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A presentação--------------

O Crime e a Economia da Cidade 
Leandro PiQuet Carneiro 

Esta coletânea reúne cinco artigos de 

economistas e cientistas sociais sobre o 

problema do crime e seus impactos na 

economia. Embora o conhecimento acumula

do sobre a violência na sociedade brasileira 

tenha crescido significativamente na década 

de 90, abrangendo várias disciplinas. ainda é 

pouco conhecida entre nós a contribuição 

dos economistas ao tema. Duas característi

cas podem ser encontradas em boa parte da 

produção acadêmica de inspiração econômi

ca sobre o crime e a violência. Em primeiro 

lugar, é possível identificar na abordagem 

desta disCiplina uma nítida orientação teórica. 

"Criminosos também respondem a incenti

vos " 1 
• dizem. É claro Q!Je os economistas 

não são os únicos QUe tentam explicar o 

fenômeno do crime com base em um sólido 

modelo de ação. mas não seria um exagero 

afirmar QUe , no campo das ciências sociais , 

esta disciplina é a QUe mais se preocupa com 

Questões QUe podem ser propriamente 

descritas como teóricas . 

Em segundo lugar, a disciplina econômi

ca engendrou uma sólida agenda de pesQuisa 

empírica. É comum observar na vasta produ

ção acadêmica brasileira sobre o crime e a 

violência uma certa incúria no tratamento de 

informações estatísticas, embora existam. boas 

bases de dados sobre o tema no Brasil. . Neste 

sentido, os artigos reunidos nesta coletânea 

diferenciam-se da corrente principal da 

literatura brasileira , uma vez QUe esta identifi

ca-se mais com os estudos Qualitativos de 

vários matizes e negligencia o uso de dados 

estatísticos em suas representações do 

problema. Esta combinação de rigor teórico e 

eficácia empírica, presente em boa parte da 

literatura econômica. engendrou uma das mais 

profícuas agendas de pesQuisa sobre o crime 

e a violência no campo das ciências sociais. 

É natural QUe a "chegada" dos econo

mistas ao tema gere algum desconforto e 

conflitos na comunidade de pesQuisadores já 

estabelecida neste campo. Mesmo porQue, 

economistas não são exatamente reconheci

dos por sua polidez na relação com os 

demais cientistas sociais. Mas esta é uma 

disputa QUe provavelmente tem implicações 

muito positivas para a comunidade acadêmica 

e para a sociedade. Se os economistas 

contribuírem realmente para QUe os estudos 

sobre o crime e a violência sejam mais 

teóricos e mais empíricos, terão feito um 

grande serviço. 

Os artigos reunidos nesta coletânea 

realizam algumas dessas apostas. Ilustram a 

contribuição teórica e empírica dos econo

mistas e da literatura de orientação econômi

ca sobre o problema do crime e da violência. 

O trabalho de Glaiser, Levitt e Scheinkman, 

apresenta uma revisão da bibliografia sobre 

os efeitos econômicos da criminalidade, 

destacando as técnicas utilizadas para calcu

lar seus custos econômicos. O ensaio de 

· Rubio discute alguns problemas teóricos Que 

envolvem a contribuição da disciplina econô

mica sobre as relações entre o crime e a 

economia. Um dos destaQues desse ensaio é 

a discussão sobre os limites do modelo de 

ação racional na explicação do comporta

mento criminoso. Preferências são 

exogenamente determinadas? Como explicar 

o componente emocional e irracional do 

comportamento criminoso? E por fim. 

criminosos também respondem a incentivos? 

O artigo de Fajnzylber. Lederman e 

Loayza apresenta um modelo sobre os incenti

vos individuais para o comportamento crimi

noso e um teste empírico com base em uma 

amostra de países no período 1970-94. 
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Alguns dos resultados são muito interessantes: 

"altos níveis de desigualdade estão associados 

a taxas mais elevadas de homicídio intencional 

e roubo. mas a renda per capita não é um 

determinante significativo dos índices nacio

nais de criminalidade. Efeitos "dissuasivos" 

também parecem ser significativos". 

O artigo Magnitude e Custos Econômi

cos da Violência no Rio de Janeiro realiza um 

exercício de mensuração dos custos do crime. 

Este artigo foi originalmente desenvolvido no 

âmbito de um projeto de pesQuisa comparati

vo desenvolvido em seis capitais Latino

Americanas. A estratégia seguida foi a mais 

simples entre as metodologias disponíveis 

para estimar os custos da violência: somou-se 

o Quanto a polícia gasta, QUanto as firmas e os 

indivíduos gastam com autoproteção (estima

do com base nos prêmios dos seguros). o 

capital humano perdido por mortes ou incapa

cidade, o valor de propriedades destruídas e 

o montante de renda roubada pelos crimino

sos. A conclusão é Que os custos da violên

cia chegam a S% do PIB municipal. O artigo 

de Claudio Beato pode ser considerado uma 

referência obrigatório no âmbito das ciências 

sociais. O artigo QUe aparece nesta coletânea 

é uma versão modificada do artigo original

mente publicado na Revista Brasileira de 

Ciências Sociais. Beato utiliza as principais 

bases de dados estatísticos disponíveis no 

Brasil na discussão sobre os determinantes 

do crime no estado de Minas Gerais. 

demostra assim QUe em alguns estados da 

Federação é possível contar com estatísticas 

policiais de Qualidade razoável, além das 

estatísticas de mortalidade publicadas pelo 

Ministério da Saúde, disponíveis para todos 

os municípios do Brasil. 

Esta coletânea publicada pelo ISER 

deve sua existência à André Urani, Secreta

rio Municipal do Trabalho do município do 

Rio de Janeiro ( 1997 -200) e pesQuisador 

do IPEA. Foi por sua iniciativa QUe se 

reuniram economistas e cientistas sociais 

para discutir os temas tratados nos artigos 

aci._ui apresentados. Ricardo Paes de Barros 

e José Alexandre Sheinkman participaram de 

todas as etapas deste projeto e integraram a 

comissão acadêmica Que organizou a 

reunião de trabalho com especialistas em 

julho de 1998 no Rio de Janeiro2 

I Rubio. M. (2000). Os economistas e a violência 

2 Esta reunião de trabalho foi realizada em julho de 

1998 na sede da Federação das Indústrias do Rio de janeiro. 

FIRjAM. Foi organizada pelo IS ER e pelo IPEA. Participantes: 

André Urani (Secretaria Municipal de Trabalho). Antônio j. 

Werneck (Secretaria Municipal de Saúde) . Bernard Coutolenc 

(Escola Paulista de Medicina). Cláudio Beato (UFMG). Daniel 

Lederman (Banco Mundial). Edward Glaiser (Universidade 

Harvard). josé Márcio (amargo (PUC-RI). josé Alexandre 

Sheinkman (Universidade de Chicago). josé Murilo de 

Carvalho (UFRI). julita Lengruber (Secretaria Estadual de 

justiça do Rio de janeiro). Leandro PiQuet Carneiro (USP). 

Luciana Phebo (Secretaria Municipal de Saúde). Maria 

Hermínia T. de Almeida (USP). Mauricio Rubio (Universidade 

de los Andes. Bogotá) , Renato Lima (Fundação SEADE). 

Ricardo Paes de Barros (IPEA). Rosane Mendonça (IPEA). 

Rubem Cesar Fernandes (ISERNiva Rio). Steve Levitt 

(Universidade de Chicago). 

A coordenação acadêmica do seminário era composta 

por josé A. Sheinkman. Leandro PiQuet Carneiro e Ricardo 

Paes de Barros. 



A literatura econômica sobre o crime e a 
violência 
Edward Glaiser, Steve Levitt e José Alexandre Scheinkman 

J. Introdução 

Apesar da criminalidade ser reconhecida 
como um problema de extrema importância 
no Rio de Janeiro. a avaliação dos seus custos 
econômicos ainda está longe da perfeição. 
Embora todo mundo concorde Que a situação 
estaria muito melhor se a criminalidade dimi
nuísse. sem uma avaliação acurada dos custos 
ligados ao crime é difícil saber Quanto se 
deveria gastar para tentar deter seu avanço. 
Além disso. é essencial avaliar Quais são os 
tipos de crime mais caros para determinar 
como se deveria estruturar uma política de 
dissuasão. Por exemplo. se soubermos QUe o 
crime violento é muito mais caro do QUe o não 
violento. poderemos estruturar uma ação 
policial especificamente voltada para a redu
ção do primeiro tipo de delito. 

Esta nota pretende dar uma visão geral 
dos custos conhecidos da criminalidade e das 
técnicas usadas para calculá-los. Esperamos 
QUe algumas dessas técnicas possam ser 
utilizadas no Brasil. Primeiramente. apresenta
mos. em linhas gerais. o conjunto de aborda
gens usadas para medir os custos de diferen
tes tipos de crimes. Em seguida. discutimos 
algumas metodologias específicas. É impo(tan
te assinalar QUe as estimativas baseadas nessas 
diferentes metodologias nem sempre são 
cumulativas e QUe algumas vezes o custo 
medido de um modo inclui custos calculados 
de outros modos. 

Devemos ainda ressaltar Que. por razões 
de política pública. geralmente nos preocupa
mos em avaliar o benefício marginal de uma 
redução da criminalidade. FreQüentemente. 
acabamos avaliando mais a média do Que o 
custo marginal do crime. Em certas condi
ções. esse custo marginal é maior do QUe o 

custo médio, de modo QUe as estimativas de 
custos médios proporcionam uma medida 
subestimada das verdadeiras vantagens de 
reduzir a criminalidade. 

2. Metodologias de avaliação do 
custo da criminalidade 

Há basicamente duas idéias primordiais 
implícitas em toda medição dos custos da 
criminalidade. A primeira. mais simples. é a de 
somar vários custos. Segundo essa idéia. 
simplesmente calculamos Quanto a polícia 
gasta. Q!.lanto as firmas e os indivíduos gastam 
com autoproteção, o capital humano perdido 
por mortes ou danos físicos. o valor de 
propriedades destruídas e. talvez. a renda 
roubada pelos criminosos. O último compo
nente é menos óbvio porQue. em princípio, o 
dinheiro levado pelos delinQüentes representa 
mais uma transferência do QUe uma perda para 
o conjunto da sociedade. Todavia. a idéia 
básica é fazer um rol dos possíveis custos da 
criminalidade e somá-los. 

Uma vantagem dessa abordagem é Q!.le 
esses diferentes custos geralmente podem ser 
medidos adeQ!.ladamente (ou podem ser razoa
velmente bem medidos). De fato. é possível 
perguntar às firmas QUanto gastam com proteção 
por conta própria; como existe uma extensa 
literatura sobre o valor da vida, é possível 
determinar Q!.le Q!.lantidade de recursos está 
sendo perdida em decorrência de homicídios. 
Um problema básico da simples adição de 
custos diretos da criminalidade é QUe muitos 
deles são indiretos. Por exemplo. QuaiQ!.ler 
estimativa razoável dos custos da criminalidade 
inclui as perdas psíQuicas associadas ao medo da 
atividade criminosa. e essas perdas indiretas são 
difíceis de medir. Assim, o método de adicionar 
subcustos é eficiente para medir perdas diretas 
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causadas pelo crime mas resulta numa 

subavaliação dos verdadeiros custos . 

A segunda idéia é tentar estimar até QUe 

ponto os indivíduos estão dispostos a pagar 

para evitar áreas dominadas pelo crime. Essa 

disposição para pagar constitui em essência 

uma curva de demanda do crime. Na medida 

em QUe os indivíduos arcam por conta própria 

com os custos do crime (em oposição ao 

Estado pagar esses custos). essa abordagem é 

muito mais completa. 

A literatura mais bem desenvolvida a 

esse respeito adota o critério do valor dos 

imóveis. A chamada estimativa hedônica 

permite ao pesQuisador determinar Q!Janto cai 

o valor imobiliário em áreas de altos índices 

de criminalidade. O valor dos imóveis (ou 

valor dos aluguéis) representa o custo de ter 

de morar em uma determinada área. A abor

dagem usual é tirar uma amostra dos valores 

de locação. ou preços das habitações. em 

diferentes comunidades juntamente com as 

características da comunidade e das casas . 

Aplicando uma regressão linear. os pesQuisa

dores relacionam então os preços das habita

ções com as características da comunidade e 

das casas. A criminalidade geralmente faz cair 

o preço da habitação e isso pode ser usado 

para medir os custos do crime. As estimativas 

hedônicas freQüentemente procuram utilizar 

diferentes formas de crime como variáveis 

independentes. permitindo aos pesQuisadores 

determinar os tipos de delitos QUe mais 

preocupam as pessoas. 

