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Resumo 

Os artigos que procuraram estimar o efeito dos gastos com segurança pública sobre a 

criminalidade, na sua maioria, não encontraram significância estatística, embora a literatura 

especializada demonstre que essa variável funcione como mecanismo de dissuasão sobre o 

comportamento criminoso. Dentre os possíveis motivos, encontra-se a alocação ineficiente dos 

recursos e o problema de endogeneidade devido a simultaneidade. Assim, o presente estudo 

propôs a criação de uma proxy que mede o racionamento dos gastos com segurança pública em 

cada região, doravante GAPGSP. Ao testá-la com relação aos crimes de homicídio, latrocínio e 

furto de veículo por meio de um painel com efeitos fixos encontrou evidências estatísticas que 

sua ocorrência influencia o comportamento criminoso. Portanto, acredita-se que sua concepção 

represente uma importante contribuição a literatura econômica do crime e a teoria da dissuasão.       
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Abstract 

The articles that sought to estimate the effect of public security spending on crime, for the most 

part, did not find statistical significance, although the specialized literature shows that this 

variable functions as a deterrence mechanism on criminal behavior. Among the possible 

reasons, there is the inefficient allocation of resources and the problem of endogeneity due to 

simultaneity. Thus, the present study proposed the creation of a proxy that measures the 

rationing of public security expenditures in each region, henceforth GAPGSP. When testing it 

for crimes of homicide, robbery and theft of a vehicle through a panel with fixed effects, he 

found statistical evidence that its occurrence influences criminal behavior. Therefore, it is 

believed that its conception represents an important contribution to the economic literature of 

crime and the theory of deterrence. 
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ÁREA 8: Questões urbanas e metrópoles 
 

1 Introdução    

 A criminalidade tornou-se um dos principais assuntos na agenda das políticas públicas 

brasileiras, sobretudo a partir do limiar do século XXI, uma vez que sua incidência e constante 

crescimento têm afligindo a sociedade e preocupado os governantes. Dentre os crimes violentos 

perpetrados junto a uma sociedade, os homicídios são recorrentemente utilizados como 
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balizadores, tanto pelo caráter definitivo de sua incidência (perda da vida humana), quando pela 

maior qualidade das bases de dados, sendo a de menor subnotificação. Nesse sentido, de acordo 

com estudo desenvolvido por Cerqueira (2019), em 2017, o Brasil registrou 65.602 homicídios, 

o que corresponde uma taxa de 31,6 homicídios por cem mil habitantes. Esse registro evidencia 

uma conjuntura extremamente preocupante, haja vista que a organização Mundial da Saúde 

(OMS) adverte que uma taxa acima de dez homicídios por cem mil habitantes caracteriza-se 

como uma situação epidêmica3. Ademais, conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), 

a taxa brasileira foi cinco vezes maior que a média global (6,1) e a segunda maior da América 

do Sul.         

Observando os crimes contra o patrimônio, também críticos no país, em particular, os 

tipificados como latrocínio e o de furto de veículo, houve, em 2018, 1.935 e 243.808 mil 

ocorrências registradas, respectivamente (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2019). Apesar dos expressivos números, ambos apresentaram redução de 22,47% e 

8,17% com relação ao ano anterior, respectivamente. Ao visualizar o comportamento das taxas 

criminais a partir do Gráfico 1, verifica-se que os crimes de homicídio, furto de veículo e 

latrocínio apresentaram na média uma taxa de 27.45, 109.46 e 0.99 por 100 mil habitantes, 

respectivamente; sinalizando a necessidade de verificar quais mecanismos podem contribuir 

para arrefecer essa conjuntura.  

Gráfico 1– Evolução das Taxas Criminais, 2005-2018 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. Realizado a partir de dados coletados nos sites do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, Ministério da Justiça e Ipeadata. 

Nos estudos econômicos sobre a criminalidade, um dos maiores desafios envolve a 

complexidade dos elementos que a condicionam, bem como as diversas inter-relações 

existentes entre esses mesmos elementos. Ainda assim, a literatura especializada tem discutido 

e apontado quais variáveis têm maior poder explicativo sobre a evolução da criminalidade, seja 

contra a pessoa ou a propriedade, também tem debruçado na interpretação dos fatores que 

contribuem para seu enfrentamento e mitigação. Dentre essas variáveis que se apresentam como 

possíveis mecanismos de combate à criminalidade encontra-se os gastos com segurança 

pública4, derivado do entendimento de que este funciona como fator de dissuasão sobre o 

comportamento delinquente, haja vista que maiores gastos reflitam em maior probabilidade de 

apreensão.  
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Em 2018 o Brasil gastou R$ 91 bilhões com o financiamento da política de segurança 

pública, o que representou 1,34% do PIB e um aumento de 7,43% (R$ 6,3 bilhões) em relação 

ao ano anterior (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, 2019). Ao 

observar o Gráfico 2, percebe-se que os gastos com segurança pública apresentaram 

comportamento crescente, havendo tão somente uma ressalva para o subperíodo 2009-2010, 

onde verificou-se uma redução nos gastos de 0,94%. Em média, se gastou por ano R$ 57,5 

bilhões, sendo o crescimento médio de 10,05%.       

Gráfico 2 – Gastos com Segurança Pública no Brasil 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. Realizado a partir dos Anuários Brasileiro de Segurança Pública. 

 Todavia, apesar da convergência teórica sobre a importância dos gastos com segurança 

como variável contentora da criminalidade, e do seu comportamento ascendente no Brasil, os 

resultados empíricos encontrados em diversos estudos realizados para o país não têm 

convergido, em sua maioria, ao entendimento de que gasto com segurança pública comporta-

se como ferramenta de dissuasão. Uma possível explicação para tais resultados, repousa na 

ineficiência alocativa dos recursos disponibilizados ao longo de toda a sequência de instâncias 

envolvidas no enfrentamento ao crime.  

