica ES 64.5 

João Pessoa PB 86.3 Ilha de Itamaracá PE 62.6 

Itaparica BA 86.3 Salvador BA 62.0 

Almirante Tamandaré PR 86.2 Mandirituba PR 62.0 

Presidente Dutra MA 84.2 
São Gonçalo do 
Amarante RN 61.8 

Goianésia do Pará PA 83.8 Joaquim Gomes AL 61.6 

Novo Progresso PA 83.5 Agrestina PE 61.2 

Juquitiba SP 83.0 Eunápolis BA 61.1 

Cabo de Santo Agostinho PE 82.3 Parauapebas PA 60.5 

Ilhéus BA 81.8 Itabaiana SE 60.4 

Coruripe AL 81.6 Duque de Caxias RJ 60.3 

Valparaíso de Goiás GO 80.9 Irecê BA 59.8 

Piraquara PR 80.4 Cidade Ocidental GO 59.5 

Amélia Rodrigues BA 79.6 Pojuca BA 59.5 

Olho d'Água das Flores AL 78.3 São Mateus ES 58.8 

Murici AL 78.2 Pacajá PA 58.8 

Confresa MT 77.9 Porto Nacional TO 58.6 

Tailândia PA 77.6 Diamantino MT 58.6 

Itacaré BA 76.6    

Altamira PA 75.4    

Elaboração: Mapa da Violência a partir de dados do SIM/SVS/MS  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Taxa de homicídios por 100 mil habitantes total e jovens em 95 países do mundo.  

 

Elaboração: Mapa da Violência a partir de dados do SIM/SVS/MS  
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Anexo B: Mortes diretas em conflitos armados no mundo 2004/2007. 

 

Elaboração: Mapa da Violência a partir de dados do SIM/SVS/MS  

 