Uma outra abordagem tenta compreen

der a demanda por zonas residenciais com 

baixo índice de criminalidade baseando-se no 

grau em Que os indivíduos abandonam áreas 

nas Quais o número de crimes cresceu muito. 

Se soubermos até Q!Je ponto os indivíduos 

são repelidos pelos baixos salários. podere

mos comparar o efeito de uma diminuição da 

criminalidade com o resultado de um decrés

cimo dos salários e, portanto. estimar Quanto 

aumenta a rejeição das pessoas ao crime. Em 

outras palavras. se um aumento de S% da 

criminalidade tem o mesmo efeito de uma 

diminuição de US$ SOO nos salários. então 

podemos dizer Que os indivíduos parecem se 

importar tanto com os S% de aumento da 

criminalidade Quanto com uma redução de 

US$ SOO em sua renda. 

Essas duas abordagens são úteis 

porQue incorporam todos os custos priva

dos da criminalidade, incluindo o medo e a 

ansiedade. No entanto. a Qualidade das 

estimativas hedônicas (e das elasticidades da 

mobilidade) é geralmente muito inferior à 

das estimativas Que usam custos diretos. 

Dessa maneira. geralmente faz sentido 

empregar as duas abordagens e comparar 

seus resultados . Além disso. como os 

custos ligados à polícia e às prisões muitas 

vezes não são pagos diretamente pelos 

moradores da área. não é preciso adicioná

los aos custos determinados pelo critério 

do valor dos imóveis. 

A maior parte das estimativas é imper

feita porQue apenas inclui os crimes notifica

dos e não os delitos efetivamente pratica

dos. Em geral , a proporção entre os crimes 

notificados e os realmente cometidos é de 

no mínimo dois para um. no caso de delitos 

menores (e muito inferior no caso de crimes 

mais graves). A maioria das estimativas é 

feita por crime notificado. não por crime 

efetivamente praticado e. como tal. deveri

am ser modificadas para fornecer avaliações 

por crime cometido. 



3. Valor dos imóveis e 
criminalidade 

Dando seQüência à discussão anterior. 
começaremos por uma exposição da literatura 
Q!Je trata do valor dos imóveis e de sua relação 
com a criminalidade. Thaler ( 1978), tomando 
como base o estudo de Rosen ( 1974) e outras 
estimativas hedônicas. foi o primeiro a usar o 
valor dos imóveis para estimar os custos da 
criminalidade. Analisou dados relativos a 
Rochester (estado de Nova IorQue), e desco
briu QUe o aumento de um desvio padrão nos 
crimes contra a propriedade per capita (.02 
crimes per capita) reduz em 3% o preço médio 
de uma casa em sua amostra. eQüivalendo a 
US$ 430. Isso sugere QUe o custo médio de 
um crime contra a propriedade é de aproxima
damente US$ 535, a preços de 1970. Como 
Thaler não dispõe de nenhum dado relativo a 
crimes violentos e como estes se 
correlacionam positivamente com os delitos 
contra a propriedade, o valor mencionado 
pode estar subestimando o verdadeiro custo. 

Rizzo ( 1979) repete a metodologia de 
Thaler no estudo de uma área de Chicago e 
encontra custos por crime de cerca de US$ 
1.500, possivelmente a preços de 1979 (o tex~o 
não permite afirmar isso com segurança) . A . 
diferença encontrada nos custos mostra a falta de 
estabilidade entre várias estimativas hedônicas. A 
pesQ!Jisa de Hellman e Naroff ( 1979) é um outro 
exemplo de estudo pioneiro sobre o nexo entre 
valor dos imóveis e criminalidade. 

Uma forma de aperfeiçoar o padrão da 
análise de corte transversal da metodologia 
hedônica é usar efeitos constantes lfixed effectsl 
na comunidade. Isso significa cwe o peSQ!Jisador 
observa uma Quantidade de comunidades diferentes 
em dois ou mais períodos de tempo. A estimativa do 

custo da criminalidade não provém então de diferen
ças transversais obtidas em um único momento do 

tempo. mas da extensão em QUe as mudanças na 
criminalidade verificadas em determinada comunida
de se associam a mudanças no valor dos imóveis ou 
do preço dos aluguéis. Geraci ( 1997) adota esse 
critério num estudo sobre a cidade de New York e 
encontra significativas diferenças entre as estimati
vas baseadas no padrão de corte transversal e as 
QUe usam efeitos constantes na comunidade. 

4. Migração e crime 

Um segundo método de avaliar o custo 
do crime é examinar os deslocamentos 
espaciais da população em resposta a mudan
ças na criminalidade. Em princípio. devería
mos estar mais interessados em saber como 
as mudanças na criminalidade provocam 
mudanças na população (do Q!Je em saber 
como as alterações nos salários causam 
modificações na população). De fato. Cullen e 
Levitt ( 1997) provam QUe há uma considerável 
associação entre acréscimos na criminalidade 
e decréscimos da população da cidade. Cada 
crime adicional notificado associa-se à dimi
nuição de um habitante da cidade. Todavia, 
esses autores não têm boas estimativas sobre 
como a população reage a mudanças 
exógenas nos salários ou em outros custos. 
As melhores estimativas consideram o efeito 
dos pagamentos a famílias com menores 
dependentes IAFDC paymentsj, mas mesmo 
neste caso há muita controvérsia sobre como 
as mudanças na renda determinam os níveis 
populacionais. Assim, é difícil transformar os 
cálculos de Cullen e Levitt em estimativas do 
custo social da criminalidade. Além disso. o 
método de usar elasticidades de migração 
para estimar custos sociais da criminalidade 
nunca foi completamente desenvolvido e, por 
isso. é difícil de interpretar. 
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Cabe assinalar ainda Ql..le para adotar a 
metodologia de Rosen ( 1979) e Roback ( 1982) 
é preciso analisar tanto os custos da habitação 
urbana Quanto os salários. Supõe-se Ql..le nas 
cidades onde há maior incidência de crimes os 
trabalhadores exijam salários mais altos. Existem 
estimativas tentando usar os salários urbanos 
para avaliar os custos da criminalidade, mas a 
maioria delas não é conclusiva. 

5. Os custos da autoproteção 

Uma categoria principal de custos é a 
proteção por conta própria. Estes incluem 
custos relativamente fáceis de medir como os 
QUe derivam da aQuisição de alarmes contra 
roubo e da manutenção de guardas de seguran
ça particulares. além de outros mais difíceis de 
calcular e provavelmente muito maiores. Assim. 
é possível medir os custos da atividade de 
segurança particular (cerca de US$ 4 bilhões 
no Brasil). mas é mais complicado medir o 
tempo perdido em trancar e destrancar diaria
mente os portões da própria casa. Ademais, é 
difícil dizer até QUe ponto esses custos se 
modificariam caso houvesse uma diminuição 
marginal da criminalidade. Mesmo em relação a 
um eQuipamento de segurança como os 
alarmes contra roubo, ainda QUe seja possível 
medir seus custos monetários (por exemplo. 
US$ 2.244 em um distrito; Hakim e Buck. 
1991) é muito mais difícil calcular o transtorno 
de ter de manejar o sistema todos os dias. 

O total dos gastos com autoproteção 
nos Estados Unidos inclui US$ 18 bilhões 
gastos com guardas de segurança particulare, 
e os gastos com sistemas de alarme e armas 
não-letais chegam a US$ 6.8 bilhões. A 
despesa total com autoproteção relativamente 
a cada crime notificado nos Estados Unidos é 
de mais de US$ 1.000. 

Existem também custos QUe refletem indireta
mente o desejo de obter proteção por conta 
própria, mas Ql..le não se reduzem a isso. Por 
exemplo. um prédio de apartamentos pode 
contratar um porteiro para proteger os moradores. 
mas· também para ajudar a carregar pacotes; um 
proprietário talvez coiOQI..le uma grade ou compre 
um terreno ao lado tanto por razões estéticas 
Ql..lanto para proteger -se contra delitos. É óbvio QUe 
os verdadeiros custos da autoproteção podem ser 
maiores do Ql..le aQI..leles medidos diretamente. 

6. Custos ligados à prisão e 
à polícia 

O item de custos diretos mais fácil de 
medir certamente é o das despesas do gover
no na prevenção de delitos. Geralmente isso 
toma a forma de atividades de policiamento e 
de punição. Levitt ( 1996) afirma QUe os 
Estados Unidos gastam US$ 40 bilhões 
anuais com prisões (dados de 1994, 
correspondendo a cerca de US$30.000 por 
preso). Considerando-se QUe há aproximada
mente I 2. 5 milhões de crimes notificados no 

país. os Estados Unidos estão gastando US$ 
3.200 por crime com as prisões. 

Os gastos com a polícia também são 
muito altos. Nos Estados Unidos. as despe
sas anuais com as polícias federal. estadual 
e municipal são de US$ 47 bilhões. Esse 
total não inclui o policiamento local nem os 
custos dos particulares QUe cooperam com 
a polícia, ou QUe são perturbados por ela. 
Além disso, a estimativa é de mais de US$ 
3.000 por crime notificado. 



7. Perda de vidas, de propriedade 
e dor e sofrimento 

Os mais altos custos do comportamento 
criminoso provêm da perda de vidas e da destrui
ção de propriedades. Cohen ( 1990) apresenta 
uma série de estimativas de dor e sofrimento 
usando sentenças judiciais para estimar o custo 
médio dessas perdas. Calcula uma perda de US$ 
50.000 por estupro. US$ 7.500 por roubo e 
US$ 5.000 por agressão. O homicídio é muito 
mais caro e depende da avaliação da vida, Que é 
geralmente deUS$ 250.000 ou muito mais (não 
são raros valores da ordem de milhões). Existem 
ainda os custos médicos Que acrescentam cerca 
deUS$ 4.000 por assassinato. US$ 530 por 
estupro e US$ 200 por agressão. O total de 
custos médicos do crime violento nos Estados 
Unidos alcança US$ 2.5 bilhões. 

Os danos à propriedade causados por 
vários tipos de delitos podem também ser 
muito grandes. O incêndio premeditado é 
provavelmente a maior causa desses danos. 

8. Perda de rendas provenientes 
do turismo 

Dada a potencialidade do Rio de Jan~iro 
como centro turístico, é importante mencionar 
QUe nesta cidade uma perda social decorrente 
da criminalidade é a diminuição do turismo. É 
óbvio QUe se esse turismo vai para outro lugar 
no mundo não se trata de uma perda global. 
mas para o governo do Rio de Janeiro a 
Questão decisiva é até QUe ponto o aumento 
da criminalidade leva a um decréscimo das 
atividades de turismo. 

O trabalho mais importante da literatura a 
esse respeito. Enders et alii ( 1992), na realida
de focaliza o terrorismo. não o crime em si. 

Esses autores concluíram QUe a perda agrega
da em receitas provenientes do turismo na 
década de 70 variou entre 6% e 40% em 
diferentes países. Embora essa estimativa não 
se refira precisamente aos efeitos da 
criminalidade no turismo. sugere QUe a ativida
de violenta afasta os visitantes internacionais. 

Ademais, uma outra literatura sugere QUe 
o próprio turismo pode induzir ao crime. A 
presença de turistas atrai os delinQüentes pois 
são freQÜentemente pessoas de posses e 
vítimas vulneráveis. Desse modo, este efeito 
pode confundir uma tentativa de observar se o 
crime reduz o turismo. 

9. Desestímulo aos investimentos 

Assim como o crime afasta os turistas 
estrangeiros do Rio de Janeiro, também pode 
dissuadir os investidores Que prefeririam 
fazer negócios numa cidade ou país mais 
seguro para eles. para seus empregados e 
para sua propriedade. No Brasil. os investi
dores talvez prefiram São Paulo ao Rio 

· porQue a primeira cidade tem uma imagem 
de ser mais segura. Os investidores são 
afastados tanto pelos delitos contra a propri
edade Quanto pelos crimes violentos. 

Os investidores locais, Que já moram no 
Rio de Janeiro, são desestimulados a investir 
principalmente por causa dos delitos físicos . 
Quando há uma alta probabilidade de seu 
investimento vir a ser roubado, então é 
menos desejável fazê-lo. Em certo sentido, o 
crime atua sobre o comportamento do 
investidor como um imposto. 