Em adição, ressalta-se que a relação criminalidade e gasto com segurança pública 

padece do problema de endogeneidade devido a simultaneidade ou causalidade reversa, pois, 

assim como espera-se que maiores gastos com segurança pública impliquem em menores taxas 

criminais também espera-se que regiões com maiores (menores) índices de criminalidade 

receba maiores (menores) gastos. No caso brasileiro, há muitos pontos desafiadores adicionais, 

quais sejam: (a) as diferenças de aplicação dos recursos pelos governos estaduais; (b) as 

dimensões territoriais do país; (c) os desafios da consolidação de bases de dados integradas e 

atualizadas que permitam melhores aplicações; (d) as dificuldades – estruturais e 

condicionantes - de fiscalização e policiamento, entre outras questões.        

 Dentre os estudos que encontraram significância estatística a respeito desse efeito 

dissuasório, destacam-se os trabalhos de Sachsida et al. (2010) e Becker e Kassouf (2017). Nas 

duas pesquisas os autores corrigiram o problema de endogeneidade por meio do Método dos 

Momentos Generalizados em Sistema (GMM-SYS) e encontraram que os gastos com segurança 

pública são eficazes na redução das taxas de criminalidade, em particular dos homicídios. Por 

outro lado, aplicando o mesmo método dos autores supracitados, Kume (2004), Santos (2009) 
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e Marques Junior (2014) não encontraram evidencias estatísticas5 de que os gastos com 

segurança pública impactam negativamente as taxas de criminalidade. À face do exposto, 

Santos e Kassouf (2008) expõem que o efeito da segurança pública sobre as taxas criminais 

configura-se como a principal polêmica entre os estudos sobre a criminalidade.     

 Nesse contexto, e diante da divergência nas análises empíricas ao examinar a relação 

gasto com segurança pública versus criminalidade, o presente estudo propôs o desenvolvimento 

de uma proxy que mede o racionamento de gastos com segurança pública em cada região 

brasileira (GAPGSP). Essa ideia nasce do entendimento de que, se os efeitos dos dados brutos 

não tem propiciado consenso entre os pesquisadores, mas se mantém-se a ideia da importância 

da compreensão desse tema, é importante buscar caminhos alternativos para esta realidade.   

Sendo assim, a hipótese testada foi de que a existência de um GAPGSP positivo impacta 

positivamente os crimes contra a propriedade e negativamente os crimes contra a pessoa. O 

entendimento acerca da relação negativa entre GAPGSP e crime contra a pessoa encontra 

respaldo nos trabalhos de Balbo e Posadas (1998), Duce et al. (2000) e Teixeira (2011). Para 

cumprimento de tal propósito, testar-lhe-á com relação aos crimes de homicídio, latrocínio e 

furto de veículo por meio de um modelo de dados em painel com efeitos fixos.  

Em termos de organização, este artigo está composto, além desta introdução, de mais 

quatro seções. Na segunda seção, apresenta-se o referencial teórico; na terceira, se delineia a 

metodologia adotada para alcançar os objetivos. Em sequência, a seção seguinte discute os 

resultados alcançados. Por fim, na quinta seção, será tecida as considerações finais. 

2 Referencial Teórico 

 Com base no modelo teórico proposto por Becker (1968), a proibição ou restrição de 

uma atividade deve-se aos prejuízos/danos causados a outrem, e que esse prejuízo apresentaria 

uma relação direta com o nível de atividade criminoso, como segue:  

Hi = Hi (Oi), com 𝐻𝑖
′ = 

𝑑𝐻𝑖

𝑑𝑂𝑖
 > 0,                                                                                                 (1) 

Onde Hi é o prejuízo causado pelo crime i, e Oi é o nível da atividade criminosa. Nesse mesmo 

sentido encontra-se o ganho social (G) derivado do ato criminoso, no qual tende aumentar com 

o número de crimes, sendo, 

Gi = Gi (Oi), com 𝐺𝑖
′ = 

𝑑𝐺𝑖

𝑑𝑂𝑖
 > 0                                                                                                  (2) 

 Posto isto, o custo líquido ou prejuízo à sociedade é a diferença entre o prejuízo e o 

ganho, sendo escrito como 

Di = Hi (Oi) – Gi (Oi),                                                                                                                    (3) 

 Assim, os infratores geralmente acabam recebendo ganhos marginais decrescentes e 

causam danos marginais crescentes por ofensas adicionais, G" < 0, H" > 0 e  

D" = H" – G" > 0,                                                                                                                       (4) 

 Por conseguinte, a “oferta do crime” pode ser expressa da seguinte maneira: 

Oi = Oi [Bi, Si(P), ui]                                                                                                                 (5) 

Onde: 
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Oi – número de crimes cometidos durante um período particular; 

Bi – é o benefício esperado da atividade criminosa; 

P – probabilidade de ser preso; 

Si – rigor da punição;  

ui – outras variáveis que afetam a criminalidade. 

 Ademais, é notório o entendimento, ao menos teoricamente, de que maiores gastos com 

segurança pública (GSP) derive em maior eficiência no que diz respeito ao aparato anticrime, 

melhorando significativamente as probabilidades de apreensão. Dessa forma, a equação (5) 

pode ser reescrita da seguinte forma:  

     Oi = Oi [Bi, Si(P(GSP)), ui]                                                                                                         (6) 

Onde se tem, 

𝑑𝑂𝑖

𝑑𝐵𝑖
 > 0, efeito marginal positivo sobre o comportamento criminoso; 

𝑑𝑂𝑖

𝑑𝑆𝑖
 < 0; 

𝑑𝑂𝑖

𝑑𝑃
 < 0 e 

𝑑𝑂𝑖

𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝐺𝑆𝑃
 < 0, os efeitos marginais negativos sobre o comportamento 

criminoso. 

3 Metodologia      

3.1 Estratégia de Identificação   

 Conforme já exposto, existe um entendimento na literatura econômica do crime que 

gastos com segurança pública opere como mecanismo de deterrence sobre o comportamento 

criminoso. 

 Entretanto, cabe ressaltar que a relação entre gastos com segurança pública e 

criminalidade sofre do problema de endogeneidade em função da simultaneidade 

(FAJNZYLBER; ARAÚJO JÚNIOR, 2001; KUME, 2004; SANTOS; KASSOUF, 2007; 

LOUREIRO; CARVALHO Jr., 2007; SACHSIDA et al., 2010; BECKER; KASSOUF, 2017). 

Outrossim, vários estudos (KUME, 2004; SANTOS; KASSOUF, 2007; SANTOS, 2009; 

MARQUES JUNIOR, 2014) não têm encontrado o efeito dissuasório dessa variável após o 

tratamento da endogeneidade sobre o comportamento criminoso. Destarte, permitindo inferir 

que, ou os gastos foram insuficientes em preveni-la e/ou combatê-la ou foram canalizados de 

forma equivocada, não centrando nas verdadeiras causas.   

Outra medida empregada como proxy para tentar estimar os efeitos dissuasórios sobre 

a atividade criminal tem sido o efetivo policial. Contudo, também não se tem presenciado 

convergência nos resultados. Enquanto os estudos de Levitt (1997), Fajnzylber e Araujo Júnior 

(2001), Fajnzylber et al., (2002), Evans e Owens (2007), Apel (2013) e Nagin (2013a) 

concluíram que maior força policial afeta negativamente a criminalidade; os de Kleck et al., 

(2005), Lochner (2007a) e Kleck e Barnes (2014) não encontraram evidências para o efeito 

polícia-crime. Em adição, Santos (2009) expõe que as medidas utilizadas no Brasil, até então, 

para mensurar os efeitos dissuasórios sobre a criminalidade não são as ideais. Diante disto, o 

presente estudo propôs a criação de uma proxy que mede o racionamento de gastos com 

segurança pública em cada região.  

Sendo a função da segurança pública salvaguardar a ordem pública e a integridade das 

pessoas e do patrimônio (BRASIL, 2018), a falta de investimento (ocorrência de racionamento) 

nesse departamento reverbera em menor eficiência e eficácia na prevenção e repressão à 



atividades ilícitas. Ademais, ressalta-se que o desenvolvimento de uma “boa” proxy não é uma 

tarefa trivial, uma vez que sua qualidade impacta diretamente na robustez das estimações.  

Posto isto, sua construção parte inicialmente do entendimento que regiões mais 

desenvolvidas (maiores PIBs) gastam mais com segurança pública do que regiões menos 

desenvolvidas (menores PIBs). Entretanto, são as regiões menos desenvolvidas que apresentam 

os maiores índices de criminalidade. Diante disto, o desigual gasto com segurança pública 

encontra-se relacionado de forma direta com a distribuição desigual da renda no país.         

 A partir dessa compreensão elaborou-se um indicador, o qual se cunhou chamar de 

Índice Regional de Gastos com Segurança Pública (IRGSP), que se trata de uma adaptação do 

famoso “Quociente Locacional” amplamente difundido na literatura de economia regional. 

Sendo sua fórmula: 

   IRGSPit = 

𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡
𝐺𝑆𝑃𝐵𝑅𝑡
𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡
𝑃𝐼𝐵𝐵𝑅𝑡

                                                                                          (7) 

Onde: 

𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡 é o gasto com segurança pública da região i, no ano t; 

𝐺𝑆𝑃𝐵𝑅𝑡 é o gasto com segurança pública do Brasil, no ano t;  

𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 é o PIB da região i, no ano t; e,  

𝑃𝐼𝐵𝐵𝑅𝑡 é o PIB do Brasil, no ano t. 

Esse indicador correlaciona a participação de uma região nos gastos com segurança 

pública realizados pelo Brasil com a participação dela no PIB nacional. Quando o indicador for 

igual a 1 (um) implica que a proporção dos gastos com segurança pública executado na região 

é equivalente à proporção do PIB que ela produz. Se for maior (menor) que 1 (um), implica que 

a região obteve uma participação nos gastos com segurança pública superior (inferior) à sua 

participação na distribuição do PIB.     

De posse desse indicador, foi possível estabelecer uma proxy que mede o racionamento 

de gastos com segurança pública em cada região, denominado de GAPGSP. O GAPGSP refere-se 

a monta de recursos financeiros necessários para que o IRGSP seja igual à unidade. Dessa 

forma, ele pode assumir valores positivos ou negativos. Quando ocorre o primeiro caso, 

configura-se uma situação onde a região gastou menos em segurança pública em proporção a 

sua riqueza (PIB), enquanto no segundo, ocorreria o oposto.   

Para realizar seu cálculo deve-se derivar primeiro o montante de gastos com segurança 

pública necessário para que a região tenha um gasto exatamente proporcional ao seu PIB em 

relação ao Brasil. Posto isto, a equação (7) pode ser reescrita da seguinte forma: 

𝐺𝑆�̂�𝑖𝑡
𝐺𝑆𝑃𝐵𝑅𝑡
𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡
𝑃𝐼𝐵𝐵𝑅𝑡

 = 1                                                                                              (8) 

Onde assume IRGSP igual a 1 (um) e procura-se determinar 𝐺𝑆�̂�𝑖𝑡. Com o cálculo de 𝐺𝑆�̂�𝑖𝑡  

é possível mensurar o GAPGSP para cada região, sendo o mesmo a diferença entre 𝐺𝑆�̂�𝑖𝑡 e o 

𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡, ou seja,  

𝐺𝐴𝑃𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡 = 𝐺𝑆�̂�𝑖𝑡 – 𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡                                                                                                              (9) 



Em seguida, a transformou em uma variável binária, onde: 

                     = 1, se  𝐺𝐴𝑃𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡 > 0. Houve racionamento nos gastos.  