Embora haja uma extensa literatura 
relacionando o crime com a pobreza. a 
causalidade dessa relação é muito difícil de 

/ 
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classificar. Não há dúvida de QUe a pobreza 

aumenta a criminalidade. e por várias razões. 

entre elas o menor custo de oportunidade do 

crime nas regiões pobres. Contudo, o crime 

também pode ajudar a criar pobreza reduzin

do os investimentos. Não existe nenhum 

trabalho empírico de peso QUe determine de 

Quanto a criminalidade reduz o investimento. 

lO. Custo de oportunidade do 
tempo para os delinqüentes 

Um último custo da criminalidade pode 

ser calculado seja pelas perdas ocasionadas à 

vítima seja pelo tempo perdido pelos delin

Qüentes. De um modo geral. não é correto 

considerar como perdas sociais as QUe deri

vam do furto. Afinal de contas. a riQUeza 

· perdida por motivo de furto apenas passa para 

as mãos dos ladrões. 

Contudo. esse argumento ignora o fato 

de Que Quando os delinQüentes estão prati

cando um crime não estão realizando nenhu

ma atividade produtiva lucrativa. Eles são 

compensados por não estar realizando essa 

atividade produtiva pelo rendimento de sua 

ação criminosa. Dessa maneira. as perdas para 

as vítimas podem ser computadas como 

perdas sociais, mas não porQue a transferência 

eQüivalha a uma perda social. Ao contrário, 

assim podem ser consideradas porQue deveri

am eQüivaler grosso modo às perdas devidas 

ao fato de os delinQüentes não estarem 

realizando uma atividade produtiva (por 

exemplo. Quando um trabalhador gasta um dia 

para ganhar US$ I 00. seu empregador obtém 

bens do mesmo montante; QUando um crimi

noso gasta um dia para ganhar US$ I 00, a 

vítima acabou de perder esse montante) . 

Tecnicamente falando, porém. a perda social 

não é a perda para a vítima, mas antes o ganho 

para o criminoso, QUe pode ser muito menor. 

O montante total perdido por crimes 

contra a propriedade para uma vítima é de 

US$ 3.000 por furto de carro. US$ I .000 

por arrombamento de casas e US$ 200 

por furto leve (Cohen , 1990). Não sabe

mos até QUe ponto os criminosos recebem 

o valor eQuivalente ao QUe as vítimas 

perdem. mas talvez se possa sugerir, 

in.tuitivamente. QUe o valor para o crimino

so é a metade do valor para a vítima. 

ll. Conclusão 

As estimativas americanas realmente 

indicam QUe o crime pode ser muito caro. A 

maior parte das estimativas de custos diretos 

sugere QUe os delitos envolvendo mortes ou 

violência são muito mais caros dos QUe os 

crimes contra a propriedade. Essa observa

ção talvez valha também para o contexto 

brasileiro. Porém. é preciso realizar muito 

mais pesQuisas no Brasil para QUe se possa 

afirmá-lo com segurança. 
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Os economistas e a violência ____ _ 
Mauricio Rubio 

Desde QUe, em fins da década de 60, 
Gary Becker relançou as idéias de Cesar 
Beccaria, os economistas têm procurado 
colonizar a criminologia. Seus esforços têm 
se concentrado em mostrar QUe os crimino
sos também respondem a incentivos e. por 
outro lado, em oferecer critérios de política 
tanto para a graduação das penas Quanto 
para o emprego dos recursos dos juizes. 
policiais e militares. 

Este ensaio discute até QUe ponto a 
disciplina econômica tem colaborado para 
aperfeiçoar o conhecimento disponível sobre 
as complexas relações entre o crime, a violên
cia e a economia. Pretende fazer um balanço 
das contribuições dessa disciplina para a 
compreensão do fenômeno e das suas mais 
notórias limitações. Além dessa introdução, o 
trabalho divide-se em duas seções. Na primei
ra. faz-se uma breve síntese do conhecimento 
atual sobre a violência na Colômbia, analisam
se as lacunas existentes em matéria de diag
nóstico e apresenta-se um inventário das 
limitações teóricas e práticas da disciplina 
econômica para o entendimento das causas da 
violência e da criminalidade. Na segunda 
seção. formulam-se renexões sobre o papel 
QUe a economia pode desempenhar no 
planejamento e na avaliação de políticas 
públicas de combate á violência. 

l. Uma reflexão sobre o caso 
colombiano 

Uma característica da violência é ser um 
campo para o Qual converge o interesse de 
profissões muito diferentes. lá se sugeriu Que 
a dedicação de uma disciplina ao estudo de 
certos fenômenos é determinada por um 
processo de competição QUe depende do 
êxito com QUe outras disciplinas conseguem 

oferecer respostas às perguntas básicas 
sobre esses fenômenos. O grande leQue de 
profissões atualmente interessadas no 
estudo da violência seria , portanto, um 
renexo não só dos limites das abordagens 
tradicionais do problema como também de 
um ativo processo de competição pela 
colonização desse campo. 

O conhecimento QUe se tem atualmente 
sobre as causas da violência colombiana, 
bastante precário, mostra Que tal competição 
tem sido estéril. Na área da etiologia da violên
cia - a compreensão de suas origens - as 
contribuições dos economistas são modestas. 
como têm sido, aliás. as de QualQuer outra 
disciplina tomada isoladamente. Uma nova 
estratégia baseada na busca de enfoQUes 
multidisciplinares pareceria recomendável. 
Nesse contexto. mais cooperativo do QUe 
competitivo. esta seção apresenta uma síntese 
do estado atual do conhecimento sobre as 
causas da violência e procura identificar tanto 
os alcances QUanto os limites da disciplina 
econômica no Que diz respeito ao diagnóstico. 

l. l. O conhecimento atual 

A única manifestação da violência colom
biana cujos níveis atuais são razoavelmente 
conhecidos, permitindo comparações com os 
de outras sociedades ou com o QUe se 
observou no passado, é a violência homicida. 
Embora haja sinais de um aumento da incidên
cia de outros comportamentos criminosos. o 
conhecimento Que se tem deles é limitado. As 
diferentes fontes são contraditórias e só 
existem dados confiáveis sobre o QUe de fato 
está ocorrendo no caso das grandes cidades. 
Nas cidades médias, nos peQUenos municípi
os e no campo. simplesmente não se sabe 
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nada sobre o QUe está acontecendo em 

matéria de criminalidade. Quanto às outras 

manifestações da violência, como a agressão 

entre cidadãos ou os maus tratos dentro da 

família, a evidência é ainda mais fraca. Os 

trabalhos existentes são peculiares no sentido 

de Que há abundância de definições e refe

rências à literatura estrangeira. mas os núme

ros sobre a incidência do problema na 

Colômbia são escassos. Alguns dados 

sugerem, ao contrário do Q!.le se acredita, 

Que a incidência desse tipo de violência é 

inferior à de duas ou três décadas atrás e à 

Que se verifica em boa parte da América 

Latina atualmente. 

Assim. só existem dados confiáveis. 

em termos de magnitude. para a manifesta

ção da violência colombiana sobre a Qual as 

explicações são mais pobres. Por QUe 

tantos colombianos morrem de maneira 

violenta? Uma resposta satisfatória a essa 

pergunta continua indefinida. 

Os recentes progressos alcançados no 

diagnóstico têm se orientado mais para 

desfazer idéias arraigadas do Que para 

propor novas teorias. Os economistas têm 

QUestionado nos últimos anos basicamente 

três elementos do discurso tradicional 

sobre a violência colombiana: o primeiro é 

o das chamadas "causas objetivas". ou 

determinantes socioeconômicos da violên

cia. O segundo é o da peQuena relação 

entre as altas taxas de homicídio e as ativida

des criminosas ou o conflito armado. e por 

conseguinte o postulado de QUe o grosso 

da violência colombiana resulta de proble

mas generalizados de agressão e brigas 

entre os cidadãos. O terceiro é o postulado 

de QUe as sanções penais são inócuas para 

dissuadir as pessoas violentas. 

A idéia de Q!.le a pobreza. a desigualda

de e a falta de oportunidades são a principal 

causa da violência, tese QUe há décadas faz 

parte da sabedoria convencional colombiana. 

não é sustentada pela evidência disponível. Em 

nível agregado, a taxa de homicídios na Co

lô.mbia apresenta uma evolução oposta à Q!.le 

se deveria esperar de acordo com esse tipo 

de explicação: nota-se um aumento sustentado 

Quando todos os indicadores sociais mostram 

sinais de melhoria, e uma redução QUando 

aparecem sintomas de deterioração da pobre

za e da distribuição de renda. Do mesmo 

modo, no plano regional, os dados não 

corroboram a idéia de uma associação entre a 

péssima situação social e a violência. Os 

indicadores de pobreza de um município 

predizem mal suas taxas de homicídio. 

Tampouco os depoimentos. relatos e histórias 

de vida confirmam a visão tradicional da 

pobreza como causa das agressões fatais. 

Não há nenhuma prova de Que a grande 

massa dos colombianos despossuídos seja 

particularmente propensa a condutas violen

tas . Por outro lado. vêem-se freQüentes 

alusões a criminosos QUe têm melhor acesso 

a bens e ao poder do QUe o colombiano 

médio. A pobreza não é uma condição 

suficiente nem necessária para QUe uma 

região apresente altos índices de mortes 

intencionais ou para QUe um indivíduo pobre 

se torne um homicida . 

Outro elemento do diagnóstico oficial. e 

bastante insólito. sobre a violência recente é 

aQuele segundo o Qual na Colômbia - uma das 

sociedades mais assediadas por organizações 

criminosas, com cerca de Quatro décadas de 

conflito armado - a maior parte dos homicídi

os é causada pela intolerância e pelas deficiên

cias da convivência entre cidadãos . Sem maior 

respaldo empírico. impôs-se a noção de Que. 



em algum momento dos fins da década de 70, 
por razões QUe permanecem misteriosas. o 
colombiano médio se tornou mais agressivo. 
mais conflituoso. mais intolerante e mais 
propenso a andar armado. Os progressos 
obtidos na compilação do QUe as vítimas da 
violência conhecem. a associação entre a 
história da violência e a das organizações 
armadas, a superposição entre a geografia da 
guerra e os homicídios. o agravamento e a 
degradação do conflito. as notícias cada vez 
mais freQüentes sobre chacinas coletivas e o 
recente "mandato cidadão pela paz", dirigido 
a um conjunto bem definido de atares violen
tos. puseram em evidência a precariedade 
dessa parte do diagnóstico. Todas os dados 
disponíveis ressaltam o fato de QUe, na Co
lômbia. as vítimas da guerra ou das atividades 
criminosas são mais numerosas do QUe as das 
brigas ou conflitos mal resolvidos. 

A classificação dos homicidas colombia
nos em uma destas duas categorias idealizadas 
- o indivíduo marginalizado, induzido à violên
cia pela injustiça social. ou o cidadão comum 
QUe por irracionalidade, emoção ou efeito do 
álcool elimina seu adversário em uma discus
são trivial - tem contribuído para enfraQuecer 
o papel da instituição universalmente associ.ada 
ao controle do crime e da violência: o sistema 
da justiça criminal. Dados colombianos sobre 
as duas últimas décadas revelam a existência 
de uma associação negativa entre taxa de 
homicídios e desempenho da Justiça criminal. 
A análise regional das estatísticas judiciárias 
tende a corroborar a idéia de uma relação 
inversa entre a atividade dos atares violentos 
organizados e o trabalho dos policiais, fiscais 
e juizes. O ambiente de intimidação e ameaças 
QUe cerca os processos judiciais no país, 
desde as denúncias até às sentenças definiti
vas. as modificações introduzidas no regime 

penal colombiano, por força de chantagens. 
nas últimas duas décadas e a monumental 
batalhá QUe se travou contra a extradição, tudo 
isso são sintomas de Que os atares violentos 
realmente prestam atenção ao funcionamento 
da Justiça criminal. QUe as sanções os incomo
dam e Que, em último caso, poderiam servir 
para modificar seus comportamentos. 

Atualmente, duas das variáveis QUe 
contribuem para explicar os diferentes níveis 
de violência entre municípios são justamente a 
presença de organizações armadas e a atuação 
da investigação criminal. 