                    = 0, se  𝐺𝐴𝑃𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡  ≤ 0. Não houve racionamento nos gastos. 

Por conseguinte, ao testá-la com relação aos crimes de homicídio, latrocínio e furto de 

veículo por meio de um modelo de dados em painel com efeitos fixos, encontrou evidências 

estatísticas que sua ocorrência encontra-se associado a ambos os crimes. 

 A eficácia da estratégia adotada também foi chancelada pelo teste de endogeneidade de 

Wu-Hausman que evidenciou que a proxy e a variável dependente não são determinadas 

conjuntamente.     

3.2 Modelo e Método 

 Uma das principais dificuldades inerente a investigação da criminalidade no Brasil 

repousa na questão do registro (notificação) dos crimes, uma vez que é verificado uma alta taxa 

de sub-registro nos dados oficiais (FAJNZYLBER; ARAUJO JUNIOR, 2001; SANTOS; 

KASSOUF, 2008; SACHSIDA et al., 2010). Como consequência, esse problema suscita erro 

de medição das taxas de crime, o que pode intensificar o aparecimento de resultados viesados. 

Diante disso, o modelo utilizado nesse estudo é um painel de dados composto pelos 

estados brasileiros observados no período de 2005-2014. Conforme Santos e Kassouf (2007, 

2008), esse modelo mostra-se mais adequado por permitir não só controlar a heterogeneidade 

não-observável entre os estados como também resolve em parte o problema de erro de medida 

causada pelas elevadas taxas de sub-registro, tendo em vista o entendimento de que essa taxa é 

estável no tempo.   

Apoiando-se na hipótese de que à heterogeneidade não pode ser observada para todos 

os estados, e que a mesma encontra-se correlacionada com as variáveis empregadas no modelo 

empírico, aplicou-se a técnica de Efeitos Fixos6. Pois, mesmo controlando o comportamento 

criminoso por características socioeconômicas, demográficas, etc., cada estado possui 

idiossincrasias regionais/culturais relativamente estáveis no tempo que fazem com que as taxas 

criminais se comportem de maneira díspares sobre o território nacional.   

Assim, o modelo empírico empregado para verificar a influência do racionamento de 

gastos com segurança pública (GAPGSP) sobre a criminalidade foi o seguinte:  

Crimeit = 𝐺𝐴𝑃𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡Ɵ + X’itβ + δi + εit,                                                                                      (10) 

Onde, 

Crimeit – taxa de criminalidade por 100.000 habitantes do estado i, no ano t. Sendo estimada 

para os crimes de homicídio7, latrocínio e furto de veículos.       

𝐺𝐴𝑃𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡
 – Gap dos gastos com segurança pública do estado i, no ano t. Assume valor 1 (um) 

se for positivo e 0 (zero), caso contrário.  

Ɵ – escalar. 

X’it é um vetor de variáveis de controle de dimensão 1 x k. Representada por PIBpc, PIBpc
2 

Analf_1524, Renda_50, Renda_1, Freq_1517, Desempt-1 e BF. 

                                                           
6 Estimações por Pooled e Efeitos Aleatórios serão reportadas no Apêndice. 

7 O número de homicídios foi obtido pela soma das seguintes categorias da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID 10): X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por 

agressão mais intervenção legal e operações de guerra. 

𝐺𝐴𝑃𝐺𝑆𝑃𝑖𝑡  



β – vetor de coeficientes de dimensão k x 1.   

δi – efeito individual de cada estado (efeito fixo de espaço). 

εit – termo de erro do modelo. Erro idiossincrático. 

3.3 Coleta e Descrição dos Dados 

Os dados que serão utilizados na elaboração desse estudo serão coletados nos sites do 

IPEADATA, Ministério da Justiça, através do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança 

Pública (Sinesp), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP). Trata-se de dados anuais para os 26 estados mais o Distrito 

Federal, os quais encontram-se especificados no Quadro 1. O período de análise compreende 

de 2005 a 2014.  

Quadro 1 – Descrição das Variáveis 

Variável Descrição Sinal  

Esperado 

Fonte 

HOM Taxa de homicídios por 100 mil habitantes NA IPEADATA 

LT Taxa de Latrocínio por 100 mil habitantes  NA Sinesp e FBSP 

FV Taxa de furto de veículos por 100 mil habitantes NA Sinesp e FBSP 

GAPGSP Gap nos gastos com segurança pública + ou - IBGE e FBSP 

PIBpc PIB estadual per capita Real + ou - IBGE 

PIBpc
2 PIB estadual per capita Real ao quadrado + ou - IBGE 

Analf_1524 
Percentual de pessoas de 15 a 24 anos de idade que não 

sabem ler nem escrever um bilhete simples. 
+  IPEADATA 

Renda_50 

Proporção da renda apropriada pelos indivíduos 

pertencentes ao grupo dos 50% mais pobres da 

distribuição segundo a renda domiciliar per capita. 

- IPEADATA 

Renda_1 

É a média da renda domiciliar per capita mensal dos 

indivíduos pertencentes ao centésimo mais rico da 

população. 

+ IPEADATA  

Freq_1517 

Frequência escolar das pessoas de 15 a 17 anos (%). 

Razão entre o número de pessoas de 15 a 17 anos de 

idade que frequentam a escola e o total de pessoas nesta 

faixa etária. 

- IPEADATA 

Desempt_1 

Percentual das pessoas que procuraram, mas não 

encontraram ocupação profissional remunerada entre 

todas aquelas consideradas “ativas” no mercado de 

trabalho, grupo que inclui todas as pessoas com 10 anos 

ou mais de idade que estavam procurando ocupação ou 

trabalhando na semana de referência da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 

+ IPEADATA 

BF 

Programa Bolsa Família. Refere-se ao valor nominal 

total das transferências do programa em dezembro de 

cada ano. 

- IPEADATA 

Fonte: Autores, 2020. 

NA: Não se aplica. 

Onde: 

GAPGSP – Proxy que mede o racionamento de gastos com segurança pública em cada região. 

Pode-se esperar um efeito ambíguo a depender do crime. Se por um lado, espera-se que um 

maior racionamento de gastos com segurança pública aumente os crimes contra a propriedade; 

também pode-se esperar uma redução dos crimes contra pessoas, haja vista que um baixo 



investimento em segurança pública implique em um menor efetivo policial nas ruas, o que em 

certa medida reduz a ocorrência de confrontos armados e consequentemente da taxa de 

homicídio.  

PIBpc e PIBpc
2 – Reflete o nível de atividade econômica dos estados. Pode-se esperar um efeito 

ambíguo. Se por um lado, espera-se encontrar nas regiões com maiores níveis de atividade 

econômica menores taxas de criminalidade, uma vez que, eleva o custo de oportunidade do 

crime; também pode-se esperar uma elevação da criminalidade, haja vista que aumenta o 

benefício esperado da atividade criminal. Também fez sua inserção ao quadrado.  

Analf_1524 – Espera-se que o percentual de pessoas analfabetas apresentem uma relação 

positiva com os crimes contra a propriedade. Pois a incapacidade de leitura e escrita funcionam 

como um entrave a inserção ao mercado de trabalho legal, reduzindo o custo de oportunidade 

do crime. 

Renda_50 – Trata-se de uma medida de desigualdade de renda. De modo que um aumento na 

renda domiciliar per capita dos indivíduos pobres, sob a condição ceteris paribus, implicaria 

na redução da desigualdade de renda e consequentemente na mitigação das taxas de 

criminalidade. 

Renda_1 – Também refere-se a uma medida de desigualdade de renda. Entretanto, espera-se 

uma relação positiva com as taxas de criminalidade. Haja vista que um aumento da renda 

domiciliar per capita dos indivíduos mais ricos, sob a condição ceteris paribus, resultaria numa 

maior desigualdade de renda. 

Freq_1517 – Acredita-se que a frequência escolar apresente uma relação negativa com a 

criminalidade. Pois o aumento da presença dos jovens no ambiente escolar permite-lhes 

desenvolver valores éticos e morais que contrastam com a prática criminosa.  

Desempt_1 – Espera-se deparar com uma relação positiva entre as taxas de desemprego e 

criminalidade. Pois a falta de oportunidade no mercado de trabalho legal diminui o custo de 

oportunidade do crime, aumentando os incentivos para que os indivíduos se envolvam com 

atividades ilícitas. Vários estudos (LIN, 2008; ALTINDAG, 2012) demonstram a existência do 

problema de endogeneidade entre desemprego e criminalidade devido a simultaneidade; por 

isso, a variável encontra-se defasada em um período.    

BF – Como trata-se de um programa de transferência direta de renda para pessoas que se 

encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, espera-se deparar com uma relação 

negativa entre o BF e a taxa de criminalidade. Essa percepção parte da compreensão que esse 

complemento da renda familiar funcione como uma barreira à prática de atividades criminosas, 

pois aumenta o custo de oportunidade do crime, caso ocorra a apreensão.   

4 Resultados 

4.1 Análise Descritiva 

Com base na Tabela 1, observa-se que o Brasil experimentou na média um aumento nas 

três categorias de crimes, sendo homicídio (33,18%), latrocínio (22,77%) e furto de veículo 

(16,17%). Outras variáveis que apresentaram o mesmo comportamento foram os recursos 

destinados ao Bolsa Família (331,53%), o PIB per capita (146,91%), a renda domiciliar per 

capita média do 1% mais rico (38,33%), o Gap em gasto com segurança pública (31,82%), a 

proporção da renda apropriada pelos indivíduos pertencentes ao grupo dos 50% mais pobres 

(18,08%) e a frequência escolar das pessoas de 15 a 17 anos de idade (2,74%). Contrastando 

com esse comportamento, encontra-se o percentual de pessoas analfabetas que apresentou uma 

redução na média de 62,67% e a taxa de desemprego com queda de 22,76%.  



Tabela 1 – Informações sobre as variáveis do modelo, 2005 e 2014 

  Média   Desvio-Padrão   Mínimo   Máximo 

  2005 2014  2005 2014  2005 2014  2005 2014 

LT 1.01 1.24   0.91 0.53   0 0.3   4.7 2.56 

FV 69.03 80.19  79.36 83.53  0 0  312 292 

HOM 25.71 34.24  10.44 11.3  10.89 13.36  49.65 62.77 

GAPGSP 0.22 0.29  0.42 0.46  0 0  1 1 

Analf_1524 3.59 1.34  2.89 0.92  0.85 0.33  9.91 3.59 

Renda_50 15.43 18.22  1.72 1.93  10.85 12.61  20.04 22.47 

Freq_1517 80.31 82.51  3.98 3.42  72.03 75.75  87.49 89.55 

Renda_1 7771 10750  2688 3754  4171 6397  15235 23719 

Desemp 10.15 7.84  2.68 2.48  4.9 3.13  16.89 13.13 

BF 2.03E+07 8.76E+07  1.92E+07 7.86E+07  799585 9421083  7.14E+07 3.07E+08 

PIBpc 9795 24185  6266 12788  3701 11216  34514 69216 

PIBpc2 1.34E+08 7.42E+08   2.26E+08 9.36E+08   1.37E+07 1.26E+08   1.19E+09 4.79E+09 

Fonte: Autores, 2020. 