Salvo esses três elementos QUe come
çam a ser desvirtuados com os dados, são 
vários os traços peculiares da violência colom
biana revelados pelas informações disponíveis. 
Em primeiro lugar, há uma grande variedade 
de atares. o Que permite pensar em uma 
extensa gama de motivações para as condutas 
violentas. A velha e taxativa distinção entre o 
criminoso político, o rebelde e o criminoso 
comum não se sustenta diante das inumeráveis 
·organizações armadas em ação na Colômbia e 
QUe têm diferentes finalidades. Para complicar 
ainda mais as coisas, há uma ampla evidência 
de QUe as motivações dos atares violentos 
podem ser difusas e variáveis. Os rebeldes se 
tornam criminosos: os defensores da ordem 
se associam aos criminosos; as partes em 
conflito mostram ter objetivos comuns. ou 
mudam de lado, e os criminosos se politizam. 
Quase todas as mudanças e transformações 
têm se mostrado possíveis. Nessa confusão. 
parece haver um denominador comum: 
independentemente dos seus objetivos 
iniciais. QUalQuer atar violento QUe sai vitorioso 
pode acumular enorme riQueza e poder. 
desempenhar em algum momento, dentro do 
seu território, um papel político determinante 
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e ser capaz de impor tributos. administrar 

justiça e recrutar mercenários para consoli

dar sua influência. Além disso, em algum 

momento. poderá adotar um discurso 

legitimador de sua atuação: dizer QUe sua 

motivação sempre foi a busca de uma 

sociedade mais justa . 

Essa dinâmica, Que se pode deduzir 

das histórias de vida dos mais notórios 

atares violentos das duas últimas décadas. é 

coerente com os sintomas já assinalados de 

enfraQuecimento da justiça. de 

desinformação sobre o QUe realmente está 

se passando nas áreas de influência das 

organizações armadas e com o fato Que, 

conforme evidenciam os dados. a violência 

se desenvolve onde há condições favoráveis 

à sua reprodução. Por outro lado, tal 

dinâmica serve para lançar alguma luz sobre 

uma pergunta básica. ainda sem resposta. 

acerca da violência colombiana. A precarie

dade da informação disponível sobre os 

homicidas ainda não permitiu esclarecer se 

o fenômeno é causado por muitos 

agressores, como supõe a visão extremada 

QUe atribui aos problemas de intolerância 

entre os cidadãos um papel primordial, ou 

se, pelo contrário, o fenômeno é ocasiona

do por uns poucos atares violentos reinci

dentes e de grande poder. A monopoliza

ção dos mercados ilegais. uma idéia recor

rente na literatura sobre o crime organizado 

e as máfias. é mais consistente com a 

evidência colombiana do QUe a noção de 

uma sociedade na Qual o cidadão médio é 

um criminoso. De acordo com essa pers

pectiva. os atares violentos colombianos 

seriam muito poucos e seu total se reduziria 

ainda mais se levássemos em conta apenas 

os personagens mais pertinentes - os 

autores intelectuais dos homicídios. 

l.2. As contribuições da 
economia 

Além do trabalho de estimar os custos 

da violência, aspecto em QUe se concentram 

os esforços dos economistas colombianos 1 
• 

deve-se destacar. como contribuições da 

economia para a compreensão da violência no 

país. a orientação empírica da disciplina. a 

busca de novas teorias explicativas dos dados 

e. principalmente. a formulação de modelos 

de comportamento QUe permitam avançar na 

compreensão dos atares envolvidos. 

Uma característica dos trabalhos recen

tes sobre a violência. para a Qual têm contribu

ído tanto os economistas Quanto os profissio

nais da saúde pública. é o uso mais intensivo 

dos dados e o progressivo abandono dos 

enfoQues puramente dedutivos. 

A simples análise dos dados agregados 

sobre violência põe em evidência as limitações 

do diagnóstico predominante. Além do nível 

extremamente elevado das taxas de homicídio 

durante a última década e sua alta concentração 

geográfica. QUe já se ressaltou. aparecem com 

insistência: uma grande incapacidade da justiça 

criminal para investigar esse fato: a crescente 

desinformação QUe cerca o problema: sinais de 

subnotificação no nível mais básico da contabili

dade das mortes: indícios de deturpações na 

classificação dos falecimentos e a evidência de 

QUe o mistério e a desinformação são proporci

onais aos níveis da violência. 

Essas peculiaridades da situação colom

biana permitem Questionar a noção de uma 

violência essencialmente impulsiva e rotineira . 

O abismo existente. tanto em números Quanto 

em características. entre a violência 

contabilizada e a QUe chega aos tribunais não é 



compatível com a idéia de uma violência QUe 
decorre de hábitos e costumes generalizados 
entre os cidadãos. Tampouco o são os esfor
ços para ocultar cadáveres. o afã de alterar a 
classificação das mortes ou o medo de 
denunciar ou tornar públicas as causas dos 
homicídios. Por trás da desinformação e da 
intimidação há claros sinais de intencionalidade 
e de profissionalização da violência. 

Assim. o enfoQue econômico tem 
contribuído para fortalecer a idéia de QUe por 
trás dos atos de violência existem indivíduos 
QUe tomam decisões. QUe buscam certos fins, 
QUe obtêm algum tipo de benefício e cujo 
comportamento é necessário entender. 
Reavaliou-se o rígido esQuema dedutivo, 
herdado de pensadores do século passado. 
de alguns atores coletivos cujas ações são 
completamente determinadas pelo ambiente 
socioeconômico. 

I Para uma revisão crítica da literatura sobre custos 

da violência na Colômbia. ver Rubio ( 1998). 

J .3. As limitações do enfoque 
econômico 

Os progressos alcançados pela discip!i
na econômica no estudo da violência não . 
significam QUe essa já ofereça respostas · 
satisfatórias às indagações básicas. O enfoQue 
econômico defronta-se com diversos e 
importantes problemas no estudo da violên
cia. Seus limites podem ser agrupados em 
Quatro grandes categorias. A primeira relacio
na-se com os dados. isto é. com a pouca 
atenção QUe grande parte da disciplina presta 
aos problema de coleta ou avaliação da 
QUalidade da informação e com sua reduzida 
capacidade para utilizar dados de natureza 
não estatística. A segunda diz respeito à 

dificuldade de criar modelos dos processos 
históricos. das atividades não competitivas 
com rendimentos crescentes e dos fenôme
nos de localização espacial. A terceira se 
refere ao escasso interesse demonstrado 
pela disciplina em desenvolver uma teoria 
do comportamento QUe leve em conta as 
diferenças de gênero. 

Apesar do bom domínio da disciplina 
sobre os métodos Quantitativos e de sua 
capacidade de formalizar e confrontar hipóte
ses, não se pode deixar de assinalar QUe ela 
tem dificuldades em relação à tarefa mais 
artesanal de sondar diretamente a realidade e 
de coligir informações. A QUestão da disponi
bilidade e da Qualidade dos dados é decisiva 
no caso da criminalidade e da violência, 
devido. de um lado, à forte tendência para não 
registrar os incidentes: poucas relações 
sociais são tão cercadas de mistério intencio
nal Quanto o crime e a violência; de outro 
lado. porQue os órgãos de segurança e justiça 
se defrontam com um conflito de interesses 
frente a esse trabalho: como os números são 
utilizados para avaliar o desempenho dos 
próprios órgãos, há óbvios incentivos para a 
desinformação. A má Qualidade dos dados 
colombianos confirma esses temores. 

Diante da precariedade das estatísticas 
oficiais sobre criminalidade e violência e da 
aversão dos economistas por outros tipos de 
dados. QUais sejam. depoimentos ou histórias de 
vida. não surpreende QUe a contribuição da 
disciplina para a descrição da violência seja 
limitada. para não falar da análise de suas causas. 

O segundo conjunto de dificuldades tem 
a ver com algumas peculiaridades da teoria 
econômica Que restringem sua capacidade 
para analisar a violência. Cabe mencionar. por 
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exemplo, a natureza essencialmente ahistórica 
do seu enfoQue. A ênfase nas decisões para 
frente - na margem - tende, antes de mais 
nada. a negar a importância do passado. A 
situação colombiana mostra QUe em QualQuer 
nível - pessoal. local, regional ou nacional -
existe por trás da violência uma história QUe 
deve ser levada em conta e investigada. A 
adoção do enfoQUe econômico distorce 
inevitavelmente a visão da violência ; generaliza 
entre os cidadãos. caricaturados como um 
agente típico, sem memória, as condutas de 
uns poucos indivíduos ou organizações QUe 
possuem uma história muito densa. Outra 
particularidade da teoria econômica QUe 
dificulta sua abordagem da violência é a 
maneira frouxa com QUe trata a dimensão 
espacial. Para QualQuer observador da violên
cia colombiana. a geografia do connito, a 
innuência regional de certos atares. os territó
rios . são assuntos essenciais. O problema da 
distribuição das atividades no espaço. a 
geografia econômica, é algo Que, ao contrário , 
está Quase ausente do corpo da teoria econó
mica moderna. Outra dificuldade teórica QUe 
vale a pena destacar é o apego da economia 
ao paradigma da competição entre empresas 
sem grandes economias de escala. Para os 
economistas. é particularmente difícil criar 
modelos de situações de concorrência imper
feita ou processos de monopolização de 
certas atividades. sobretudo Quando os limites 
dessa tendência são territoriais. Esta é precisa
mente a situação mais usual no terreno das 
atividades criminosas: a progressiva concen
tração de recursos e de poder nas mãos de 
poucos agentes QUe controlam territórios. 

O terceiro capítulo das limitações da 
economia à análise da violência tem a ver com 
vários dos pressupostos básicos do modelo 
da escolha racional. Um desses pressupostos 

mais discutíveis é o dos gostos, ou preferênci
as. estáveis e homogêneas dos indivíduos. O 
hábito dos economistas de utilizar em suas 
análises a figura de um agente típico represen
tativo distorce o estudo de certos comporta
mentos cuja distribuição na população não é 
u~iforme. A situação de uma comunidade 
assediada por uns poucos criminosos não 
pode ser modelada simplesmente supondo 
QUe isso significa. no plano agregado, QUe 
todos os cidadãos são um pouQuinho crimino
sos. Em alguns trabalhos económicos sobre a 
criminalidade citam-se QUestões como a 
propensão a descumprir a lei, as barreiras 
morais ou a aversão ao risco. Essas característi
cas dos indivíduos são tomadas como um dado 
exógeno e. no melhor dos casos. supõe-se QUe 
tenham uma distribuição normal na população. 
Os dados sobre atares violentos na Colômbia 
sugere, porém, uma acentuada dicotomia: 
existem homicidas. parecem ser muito poucos. 
e o grosso da população simplesmente não é 
homicida. não faz permanentemente avaliações 
de custo-benefício para sê-lo. 

O suposto das preferências estáveis 
torna-se ainda mais precário Quando se leva 
em conta a sugestão encontrada em vários 
depoimentos de QUe a violência contém 
características de comportamento adicto. 
Nem todos os homicídios QUe um indivíduo 
comete se eQ_Üivalem do ponto de vista das 
barreiras morais QUe devem ser superadas. Há 
repetidas referências ao fato de QUe a experi
ência do primeiro homicídio é decisiva e 
radicalmente distinta das subseQüentes. Em 
muitos casos. é a única QUe apresenta sérios 
obstáculos internos. Vai no mesmo sentido a 
evidência sobre os rituais de iniciação a QUe 
são submetidos os assassinos a serviço das 
organizações criminosas. Seu recrutamento 
tem Quase sempre como reQuisito ter assassi-



nado alguém no pressuposto de QUe os 
homicídios posteriores não apresentarão 
maiores entraves. 

Em estreita ligação com a Q!.Jestão 
anterior, está a circunstância de a economia ser 
uma disciplina QUe estuda decisões cotidianas 
e repetitivas para as QUais é razoável supor 
QUe os agentes desenvolvem habilidades para 
prever as conseQüências de suas ações e 
calcular os custos e benefícios associados a 
cada uma delas. Contrariando esse cenário 
idealizado, as histórias de vida sobre crimino
sos na Colômbia mostram QUe as condutas 
violentas não combinam bem com a idéia de 

' 
uma avaliação permanente de situações QUe se 
repetem. mas sim com decisões críticas 
tomadas umas poucas vezes na vida - entrar 
para a guerrilha. traficar com drogas, matar 
alguém, e QUe definem padrões de vida. 
Parece haver um grande componente emocio
nal e irracional em muitas dessas decisões -
como o espírito de vingança. o desejo de 
mudar a sociedade, a pressão dos amigos -
QUe tampouco se encaixa bem na figura de um 
cálculo exaustivo de custos e benefícios. Não 
é por acaso Q!.Je se encontra nelas um ímpeto 
juvenil QUe contraria a idéia de decisões 
maduras e calculadas. Além disso, uma vez 
tomada a decisão. parece produzir-se uma 
dinâmica baseada na pressão do grupo. ou em . 
ameaças, ou em forças psicológicas, QUe torna 
difícil voltar atrás e Q!.Je determina os compor
tamentos posteriores. 