 No que tange a criminalidade, percebe-se que o crescimento médio presenciado na taxa 

de homicídio superou as taxas de furto de veículo e latrocínio em 105,19% e 45,7%, 

respectivamente. Para melhor compreensão desse complexo fenômeno realizou-se uma análise 

interestadual, a qual pode ser visualizada a partir dos Gráficos 3, 4 e 5.      

Gráfico 3 – Média da Taxa de Homicídio por 100 mil Habitantes por Estado, 2005-2014    

Fonte: Autores, 2020. 

De posse do Gráfico 3, verificou-se uma enorme heterogeneidade entre as Unidades 

Federativas (UFs). Ao mesmo tempo que Alagoas apresentou a maior taxa média do período 

em análise, que foi de 59,07 homicídios por 100 mil habitantes, o estado de Santa Catarina 

registrou a menor, 12,24. Uma diferença de aproximadamente 400%. Outras UFs que 

protagonizaram as maiores médias foram Espírito Santo (47,73), Pernambuco (42,47) e Pará 

(37,50). 

O mesmo comportamento heterogêneo entre as UFs é visualizada para as taxas de 

latrocínio e furto de veículo. No Gráfico 4, coube ao Pará se destacar negativamente com a 

maior a taxa média do período, 2,3 latrocínio por 100 mil habitantes; enquanto o último lugar 
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foi concedido ao Piauí, que registrou uma taxa de 0,36. A taxa média apresentada por àquele 

foi mais de 6 vezes superior à presenciada por esse. Em tempo, é importante ressaltar que o 

Pará foi seguido de perto pelo Distrito Federal, que apresentou uma taxa média de 2,2.   

Gráfico 4 – Média da Taxa de Latrocínio por 100 mil Habitantes por Estado, 2005-2014   

 

Fonte: Autores, 2020. 

Com respeito ao crime de furto de veículo, visualiza-se no Gráfico 5 que o Distrito 

Federal assumiu a dianteira com uma taxa de 283,01 por 100 mil habitantes, sendo seguido por 

São Paulo (225,07) e Rio Grande do Sul (168,45). No outro extremo, observou-se o estado da 

Paraíba com uma taxa de 9,11. A diferença entre essa taxa e a apresentada pelo Distrito Federal 

foi de 3006,59%. Diante do observado, pode-se inferir que esse tipo de crime não é prevalecente 

em regiões consideradas mais pobres, pois das 13 UFs que apresentaram as menores taxas, 

encontram-se os 9 estados do Nordeste e 3 do Norte.             

Gráfico 5 – Média da Taxa de Furto de Veículo por 100 mil Habitantes por Estado, 2005-

2014    

 

Fonte: Autores, 2020. 

Diante do exposto, pode-se deduzir que para o Governo alcançar êxito em mitigar a 

acentuada criminalidade que tem recaído sobre a sociedade, as políticas públicas de combate e 
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principalmente de prevenção devem ser delineadas e focalizadas com base nas idiossincrasias 

de cada região/estado, pois esse fenômeno se comporta de maneira díspares sobre o território 

nacional. 

4.2 Análise Econométrica: Evidências a partir da proxy GAPGSP 

Conforme exposto anteriormente, utilizou-se do estimador de efeitos fixos8. Sendo sua 

aplicação ratificada pelos testes F e de Hausman (Tabela 2). Pelo teste F verificou-se que o 

modelo de efeito fixo é mais adequado que o de pooled (rejeitou H0: Os grupos têm um 

intercepto comum). E ao efetuar a especificação dos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios 

através do teste Hausman, foi confirmado o estimador de efeito fixo como consistente, tendo 

em vista que a hipótese nula foi rejeitada (H0: As estimativas GLS são consistentes). 

Tabela 2 – Resultados das estimações via Efeitos Fixos   

Variáveis 
Crimes 

Latrocínio Furto de Veículo Homicídio 

GAPGSP 0.47*** 0.51* -0.13** 

(0.15663) (0.29630) (0.05370) 

Renda_1 0.97**  0.13* 

(0.44869)  (0.07826) 

Renda_50 3.18*** -1.11**  

(1.26580) (0.56283)  

Freq_1517 

 

-0.52NS -1.17NS 0.88* 

(1.29295) (1.3897) (0.51046) 

Desempt-1 0.12NS   0.34*** 

(0.31385)  (0.10007) 

Analf_1524  0.35* 
 

  (0.20414)  

PIBpc  
6.02*** 

 

  (2.05201)  

PIBpc2  -0.28**  

  (0.12082)  

BF   0.11NS 

   (0.20319) 

Testes de Especificação (P-value)     

F 0.0000 0.0000 0.0000 

Hausman 0.0001 0.0234 0.0000 

Teste de Wu-Hausman 

H0: Proxy Exógena (P-value)  
0.445 0.664 0.594 

Número de Observações 270 270 270 
Fonte: Autores, 2020.  

Nota: ***, ** e * significam parâmetros estatisticamente significantes ao nível 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

O NS implica não significância estatística. Todas as variáveis em logaritmo, exceção para GAPGSP. Inclui efeitos 

fixos de tempo. Erro padrão robusto clusterizado entre parênteses.  

                                                           
8 As estimações via efeitos aleatórios e por pooled encontram-se no Apêndice.  



Na Tabela 2 encontram-se os resultados do efeito da variável GAP nos gastos com 

segurança pública (GAPGSP) sobre os crimes de latrocínio, furto de veículo e homicídio. De 

antemão, pode-se observar que os coeficientes estimados para a variável de interesse (GAPGSP) 

apresentaram o sinal esperado e significância estatística. Ademais, foi ratificada sua 

exogeneidade por meio do teste de Wu-Hausman.      