Outro pressuposto do modelo econômi
co discutível para o estudo da violência é o 
das preferências exógenas. O Q!.Je os dados 
colombianos enfatizam é Que a violência e o 
crime têm uma enorme capacidade de gerar 
condições favoráveis à sua reprodução. 
Contrariando os postulados básicos da teoria 

econômica do crime, QUe supõe a existência 
de indivíduos com uma propensão a compor
tamentos delituosos independente do meio 
social, a evidência sugere QUe a decisão de 
tornar-se criminoso é sensível ao meio, e não 
apenas pelas restrições legais Q!.Je a sociedade 
impõe aos indivíduos. mas também pelas 
normas sociais Q!.Je esses indivíduos conside
ram legítimas. internalizam e, por conseguinte, 
conformam suas preferências. Por outro lado. 
a experiência colombiana mostra como o 
sistema judiciário pode se tornar endógeno e 
amoldar -se aos interesses dos criminosos 
mais poderosos. 

Entre os inumeráveis fatores de risco 
associados com a criminalidade e a violência 
há um elemento Q!.Je aparece em numerosos 
estudos, não só na Colômbia mas em todo o 
mundo e em todas as épocas: é um assunto 
de homens e mais especificamente de homens 
jovens. Os avanços recentes no estudo da 
agressão em outras espécies, QUe também 
revelam marcadas diferenças por sexo e idade, 
apontam na mesma direção. Assim, a ciência 
biológica insiste fortemente no argumento de 
QUe certos comportamentos têm um claro 
componente masculino e Que a violência pode 
não ser uma coisa exclusivamente social ou 
cultural. De acordo com essa visão, os genes, 
o cérebro e os hormônios têm algo a ver com 
o fato de QUe a grande maioria dos crimes 
violentos são cometidos por homens em 
idade precoce. A economia, como as demais 
ciência sociais. não parece ainda preparada 
para lidar com as diferenças de gênero e, em 
geral, com os determinantes biológicos do 
comportamento. 

Como limite adicional dos economistas à 
abordagem de um fenômeno como a violência 
colombiana há o incipiente desenvolvimento, 
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QUe ainda se verifica, na compreensão das 
instituições, as "regras do jogo". Embora 
recentemente os economistas tenham se interes
sado por esses temas e o volume da literatura 
pertinente já seja considerável. o conhecimento 
sobre como surgem e evoluem as instituições 
ainda é incipiente. Nem mesmo em relação a 
uma das instituições mais importantes para a 
teoria econômica, a empresa. existe clareza 
QUanto à sua maneira de operar ou a lógica de 
sua existência. Outra instituição particularmente 
estimada pelos economistas, o mercado. conti
nua sendo uma construção teórica. mais 
normativa do QUe positiva, sem maior substância. 
Se essa ignorância atinge arranjos institucionais 
QUe ocupam o centro das preocupações da 
disciplina. seria ingênuo pretender QUe houvesse 
hoje contribuições significativas da economia no 
QUe toca às instituições relacionadas com a 
guerra. a proteção dos direitos, os atentados à 
propriedade, o cumprimento da lei, ou as 
agressões físicas e as ameaças. 

Diante da sua insuficiente capacidade 
para produzir modelos sobre as instituições. 
os economistas normalmente as ignoram, 
adotando implicitamente o suposto de QUe a 
Qualidade institucional é uniforme ao longo do 
tempo ou entre regiões. 

2. Economia, violência e políticas 
públicas 

Além das limitações nos dados e nas 
teorias para analisá-los. existem vários fatores 
na área da violência Que tornam complexa a 
relação entre o diagnóstico e o desenho de 
políticas e entre estas últimas e sua execução. 
A seguir discutem-se algumas peculiaridades 
do enfoQue econômico QUe dificultam tanto 
os delineamentos QUanto a execução das 
políticas de combate à violência. 

Um aspecto de particular interesse é o 
da relação do economista com o poderoso ou 
o soberano. O primeiro ponto a ser destaca
do é a ingenuidade com QUe tradicionalmente 
o primeiro pressupõe o comportamento do 
segtmdo. As caricaturas do planejador ou do 
ditàdor benevolente dotado de infinita infor
mação, idoneidade, sapiência e boas inten
ções estão sempre implícitas nos trabalhos 
dos economistas. O governo continua sendo 
para a economia uma caixa preta - tão carente 
de substância Quanto a empresa ou o mercado 
- onde entram informações e de onde 
saem políticas públicas QUe supostamente 
maximizam algo parecido com uma função de 
bem-estar social. A capacidade de compreen
der as instituições governamentais é particular
mente débil num terreno como o do controle 
da violência na Colômbia. para onde confluem 
organismos e entidades - forças armadas. 
judiciário, ONGs, pressões internacionais -
tão variados Quanto dessemelhantes do ponto 
de vista dos seus objetivos e de suas formas 
de operação. Nem dessa pedra angular das 
políticas públicas para os economistas - a 
busca da eficiência - se pode afirmar Que 
tenha um lugar de destaQue na agenda de 
preocupações de tais instituições. 

As instâncias de intervenção governa
mental familiares ao economista QUase sempre 
constituem o QUe Ronald Coase chamou de 
exercícios de economia de Quadro-negro: 
supõe-se Que toda a informação necessária 
para a tomada de decisões esteja disponível e 
o economista. no Quadro-negro. calcula como 
se tudo se passasse da mesma maneira no 
mundo real. Não parece necessário entrar em 
mais detalhes sobre até QUe ponto esse 
cenário é inadeQuado em áreas de tamanha 
complexidade. do ponto de vista da execução. 
como a ordem pública. a segurança. o respei-



to aos direitos humanos. a prevenção do 
delito ou a investigação criminal. 

Um ponto crítico é o QUe se relaciona 
com a presunção do monopólio da força por 
parte do Estado. Todas as intervenções 
projetadas pela economia tomam como 
evidente o poder coercitivo do Estado sobre a 
totalidade dos demais agentes. Em situações 
extremas de violência, como a colombiana. 
essa hipótese é sumamente duvidosa. Assim. a 
consultaria do economista ao governante se 
complica Quando o QUe se busca é tirar 
recursos. ou impor restrições. a um agente 
sobre o Qual não se tem suficiente poder 
coercitivo. A situação fica ainda mais grave 
QUando se perde a clareza sobre QUem é o 
verdadeiro soberano. 

Diferentemente do QUe se passa em 
outras áreas da economia. ou da realidade 
social. onde a arQuitetura das políticas tem às 
vezes um grande valor agregado e o problema 
da execução é relativamente simples. na área 
do crime e da violência ocorre a situação 
contrária : saber o QUe se deve fazer é QUase 
óbvio, a grande dificuldade está em saber 
como fazê-lo. Diante dessa situação, 
governantes e analistas optam por estranhas. 
alternativas. de fácil execução. Que simples
mente eludem o problema. 

Infelizmente. as ressalvas feitas à capaci
dade do economista de assessorar o sobera
no no desenho e execução de políticas contra 
a violência, ou QUe busQuem a paz. não 
parecem exclusivas a essa disciplina. A falta de 
realismo na visão dos governantes e a relação, 
supostamente automática. entre desenho das 
políticas e sua satisfatória execução. parecem 
ser denominadores comuns a todas as ciênci
as sociais. Cada disciplina supõe QUe existe o 

soberano QUe gostaria QUe existisse e. do alto 
do QUadro-negro. faz recomendações QUe 
considera pertinentes. Há uma escassa preo
cupação com a forma como tais ações serão 
levadas a cabo. É igualmente precário o 
esforço para analisar com os eventuais execu
tores as possibilidades de êxito das políticas. 

Um aspecto preocupante das interven
ções propostas na Colômbia relativamente à 
violência é QUe, em sua maioria. não contaram 
com suficiente suporte empírico ou com um 
estudo de viabilidade. Baseiam-se. em geral. 
em boas intenções. 

Grande parte das políticas recentes contra 
a violência na Colômbia basearam-se em dois 
elementos contraditórios. EnQuanto. por um 
lado, afirma-se QUe o conflito armado é respon
sável por um número reduzido de mortes 
violentas e QUe. portanto. o grosso da violência 
resulta dos problemas de convivência entre 
cidadãos. por outro lado. recomenda-se. como 
grande prioridade para reduzir a violência, para 
encontrar a paz, a negociação com os grupos 
armados. O elemento da violência QUe foi 
ignorado tanto em termos de diagnóstico 
QUanto de intervenção é o da criminalidade, 
fenômeno para o Qual as recomendações não 
passam de apelos genéricos para fortalecer a 
justiça ou para a aplicação. também vaga e 
difusa. de medidas preventivas. 

No conjunto da 'literatura disponível no 
país. parece haver uma desafortunada relação 
inversa entre a contribuição dos .trabalhos para 
a compreensão do problema da violência, seu 
realismo, seu conteúdo de informação. de um 
lado, e as sugestões de intervenção, de outro. 
Os estudos ricos em evidências. os QUe mais 
se aproximam da observação direta. são 
exatamente aQueles Que reconhecem a com-
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plexidade do problema, a precariedade do 
diagnóstico e, portanto, são mais tímidos em 
recomendações de política. Muito pelo 
contrário, os trabalhos mais simplistas, os de 
natureza QUase dedutiva, são mais prolíferos 
em matéria de possíveis intervenções. 

Não há entre os trabalhos realizados até 
esta data, nem mesmo dentro do crescente 
volume de esforços feitos por economistas. 
nenhum QUe apresente uma correspondência 
entre a estimativa dos custos sociais da 
violência e as prioridades de ação política. 

Referências Bibliográficas 
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1998), Rubio ( 1995, 1997) e Trujillo e Badel 
( 1998). A respeito da geografia dos atores 
armados ver. entre outros. os diversos docu
mentos de trabalho de PAZ PUBLICA. 

O "estado da arte" da chamada teoria 
econômica da criminalidade encontra-se em 
Ehrlich ( 1996). se bem QUe a referência 
clássica continue sendo Becker ( 1968). Um 
trabalho QUe reflete bem a euforia dos econo
mistas no Que diz respeito à sua capacidade 

de assessorar o soberano em matéria de políti
cas contra a criminalidade, e um pouco de sua 
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Determinantes das taxas de criminalidade 
na América Latina e no mundo: 
um estudo empírico*---------
Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman e Norman Loayza 

l. Introdução 

Um assunto QUe vem adQUirindo cres

cente interesse em todo o mundo é o aumen

to da incidência de comportamentos crimino

sos e violentos. O crime violento é uma 

grande preocupação numa ampla gama de 

países. desde os Estados Unidos até as 

chamadas economias de transição do Leste 

Europeu e os países em desenvolvimento da 

África sub-Saariana e da América Latina e o 

Caribe 1
• Um artigo recentemente publicado 

sobre esse tema afirma QUe "o crime e a 

violência aparecem nos últimos anos como 

sérios obstáculos à realização dos objetivos 

do desenvolvimento nos países da América 

Latina e do Caribe" (Banco Mundial, 1997). 

De fato. como ilustrado no gráfico I . as taxas 

de criminalidade vêm aumentando em todo o 

mundo desde meados dos anos 70. 

A crescente atenção da opinião pública 

a esse respeito é justificada, pois o crime e a 

violência podem ter efeitos perniciosos na 

atividade econômica e. de modo mais geral, 

degradar a Qualidade de vida dos cidadãos 

QUe se vêem obrigados a conviver com u":la 

sensação de insegurança em relação à sua 

própria pessoa e aos seus bens. Embora o 

crime violento esteja se tornando uma priori

dade nas agendas nacionais de políticas 

públicas em todo o mundo, a verdade é QUe 

não sabemos Quais são os fatores econô

micos. sociais. institucionais e culturais 

QUe levam certos países a apresentar, ao 

longo do tempo. índices de criminalidade 

mais altos do QUe outros. 

Pelo menos desde a publicação do 

artigo de Becker ( 1968). a ciência econômica 

vem analisando os determinantes do compor

tamento criminoso, dos pontos de vista 

teórico e empírico. A maioria dos estudos 

empíricos têm abordado as QUestões relacio

nadas à conduta criminosa ao nível de cidades 

e regiões no interior dos países. principalmen

te os Estados Unidos: mas poucas são as 

pesQUisas empíricas QUe têm procurado 

compreender por QUê as taxas de 

criminalidade variam entre países e ao longo 

do tempo. Este artigo é uma tentativa de 

preencher essa lacuna da literatura econômica. 

Reunimos uma nova base de dados com 

taxas de criminalidade para uma grande 

amostra de países no período 1970-94. a 

partir de informações obtidas nas pesQUisas 

das Nações Unidas sobre criminalidade no 

mundo (United Nations World Crime 

Surveys). Em seguida. formulamos um modelo 

simples sobre os incentivos oferecidos aos 

indivíduos para cometer crimes e examinamos 

as possíveis causas da persistência desse 

fenômeno no tempo (inércia criminal). A 

implementação empírica do modelo utiliza 

diversos métodos econométricos QUe tentam 

captar os determinantes das taxas de 

criminalidade entre os vários países e em 

diferentes períodos de tempo. Usamos 

primeiramente modelos empíricos para 

análises de corte transversal e depois aplica

mos técnicas de painel. Trabalhar com análise 

de painel (isto é, dados longitudinais combina

dos entre países e séries temporais) permite

nos verificar tanto o efeito do ciclo econômi

co (isto é, a taxa de crescimento do Produto 

Interno Bruto) sobre o índice de criminalidade 

Quanto a presença de inércia criminal (captura

da através da inclusão da taxa defasada de 

criminalidade como variável explicativa). Além 

*A versão original deste artigo foi publicada como Fajnzylber. Lederman e Loayza ( 1998). 
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disso. o uso de técnicas de painel permite-nos 
considerar tanto os efeitos não observados 

específicos a cada país. Quanto a provável 
endogeneidade conjunta de algumas variáveis 
explicativas e a existência de alguns tipos de 
erros de medição QUe afetam as taxas nacio
nais de criminalidade. 

Alguns resultados interessantes são os 
seguintes: altos níveis de desigualdade estão 
associados a taxas mais elevadas de homicídio 
intencional e roubo. mas a renda per capita 
não é um determinante significativo dos 
índices nacionais de criminalidade. Efeitos 
"dissuasivos" também parecem ser significati
vos. Contrariando nossas expectativas. as taxas 
nacionais de matrícula no ensino secundário e 
a média de anos de escolaridade da popula
ção parecem estar positivamente (mas fraca
mente) associadas a níveis mais altos de 
homicídio. Esse enigma (também encontrado 
em outros estudos empíricos) será discutido 
adiante. Quando apresentarmos os resultados 
das regressões. A produção e posse de 
drogas mostram uma associação significativa 
com índices mais altos de criminalidade. 
Quanto aos efeitos dinâmicos. os resultados 
demonstram QUe as taxas de homicídio sobem 
em períodos de baixa atividade econômica. 
Além disso. a criminalidade tende a persistir 
no tempo (inércia criminal) mesmo Quando 
outros determinantes da ,conduta criminosa 
são controlados. Esses resultados são robus
tos ao uso de modelos QUe levam em conta a 
endogeneidade conjunta das variáveis 
explicativas. a presença de efeitos específicos 
aos países e certos tipos de erros de medição 
nas taxas de crimes. 

O restante do artigo está organizado da 
seguinte maneira. A seção 2 contém uma 
breve resenha das contribuições teóricas e 

empíricas à literatura econômica QUe trata do 
comportamento criminoso. A seção 3 expõe 
um modelo econômico simples da conduta 
criminosa Que começa com uma análise dos 
incentivos aos indivíduos para cometer crimes 
e depois considera os efeitos temporais. 
P~rtindo de algumas hipóteses. o modelo 
proporciona um Q\.ladro de referência para a 
análise dos determinantes empíricos dos 
índices nacionais de criminalidade. A seção 4 
apresenta os dados utilizados na análise 
econométrica. descrevendo suas fontes e 
características estatísticas básicas. A seção S 
expõe as conclusões do artigo e sugere 
futuras linhas de pesQuisa. 

I Ver. por exemplo. a atenção conferida .. à crescente 

onda de crimes" na América Latina e no Caribe em .. Law and 
Order ... Latin Trade. junho de 1997; .. Mexico City Crime 
Alarms Multinationals:· The Wall Street lournal. 29 de outubro 
de 1996. p. A 18. e .. Reform Backlash in Latin America ... The 
Economist. 30 de novembro a 6 de dezembro de 1996. 

2. Resenha da literatura 

Na palestra QUe pronunciou ao receber 
o prêmio Nobel. Becker ( I 9 9 3) afirmou Q\.le a 
visão econômica do comportamento humano 
"pressupõe QUe alguns indivíduos se tornam 
criminosos por causa das recompensas 
financeiras e de outros tipos obtidas com o 
crime em comparação com o trabalho legal. e 
levando em conta as probabilidades de ser 
preso e condenado bem como a severidade 
da punição." A literatura mais recente tem 
enfatizado o papel do tempo e da inércia 
criminal como possíveis resultados das 
interações sociais ou da demora das respostas 
da polícia e dos sistemas judiciários a súbitas 
irrupções de atividade criminosa. 

A literatura teórica e empírica tem 
examinado o papel de três tipos de condições 



econômicas na determinação da incidência de 
ações criminosas: a renda média. o padrão de 
distribuição de renda e o nível de educação na 
comunidade estudada. Fleisher ( 1966) foi um 
pioneiro no estudo do papel da renda na 
decisão dos indivíduos de cometer atas 
criminosos, afirmando QUe "a principal razão 
teórica QUe nos leva a acreditar QUe a baixa 
renda aumenta a tendência para cometer 
crimes é QUe ( ... ) o provável custo de ser 
preso é relativamente baixo ( ... ) dado QUe 
[indivíduos de baixa renda[ encaram com 
pessimismo suas perspectivas de obter 
rendimentos legítimos durante a vida, é 
possível QUe esperem perder relativamente 
pouca renda potencial com o fato de adQuiri
rem antecedentes criminais; além disso, se as 
rendas legítimas são baixas. o custo de opor
tunidade do tempo realmente gasto na ativida
de criminosa. ou na cadeia. também é baixo" 
(Fieisher 1966). No entanto. o nível de rendi
mentos esperados por um indivíduo não é o 
único fator "renda" relevante: a renda das 
vítimas potenciais também conta. Quanto mais 
elevada for a renda das vítimas potenciais, 
maior será o incentivo para cometer delitos. 
especialmente aQueles contra a propriedade. 
Assim, de acordo com Fleisher ( 1966). "a 
renda [média[ tem duas influências conceit~ais 
sobre a delinQüência. as QUais atuam em . 
direções opostas embora não necessariamen
te com a mesma força." 

Os resultados econométricos obtidos 
por Fleisher ( 1966) para I O I cidades dos 
Estados Unidos em 1960 mostraram QUe em 
rendas familiares médias mais elevadas esta
vam associadas a menor comparecimento em 
juízo de jovens do sexo masculino e com um 
número menor de detenções de homens 
jovens por crimes de roubo, arrombamento 
de domicílios. furtos e roubos de carros 1

• 

O autor também encontrou QUe a diferença 
entre a renda média do segundo QUartil inferior e 
a do QUartil superior das famílias tendia a aumen
tar o número de detenções na cidade e as taxas 
de comparecimento em juízo. mas o coeficiente 
muitas vezes era de peQuena magnitude e se 
mostrava estatisticamente não significativo 
QUando as regressões eram estimadas apenas 
para comunidades de renda elevada. 

Ehrlich ( 1973) também analisou os 
efeitos do nível e da distribuição da renda 
sobre a criminalidade. Ehrlich argumentou Que 
as recompensas obtidas com o crime. especi
almente no caso de delitos contra o proprie
dade, dependem basicamente das "oportuni
dades oferecidas pelas vítimas potenciais". 
medidas pela renda mediana das famílias numa 
dada comunidade. O autor supôs QUe "as 
oportunidades legítimas médias acessíveis aos 
potenciais criminosos." podem ser calculadas 
"pelo nível médio de renda daQueles Que 
estão abaixo da [renda[ mediana do estado". 
Para uma dada mediana de renda. a desigual
dade de rendas pode ser um indicador do 
diferencial existente entre as recompensas das 
atividades legais e das ilegais. Em sua análise 
econométrica sobre os determinantes das 
taxas estaduais de criminalidade nos Estados 
Unidos em 1960. Ehrlich ( 1973) encontrou 
Que rendas familiares medianas mais altas 
estavam associadas a índices mais elevados de 
homicídios. estupros e agressões. e a maiores 
taxas de crimes contra o propriedade, como 
arrombamentos de domicílios. Além disso, 
uma medida de desigualdade de renda - a 
porcentagem de famílias situadas cinQüenta 
por cento abaixo da renda mediana - também 
se associava ·a maiores taxas de criminalidade. 
A primeira conclusão contradiz Fleisher 
( 1966). mas a segunda, sobre o papel da 
desigualdade de renda. corrobora as condu-
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sões deste autor de Q!Je a desigualdade está 
associada a maiores índices de criminalidade. 
Tanto Fleisher ( 1966) Q!Janto Ehrlich ( 1973) 
analisaram os efeitos do desemprego na 
criminalidade, considerando a taxa de desem
prego numa comunidade como indicador 
complementar das oportunidades de renda 
acessíveis no mercado de trabalho legaF . 
Porém, em seus estudos empíricos, ambos 
chegaram à conclusão de Que as taxas de 
desemprego eram determinantes menos 
importantes da criminalidade do QUe a distri
buição e os níveis de renda. 

Outro importante fator relacionado com 
o efeito das condições econômicas sobre a 
criminalidade é o nível de educação da popu
lação, o Qual pode determinar as recompensas 
esperadas tanto das atividades legais ô._uanto 
das criminosas. Por outro lado. Usher ( 1993) 
afirmou QUe a educação também pode ter um 
efeito "civilizador". tendendo a reduzir a 
incidência da atividade criminal. Entretanto, 
após controlar pela desigualdade de renda e 
pela renda mediana. Ehrlich ( 197Sa) encon
trou uma relação positiva e significativa entre a 
média de anos de escolaridade completa da 
população adulta (acima de 25 anos de idade) 
e o número de crimes, particularmente contra 
o propriedade, praticados nos Estados 
Unidos em 1960. O autor formulou Quatro 
explicações possíveis para esse enigmático 
resultado empírico. Primeiro, é possível QUe o 
aumento no produto marginal do trabalho 
propiciado pela educação seja maior nas 
atividades criminosas do QUe nas legítimas 
(Ehrlich 197Sa). Segundo, níveis educacionais 
mais altos podem estar associados a uma taxa 
menor de subnotificação de crimes (Ehrlich 
197Sa). Terceiro. pode ser QUe os indicado
res de educação funcionem como "substitutos 
para a renda média permanente da população, 

refletindo, portanto. ganhos a ser obtidos com o 
crime. especialmente no caso dos delitos contra 
o propriedade (Ehrlich 197Sa). Finalmente, em 
combinação com a observação de QUe a desi
gualdade de renda eleva os índices de 
criminalidade, é possível inferir Que determinadas 
t~as de crime estão "diretamente associadas a 
desigualdades na escolaridade e no treinamento 
no próprio trabalho" (Ehrlich 197Sa). 

juntamente com a relação entre condi
ções econômicas e crime, um dos principais 
temas dos estudos pioneiros de Becker 
( 1968) e Ehrlich ( 1973. 197Sb, 1981) foi a 
avaliação dos efeitos da presença policial, das 
condenações e da severidade das punições 
sobre o nível de atividade criminosa. Parte-se 
da hipótese de Que, ao pensar em cometer 
crimes. os indivíduos avaliem tanto os riscos 
de serem pegos Quanto a correspondente 
punição. A evidência empírica obtida nos 
Estados Unidos confirmou QUe ambos os 
fatores têm um efeito negativo sobre os 
índices de criminalidade - veja-se Ehrlich 
( 1973 e 1996). 

Os analistas freQüentemente estabelecem 
uma distinção sutil entre os efeitos 
"dissuasivos" da presença da polícia e das 
condenações e os efeitos de "incapacitação" 
decorrentes de encarcerar (ou matar. no caso 
da pena capital) os delinQüentes potencialmen
te inclinados a voltar ao mundo do crime 
depois de soltos. Conforme escreveu Ehrlich 
( 1981 ). "em essência, a dissuasão visa modifi
car o 'preço do crime' para todos os delin
QÜentes." ao passo QUe o efeito da 
incapaCitação - e a reabilitação - se dá pelo 
afastamento de "um subgrupo de delinQüentes 
sentenciados do mercado de crimes, seja 
direcionando-os para mercados de trabalho 
legítimos, seja excluindo-os da sociedade 



durante determinados períodos de tempo" . 