Ao considerar os crimes contra a propriedade (patrimônio), os resultados indicam que a 

ocorrência de um racionamento nos gastos com segurança pública aumenta em média a taxa de 

latrocínio9 e furto de veículo em 47% e 51%, respectivamente.  

Esse resultado encontra respaldo na literatura econômica do crime, haja vista o 

entendimento que gasto em segurança pública implica, em certa medida, em um maior efetivo 

policial em ação, além de um sistema de informação e inteligência antenado aos acontecimentos 

e ao processamento das informações para antever o possível comportamento dos criminosos. 

Portanto, a ocorrência de um racionamento se manifesta indiretamente em menor probabilidade 

na apreensão, e consequentemente reflete em maiores estímulos a conduta delinquente. 

Nesse sentido, Evans e Owens (2007) constataram que as regiões que receberam 

subsídios do programa Community Oriented Policing Services para contratação de novos 

policiais apresentaram nos anos seguintes reduções dos crimes de roubo de veículo, furto, roubo 

e agressão agravada. Evidências de que o aumento no tamanho das forças policiais funciona 

como mecanismo de dissuasão sobre a criminalidade também foi encontrado por Levitt (1997). 

Ao analisarem a criminalidade na Argentina, Balbo e Posadas (1998) encontraram 

evidências estatísticas de que os criminosos, ao cometer o crime, consideram a probabilidade 

de serem presos e a gravidade dos crimes (que remete diretamente a severidade das punições). 

Esses estudos ratificam o resultado aqui encontrado. 

No que diz respeito ao crime contra a pessoa, observou-se que a ocorrência de um 

racionamento nos gastos com segurança pública reduz em média a taxa de homicídio em 13%. 

Uma possível explicação para a presença dessa relação negativa é o fato de que quanto menor 

for o efetivo policial em operação nas ruas (menor gasto em segurança pública) menor é a 

probabilidade de um confronto armado com criminosos, e consequentemente menor será o 

número de homicídios registrados. Também permite inferir que as autoridades de segurança 

pública estão um passo atrás no combate ao homicídio, onde suas atuações estão somente 

sobrecarregando as ocorrências e não prevenindo-as.  

Embora pareça contraditório, esse efeito também encontra suporte na literatura 

especializada. Balbo e Posadas10 (1998) expõem que quanto mais eficiente for a polícia 

(maiores gastos em segurança pública) maior será o número de crimes registrados. Esse 

entendimento é corroborado por Duce et al. (2000). Nesse mesmo sentido, ao estimar o efeito 

dos gastos per capita em segurança pública sobre os homicídios, Teixeira (2011) verificou uma 

relação positiva entre as variáveis.  

                                                           
9 O latrocínio é um tipo de crime violento que concatena os crimes contra a propriedade e a pessoa, porém seu 

objetivo fim é o roubo, sendo o assassinato o meio para a sua concretização. 

10 Os autores salientam para a presença de uma curva de Laffer para relação entre eficiência das autoridades 

policiais e delitos denunciados. Onde no primeiro momento os delitos tendem aumentar devido a maior eficiência 

policial, mas, e em um segundo momento haveria uma redução dos delitos devido a maior eficiência das 

autoridades policiais. Ou seja, que essa relação poderá apresentar dois efeitos, os quais se moveriam em sentidos 

opostos.   



Diante do exposto, constata-se que a proxy GAPGSP trata-se de uma boa medida para 

contornar a controvérsia estabelecida nos estudos empíricos entre gastos com segurança pública 

e taxas criminais. Ademais, de posse da compreensão que maiores gastos em segurança pública 

implica em maiores chances de apreensão, essa proxy também encontra amparo em diversos 

estudos (DURLAUF; NAGIN, 2011; NAGIN, 2013b, 2017) a respeito da teoria da dissuasão, 

os quais expõem que a certeza de apreensão é mais eficaz que a severidade da punição como 

fator de desencorajamento à prática criminosa.     

No que diz respeito as estratégias11 implantadas pela polícia, Weisburd e Eck (2004) 

expõem que o policiamento em “pontos quentes” (monitoramento com foco geográfico) e o 

policiamento orientado a problemas, são as mais eficazes na redução da criminalidade. Esse 

último envolve a participação da comunidade na identiifcação das fontes criminais.  

Portanto, perante essas evidências, cabe a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

implementar políticas que reforcem a certeza da apreensão, pois a ameaça tangível da punição 

desestimula o ato criminoso. Assim, tais políticas devem ser direcionadas a ampliação do 

efetivo policial, ao aprimoramento de estratégias anticrimes como também no aperfeiçoamento 

do sistema de investigação, por exemplo.        

Quanto ao vetor de variáveis de controle, lançou luz apenas sobre as que apresentaram 

significância estatística. Assim, observou-se que um aumento da renda domiciliar per capita do 

1% mais rico da população (Renda_1) impacta positivamente os crimes de latrocínio e 

homicídio12. Esse resultado é corroborado por Oliveira (2005) e Marques Junior (2014), que ao 

decompor a renda em duas partes, encontraram que o aumento na renda dos mais ricos aumenta 

a criminalidade, pois eleva a desigualdade de renda. Ambos utilizaram como variável os 10% 

mais ricos. 
Para a variável Renda_50, deparou-se com uma correlação negativa para com o crime 

de furto de veículo. Ou seja, de que uma variação positiva sobre a proporção da renda 

apropriada pelos indivíduos mais pobres impacta negativamente o crime de furto de veículo. 

Oliveira (2005), Santos e Kassouf (2007) e Marques Junior (2014), também encontraram que o 

aumento da renda da parcela mais pobre da população reduz a criminalidade, em particular os 

crimes contra pessoa. Os dois primeiros estudos utilizaram como variável os 20% mais pobres 

enquanto o último, os 10%. Entretanto, para o crime de latrocínio não foi encontrado o sinal 

esperado.  