O autor mostrou QUe, em tese, a eficácia da 

reabilitação e da incapacitação, em compa

ração com uma abordagem puramente 

dissuasória do controle da criminalidade. 

depende do índice de recidividade dos 

delinQüentes e de até QUe ponto eles são 

suscetíveis aos estímulos econômicos - isto 

é, a mudanças no "preço do crime" 3
• Por 

exemplo. as taxas relativamente mais altas de 

recidividade verificadas nos casos de crimes 

contra a propriedade - em comparação com 

os crimes violentos (Leung, 199 S) - podem 

deixar implícito Que a incapacitação e/ou 

reabilitação são meios mais eficazes de 

controlar esses tipos de crime do QUe as 

políticas dissuasórias. No entanto, se os 

delinQüentes responsáveis por crimes 

contra o propriedade reagem prontamente a 

incentivos econômicos, o argumento opos

to deve prevalecer. 

Como a maioria das formas de punição 

QUe incapacitam os delinQüentes também 

envolvem efeitos dissuasivos - por exemplo, a 

prisão- , muitas vezes é difícil avaliar 

empiricamente a importância de cada tipo de 

ação. Utilizando-se de estimativas baseadas 

em resultados de regressão para os estados 

americanos em 1960, Ehrlich ( 1981) conCluiu 

Que "na prática, a maior parte do efeito. 

preventivo total do encarceramento se deve 

puramente ao seu impacto dissuasório" . Além 

disso. Ehrlich ( 197Sb) observou QUe as 

legislações estaduais sobre pena de morte nos 

Estados Unidos tendiam a reduzir a 

criminalidade muito mais por seu efeito 

dissuasório do QUe pela incapacitação. Levitt 

( 1995) estudou essas Questões juntamente 

com um dos mais recorrentes problemas da 

literatura acima mencionada. O autor procurou 

compreender se a relação aparentemente 

negativa entre índices de criminalidade e 

taxas de detenções era produto dos efeitos 

dissuasórios, da incapacitação ou de erros 

de medição decorrentes da tendência à 
subnotificação dos crimes4 

• O autor con

cluiu QUe, para a maioria dos tipos de 

crime. a maior parte dessa relação negativa 

se devia nos Estados Unidos aos efeitos 

dissuasórios e não aos erros de medição ou 

a efeitos de incapacitação. 

Outro fator importante para a análise da 

eficácia da dissuasão é a atitude do indivíduo 

perante o risco, porQue a utilidade Que um 

indivíduo espera obter da renda ilegal é 

innuenciada por suas preferências em relação 

aos riscos envolvidos na ação. Becker ( 1968 e 

1978) e Ehrlich ( 1973), por exemplo, mostra

ram Que um delinQi.iente neutro em relação ao 

risco tenderá a gastar mais tempo na atividade 

criminosa do QUe um indivíduo QJ.Je tem 

aversão ao risco. Uma outra implicação da 

hipótese de aversão ao risco é QJ.Je um aumen

to na probabilidade de ser condenado pode 

ter um efeito dissuasório mais importante do 

QUe um aumento na severidade da punição 

(Becker 1968). 

Algumas contribuições recentes à 
literatura teórica tratam do caráter provavel

mente endógeno da percepção da probabili

dade de os delinQüentes serem punidos e 

enfatizam Que o timing das recompensas e 

punições innui na incidência no tempo da 

atividade criminosa. Davis ( 1988), por exem

plo, analisa um modelo em QJ.Je a probabilida

de de um criminoso ser apanhado em QJ.Jai

Quer momento do tempo é positivamente 

relacionada tanto com a intensidade da ativida

de delituosa do indivíduo Quanto com a taxa 

de imposição da lei naQuele mesmo ponto do 

tempo. O autor acentua QUe essa probabilida-
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de é um componente da taxa usada pelos 
potenciais delinQ(.ientes para descontar futuros 
fluxos de renda provenientes de atividades 
ilegais. e daí deriva taxas ótimas de 
criminalidade para determinados níveis de 
punição e de imposição da lei. Leung ( 199 5) 
estende esse tipo de modelo considerando 
um horizonte infinito de tempo e introduzindo 
a recidividade em sua análise. O autor supõe 
Q!.Je o número de condenações prévias do 
indivíduo influi na probabilidade de uma nova 
sentença Quando o delinQüente volta a come
ter crimes, bem como na severidade da pena 
correspondente. No modelo de Leung ( 1995) 
os antecedentes criminais também reduzem as 
recompensas de envolver-se em atividades 
legais, seja pelo estigma, seja por efeitos de 
capital humano. Estes últimos relacionam-se 
com a depreciação de Qualificações passadas 
e com a abstenção de novos investimentos em 
educação durante o período gasto em ativida
des ilegais ou na cadeia . 

Sah ( 1991) estudou uma relação diferen
te entre a intensidade dos índices de 
criminalidade no tempo e a probabilidade de 
ser preso. O autor afirma QUe moradores de 
áreas com altos índices de criminalidade 
percebem a existência de um;;: menor probabi
lidade de apreensão dos criminosos do QUe 
aQueles QUe residem em áreas com baixos 
índices de crimes: isso porQue os recursos 
gastos na prisão de cada delinQüente tendem a 
ser inferiores nas áreas de alta criminalidade. 
Uma importante implicação dessa análise é 
QUe "o crime do passado gera o crime do 
futuro" (Sah 1991 ). Em um estudo semelhan
te, Posada ( 1994) propôs um modelo simples 
no Q!.Jal um aumento aleatório nas taxas de 
criminalidade pode provocar o crescimento 
permanente do índice de crimes Quando não é 
compensado por uma elevação proporcional 

dos recursos gastos na detecção e punição 
dos delitos. o QUe resulta na percepção de 
uma taxa mais baixa de apreensões. 

Glaeser. Sacerdote e Scheinkman ( 1996) 
deram ênfase ao papel das interações sociais 
locais na determinação das taxas de 
criminalidade nas cidades americanas. Ao 
contrário de Sah ( 1991) e Posada ( 1994). Q!.Je 
destacaram o efeito do QUe chamamos de 
interações "sistêmicas" (isto é. a percepção 
individual da probabilidade de ser preso 
depende do índice de criminalidade da 
sociedade). Glaeser et alii ( 1996) argumenta
ram QUe as interações " locais" entre indivídu
os funcionam por meio da transferência de 
informações entre os agentes sobre "as 
técnicas criminosas e as recompensas do 
crime. ou resultam das informações fornecidas 
por familiares e colegas, QUe determinam os 
custos do crime ou a preferência pelo crime 
(isto é, valores familiares). e o controle exerci
do pelos vizinhos mais próximos" (Giaeser et 
alii, 1996). Uma importante implicação da 
abordagem das interações locais é QUe as 
taxas de criminalidade nas várias comunida
des não têm necessariamente de convergir. 
Para os fins deste artigo. a implicação das 
interações sistêmicas e locais é QUe os 
países podem experimentar inércia criminal 
ao longo do tempo. 

Resumindo, a literatura econômica 
sobre o crime mudou de uma ênfase nas 
condições econômicas (inclusive a educa
ção) e nos efeitos dissuasórios para análi
ses mais recentes sobre os fatores QUe 
explicam a proliferação do crime ao longo 
do tempo e no interior das comunidades. 
Na próxima seção procuramos organizar 
de maneira simples algumas das idéias 
enfocadas nessa literatura. 



I O efeito da renda na diminuição da criminalidade 
mostrou-se robusto com respeito a várias especificações 
usadas para controlar pelas preferências ou gostos de 
diferentes comunidades. Por exemplo, rendas familiares 
médias tendiam a reduzir a criminalidade mesmo Quando 
levando em conta a parcela da população jovem local 
composta de afro-americanos. mães divorciadas ou 
solteiras. e imigrantes. 

2 Nas palavras de Fleisher ( 1966). "Quando se lenta 
estimar o impacto da renda na delinQüência, é importante 
levar em conta os efeitos das rendas familiares normais e dos 
desvios da norma produzidos pelo desemprego". 

3 Ehrlich ( 1981) demonstrou QUe a diminuição da 
criminalidade associada à reabilitação e/ou incapacitação de 
antigos criminosos é parcialmente compensada pela entrada 
ou reentrada de novos delinQüenles no mercado. atraídos 
pelo aumento temporário das recompensas do crime causado 
pelo afastamento de alguns criminosos. O autor mostra Que 
embora a resposta agregada da incidência de crimes ao 
afastamento de antigos criminosos- por meio da incapacitação 
ou da reabilitação - diminui com a elasticidade dessa função 
(no QUe diz respeito à recompensa extraída do delito). a 
eficácia geral da dissuasão cresce com sua elasticidade. 

4 A taxa de criminalidade é o número de crimes em 
relação à população. ao passo QUe a taxa de detenções (ou de 
condenações) é o número de detenções (ou condenações) em 
relação ao número de delitos notificados. Portanto. é possível 
existi r uma relação negativa entre essas duas variáveis simples
mente porQue a subnotificação produziria uma desvio para 
baixo na taxa de criminalidade, ao mesmo tempo QUe aumenta
ria a taxa de detenções (ou de condenações). No entanto, a 
relação entre essas variáveis pode ser mais complexa do QUe 
isso, pois o número de detenções (ou de condenações) também 
depende do número de crimes noti ficados. 

3. Um modelo simples de 
comportamento criminoso 

Apresentamos agora um modelo 
simples de conduta criminosa com o objeti
vo de organizar as idéias e fundamentar as 

variáveis postuladas na seção empírica deste 
artigo como determinantes dos índices de 
criminalidade 1

• Primeiramente. criamos um 
modelo de comportamento criminoso da 
perspectiva do indivíduo e depois o agrega
mos para o plano nacional a fim de obter
mos uma eQuação de forma reduzida QUe 
permita explicar as causas das taxas nacio
nais de criminalidade. 

As hipóteses básicas do modelo são QUe 
os delinQüentes potenciais agem racionalmen
te. baseando suas decisões de cometer um 
crime numa análise de custos e benefícios 
associados a um determinado ato criminoso. 
Supomos ainda QUe os indivíduos são neutros 
em relação ao risco e sensíveis a mudanças na 
probabilidade de ser preso e na severidade da 

punição. Assim. os indivíduos cometerão um 
crime toda vez QUe os benefícios líQuidos 

esperados sejam suficientemente grandes. A 
EQuação ( I ) afirma Que. no caso de um 
indivíduo em particular. o benefício líQuido 
esperado (nb) de cometer um crime é igual à 
recompensa Que ele espera obter com sua 
ação (isto é. a probabilidade de não ser preso 
( 1-pr) multiplicada pelo lucro do delito. 1). 
menos os custos totais envolvidos no planeja
mento e execução do crime (c). menos os 
salários sacrificados em atividades legítimas 

(w). menos a punição esperada por ter come
tido o crime (pr*pu) 2 : 

nb = ( 1-pr) * I - c - w - pr * pu (I) 

Supondo-se QUe os indivíduos têm 
"valores morais". os benefícios líQuidos 
esperados de um crime teriam de exceder um 
determinado limiar antes de a pessoa cometer 
o delito. O limiar individual seria determinado 
por sua postura moral (m). à Qual podemos 
atribuir um valor pecuniário para torná-la 

comparável com as outras variáveis do mode

lo. A EQuação (2) estabelece essa rela~ão 
entre decisão de cometer um crime e os 
benefícios líQuidos de tal conduta. onde d 
significa a decisão de cometer (d = I) ou não 
cometer o crime (d = 0) : 

d = I Quando nb 3 = m (2) 
d = O Quando nb < = m 
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Na seção empírica deste artigo. testamos 

um modelo em QUe a variável dependente é o 

índice nacional de criminalidade e as variáveis 

explicativas são uma série de características 

econômicas e sociais nacionais. Em primeiro 

lugar. relacionamos essas características com 

os fatores QUe entram na decisão individual de 

cometer um crime. Depois, agregamos os 

indivíduos no plano nacional para obter uma 

expressão reduzida do índice de criminalidade 

do país em termos das variáveis 

socioeconômicas subjacentes. 