No que diz respeito a variável Freq_1517, foi verificado um efeito oposto ao esperado, 

quer dizer, uma influência positiva13 com relação ao homicídio. Todavia, esse resultado é 

análogo ao encontrado por Jacob e Lefgren (2003). Onde verificaram que a frequência escolar 

reduz o crime de propriedade contemporâneo, mas aumenta o crime violento contemporâneo 

entre os jovens. Conforme Lochner (2007b), esse resultado deve-se ao “efeito de incapacitação” 

da escola. 

Também foi encontrado que o agravamento das condições do mercado de trabalho 

medida pela taxa de desemprego (Desempt-1) aumenta o crime de homicídio, uma vez que reduz 

                                                           
11 Para aprofundamento de como a ação policial pode afetar as oportunidades criminais, ver Nagin, Solow e Lum 

(2015). 

12 Utilizando essa mesma variável, Teixeira (2011) não encontrou evidências estatísticas sobre as taxas de 

homicídios.    

13 Essa mesma relação foi encontrada por Marques Junior (2014) em um de seus modelos estimados. 



o custo de oportunidade do crime. Esse resultado é corroborado pelos estudos de Sachsida et 

al. (2010) e Cerqueira e Moura (2015).  

E por fim, foi verificado que o crime de furto de veículo encontra-se diretamente 

relacionado com o percentual de jovens analfabetos (Analf_1524) e o PIB per capita (PIBpc). 

Confome salientado, o PIBpc pode apresentar um efeito ambíguo sobre a criminalidade. Desse 

modo, constatou-se que o beneficio esperado da atividade criminal suplantou o custo de 

oportunidade do crime em resposta a um aumento do PIBpc.        

5 Considerações Finais 

Com intento de resolver a controvérsia estabelecida quanto ao efeito dos gastos em 

segurança pública sobre a criminalidade, o presente estudo desenvolveu uma proxy que mede 

o racionamento de gastos com segurança pública em cada região, denominado GAPGSP. Em 

adição, estimou seu efeito sobre algumas categorias de crimes por meio de um modelo de dados 

em painel com efeitos fixos, onde ficou atestado que trata-se de uma boa medida. 

As evidências estatísticas demonstraram que os crimes contra a propriedade, latrocínio 

e furto de veículo, encontram-se diretamente relacionados com o GAPGSP, enquanto os crimes 

contra a pessoa, homicídio, inversamente relacionado. Em outras palavras, verificou-se que o 

homicídio responde de forma direta a maiores gastos com segurança pública. O que permite 

concluir que a estratégia adotada pelo departamento de segurança está sendo ineficaz na 

prevenção, oportunizando tão somente a ocorrência de maiores confrontos entre as forças de 

segurança e os criminosos. Perante esses resultados, a hipótese foi ratificada.      

Portanto, à face do exposto, pode-se ratificar a proxy GAPGSP como uma boa alternativa 

as medidas já empregadas em estudos realizados no Brasil, cujo objetivo foi verificar os efeitos 

dissuasórios sobre o comportamento criminoso. Deste modo, acredita-se que sua concepção 

represente uma importante contribuição a literatura econômica do crime e a teoria da dissuasão.    
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APÊNDICE  

 

Tabela A1 – Resultados das estimações via Efeitos Aleatórios 

Variáveis 
Crimes 

Latrocínio Furto de Veículo Homicídio 

GAPGSP 0.29*** 0.54** -0.14*** 

(0.10640) (0.27879) (0.47939) 

RDMpc_1% 0.32NS  0.09NS 

(0.30107)  (0.06917) 

PRAP_50% 1.16NS -0.86**  

(1.0162) (0.39511)  

FE_1517 

 

-0.96NS -1.48NS 0.51NS 

(1.55371) (1.32204) (0.48788) 

TXDt-1 0.42NS   0.39*** 

(0.39455)  (0.09417) 

ANALF_1524  0.24NS 
 

  (0.24424)  

PIBpc  
6.01*** 

 

  (2.1437)  

PIBpc2  -0.22**  

  (0.10703)  

BF   0.47NS 

   (0.04766) 

Número de Observações 270 270 270 
Fonte: Autores, 2020.  

Nota: ***, **, * significam parâmetros estatisticamente significantes ao nível 1%, 5% e 10%, respectivamente. O 

NS implica não significância estatística. Todas as variáveis em logaritmo, exceção para GAPGSP. Inclui efeitos 

fixos de tempo. Erro padrão robusto clusterizado entre parênteses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela A2 – Resultados das estimações via Pooled 

Variáveis 
Crimes 

Latrocínio Furto de Veículo Homicídio 

GAPGSP 0.04NS 0.71*** -0.18NS 

(0.17210) (0.17843) (0.14115) 

RDMpc_1% 0.52NS  0.17NS 

(0.37640)  (0.11533) 

PRAP_50% 0.67NS -1.04**  

(1.10053) (0.46292)  

FE_1517 

 

-2.43NS -3.56NS -1.60NS 

(1.66389) (2.55517) (1.0190) 

TXDt-1 0.66NS   0.54*** 

(0.48197)  (0.16664) 

ANALF_1524  -0.22NS 
 

  (0.38737)  

PIBpc  
4.28* 

 

  (2.46940)  

PIBpc2  -0.17NS  

  (0.12456)  

BF   0.04NS 

   (0.04096) 

Número de Observações 270 270 270 

Fonte: Autores, 2020.  

Nota: ***, **, * significam parâmetros estatisticamente significantes ao nível 1%, 5% e 10%, respectivamente. O 

NS implica não significância estatística. Todas as variáveis em logaritmo, exceção para GAPGSP. Erro padrão 

robusto clusterizado entre parênteses.  

 

 
 