A primeira variável subjacente é a educa

ção do indivíduo (e). QUe, por diferentes 

canais. pode influir na decisão de cometer um 

crime. Níveis educacionais mais altos podem 

ser associados a expectativas de obter maio

res rendimentos na atividade legal. aumentan

do. portanto. o valor de w. Além disso. por 

seu componente cívico, a educação pode 

elevar a postura moral do indivíduo, m. Por 

outro lado, a educação pode reduzir os 

custos de praticar crimes (isto é. reduzir c) ou 

fazer crescer o lucro do crime (I) porQue 

pode abrir oportunidades de um indivíduo 

ingressar em atividades criminais mais lucrati

vas. Portanto. o efeito líQuido da educação na 

decisão individual de cometer um crime é a 

priori ambígua. Mas é possível imaginar QUe se 

as atividades legais são mais intensivas em 

educação ou Qualificações do Que as ilegais. a 

educação provavelmente induzirá os indivídu

os a não cometer crimes. Além disso. confor

me observaram Tauchen e Witte ( 1994). é 

possível QUe a simples matrícula escolar. 

independentemente do grau de educação 

obtido. reduza o tempo disponível para 

participar de atividades criminosas. Por 

essa razão, na seção empírica deste artigo 

estimaremos o efeito tanto das taxas de 

matrícula em escolas secundárias QUanto 

dos níveis educacionais médios sobre os 

índices de criminalidade. 

A experiência prévia do indivíduo em 

atividades criminosas (d
1
_
1
) é outra importante 

variável subjacente QUe influi de vários modos 

na decisão de cometer um crime. Primeiro. os 

presidiários tendem a ser estigmatizados no 

mercado de trabalho legal. de modo QUe suas 

chances de arranjar emprego e suas expectati

vas de renda são menores (w mais baixos). 

Segundo. os criminosos podem "aprender 

fazendo" na prática do crime. o QUe significa 

QUe os custos de praticar atos delituosos (c) 

teriam tendência a cair com o tempo. Tercei

ro. é provável QUe as pessoas baixem seus 

limiares morais (m) depois de ingressar na 

atividade criminosa. Por intermédio das 

interações sociais locais mencionadas na 

seção anterior. a incidência anterior da 

criminalidade na sociedade (0
1
) também influi 

na decisão dos indivíduos tanto reduzindo os 

custos de praticar atividades criminosas (c 

mais baixos) Quanto rebaixando seus 

valores morais e cívicos (m mais baixos). 

Esses argumentos são altamente sugesti

vos de inércia criminal. ou seja. a possibi

lidade de QUe a incidência atual do crime 

seja explicada em certa medida pelo grau 

de incidência passada. 

O nível e a expansão da atividade econô

mica (EA) na sociedade criam oportunidades 

de emprego no setor legal (w mais altos). mas 

como igualmente aumentam a riQueza de 

outros membros da sociedade. o tamanho do 

lucro potencial do crime (I) também cresce. 

Portanto. o efeito da expansão da atividade 

econômica na decisão individual de cometer 

um crime é. em princípio. ambígua. O efeito 

da desigualdade de renda na sociedade 

(INEQ) dependerá da posição relativa do 



indivíduo na distribuição de renda. É provável 

Que. no caso dos ricos. um crescimento 

dessa desigualdade não os induza a cometer 

mais crimes. Porém, no caso dos pobres. o 

aumento da desigualdade pode acabar 

induzindo ao crime, pois implica uma dilata

ção da diferença entre os salários dos po

bres e o dos ricos. redundando numa dife

rença maior entre as rendas potenciais das 

atividades legais e das ilegais (1-w mais alta) . 

O crescimento da desigualdade também 

pode ter um efeito indutor do crime por 

abaixar o limiar moral do indivíduo (m mais 

baixo). em virtude do QUe chamamos de 

"efeito inveja". Por conseguinte, um aumento 

da desigualdade terá um impacto positivo na 

propensão dos indivíduos (pelo menos 

alguns deles) para cometer crimes. 

A existência de atividades criminosas 

lucrativas (DRUGS) em alguns países significa 

QUe, nesses lugares, o lucro esperado da 

atividade criminal é maior do QUe em outros. 

O exemplo mais importante de atividade 

criminosa lucrativa é o tráfico de drogas ilícitas 

(outros são o jogo de azar e a prostituição). 

Os países em Que há facilidade de obter 

matérias-primas para o tráfico de drogas 

(como a Colômbia, Bolívia e Peru. no caso.da 

cocaína) ou aQueles Que estão mais próximos 

dos centros de alto consumo de drogas · 

(como o México em relação aos Estados 

Unidos) oferecem oportunidades freQüentes e 

muito lucrativas para atividades criminosas. 

Estas podem não consistir apenas da fabrica

ção da droga e seu comércio, mas podem 

também envolver a violência e a corrupção 

oficial exigidas para desenvolvê-las. 

A força da polícia e do sistema judiciário 

(JUST) aumenta a probabilidade de captura 

(pr) e punição (pu) dos delinQüentes, diminu-

indo, portanto. os incentivos para Que o 

indivíduo cometa crimes. Este é seu efeito 

dissuasório. Cabe notar QUe a incidência 

anterior da criminalidade na sociedade (D
1
) 

pode determinar a percepção individual da 

probabilidade de ser preso (pr) via interações 

sistêmicas. conforme discutido acima. 

Por último. há outros fatores (other) QUe 

também podem influir na propensão para 

cometer crimes (other) , tais como certas 

características culturais (religião e herança 

colonial. por exemplo). idade e sexo (diz-se 

Que os homens jovens são mais propensos à 
violência doQue o restante da população), a 

facilidade de obter armas de fogo e a densida

de populacional na área onde o indivíduo 

reside (os centros urbanos facilitam a 

interação social através da Qual se transmitem 

as Qualificações para o crime). Esses outros 

fatores podem influenciar na decisão de 

cometer um crime principalmente por altera

rem o custo de planejar e executar o delito (c) 

e o limiar moral da pessoa (m). 

Considerando os efeitos Que são resumi

dos na tabela I , e substituindo-os nas eQUa

ções (I) e (2). temos QUe um dado indivíduo 

cometerá um crime se a seguinte desigualdade 

prevalecer: 

d =I se 

l(e, EA. INEQ. DRUGS, IUST) -

-c( e. d
1
_
1

, D
1
_
1

, other)- w(e, d 
1
_
1 
.EA)-

- pr(IUST)*pu - m(e. d 
1
_
1

, D 
1
_
1

• INEQ, 

other) >=O 
(3) 

Escrevendo essa condição como uma 

função f das variáveis individuais e sociais 

subjacentes. obtemos a seguinte expres-

são reduzida: > 
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d =I se 

f(e. d
1
_
1
• 0

1
_
1
, EA. INEQ, DRUGS, IUST. 

other) >=O 
(4) 

f(yt-1) >=o 

onde y é um vetor dos determinantes 

subjacentes do crime. Supondo simultanea

mente um modelo de probabilidade linear 

para a decisão de cometer um crime e uma 

fórmula funcional linear para f. obtemos a 

seguinte eQuação de regressão individual : 

d = by +m (S) 

As hipóteses de linearidade na fórmu

la funcional de f e no modelo de probabili

dade são. naturalmente, arbitrárias. Foram 

escolhidas porQue permitem a agregação 

da eQuação (S). Como os dados não são 

individuais mas nacionais. a eQuação de 

regressão deve ser especificada em termos 

de taxas nacionais, o QUe se obtém calcu

lando a média da eQuação (S) para todos 

os indivíduos num país e para um determi

nado período de tempo: 

DI= b)tl +~ (6) 

Isto é, 

taxa de criminalidade
1
_
1 

= b 
0 
+ b 

1 
EDUC 

1
_
1 
+ 

+ b 
2 

Taxa defasada de criminalidade u + 
+ b3 EAu + b4 ORUC51_1 + b5 /US~. t + b6 

OTHER
1
_
1 
+ h1 +eu 

(7) 

onde os subscritos i e t representam país 

e período de tempo. respectivamente; e h é 

um efeito não observado específico do país. 

I Para uma análise completa dos modelos de 

comportamento criminoso, veja Schmidt e Witte ( 1984). 
2 As letras de ca ixa-baixa representam variáveis 

relativas a um indivíduo em particular (não necessariamente 
um indivíduo representativo na sociedade). As letras de 
caixa-alta representam médias da sociedade para as 
respeçtivas variáveis. 

4~ Os Dados 

Esta seção contém uma breve descrição 

dos dados utilizados para calcular as taxas 

nacionais de criminalidade e o conjunto de 

variáveis explicativas. 

a). Índices Nacionais de 
Criminalidade 

A aplicação empírica do modelo teóri

co acima proposto tomará por base as taxas 

de criminalidade calculadas a partir das 

informações sobre número de crimes presta

das pelos ministérios da justiça dos vários 

países aos United Nations World Crime 

Surveys. A análise econométrica focalizará os 

determinantes das taxas de "homicídio 

intencional" e roubo entre 1970 e 1994 1
• 

Todas as taxas estão expressas como o 

número de crimes notificados em cada 

categoria por I 00 mil habitantes. A Tabela I 

mostra QUe há uma considerável dispersão 

nas variáveis de criminalidade utilizadas. 

Convém notar. porém, Que a maioria dos 

países não informou dados para o período 

inteiro nem para todos os tipos de crimes. 

I As taxas de crime por posse de drogas e os valores 

defasados das taxas de homicídio intencional e roubo também 
foram usadas como variáveis explicativas. As estatísticas de 
homicídios "totais" também foram coletadas para este projeto, 
mas não as usamos na análise econométrica porQue temíamos 
Que essa definição ampla de "homicídio" estivesse sujeita. em 
maior medida QUe o homicídio "intencional" . a diferenças 
definicionais entre os países. 



Tabela1 : Resumo Estatístico sobre a Criminalidade 

Variáveis No. de Observ. 

Taxa de Criminalidade* 
Homicídios Internacionais 1579 
Roubos 1251 

• Por 100 mil habitantes. dados anuais 

Média 

6.834 
55.902 

Um importante problema das esta

tísticas oficiais sobre criminalidade é QUe 

elas são prejudicadas pela 

subnotificação. Procuramos contornar 

esse problema de três maneiras . Primei

ro. focalizamos as taxas de homicídio 

intencional. Que tendem a ser menos 

passíveis de subnotificação do QUe 

outras . A análise só emprega taxas de 

roubo para fins comparativos; alguns 

testes econométricos apresentados 

adiante revelam Que muitas 

especificações do modelo são incorretas 

Quando aplicadas às taxas de roubo e. 

portanto. os resultados são irrelevantes . 

Segundo. limpamos cuidadosamente as 

séries temporais de cada país. eliminan

do observações QUe sugerem mudanças 

suspeitas na magnitude dos homicídios 

intencionais e roubos. Terceiro. as técni

cas de painel usadas nos exercícios 

econométricos eliminam alguns proble

mas de inferência estatística QUe podem 

decorrer de uma provável correlação 

entre algumas variáveis explicativas (como o 

nível de educação da população e a taxa de 

condenações) e o grau de subnotificação das 

taxas de criminalidade. 

O Gráfico I mostra a evolução da 

taxa média de homicídios intencionais 

ponderada pela população no grupo de 

34 países para os Quais havia disponibi-

Desvio 
Padrão 

11.251 
95.973 

Mínimo 

o 
o 

Máximo 

;42.014 
676840 

No. de Países 

128 
120 

!idade de dados em todos os 

subperíodos de cinco anos. Como 

mencionamos na introdução. a taxa 

mundial de homicídios intencionais tem 

aumentado regularmente pelo menos 

desde o início dos anos 80. com uma 

notável aceleração nos últimos anos . 

Grafico 1. O Mundo 
Taxa de Homicídios Internacionais 

(média ponderada da população) 
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Nota: Média ponderada ca lculada usando a seguinte amostra de 34 países : 
Argentina. Austrália . Áustria, Bahamas . Bahrein . Barbados, Bulgária. Canadá, 
Colômbia . Costa Rica , Chipre , Dinamarca , República Árabe do Egito. A-.manha 
Grécia, Índia, Indonésia. Itá lia, Japão , República da Coréia, Kuwait. Malásia, 
México , Noruega , Polónia , Catar. Singapura , Espanha. Suécia . Síria, República 
Árabe Unida, Tai lândia, Trinidad e Tobago , Estados Unidos e Venezuela . 
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Os Gráficos 2 e 3 mostram a evolução da 
taxa mediana de homicídios intencionais por 
período de cinco anos para o conjunto da 
amostra, discriminando grupos de países por 
níveis de renda e regiões. Usamos a taxa media
na para descrever a evolução dos índices de 
homicídio porQUe essa medida é menos sensível 
à influência de outliers do QUe a taxa média. O 
Gráfico 2 mostra QUe boa parte do aumento se 
devia ao crescimento das taxas medianas de 
homicídio existentes nos países de renda média
baixa ou baixa (os primeiros são definidos por 
um PIB per capita entre US$ 766 em 1995 e 
US$ 3035, e os segundos, por uma renda per 
capita deUS$ 765 ou menos). O Gráfico 3 

Gráfico 2 

mostra QUe as taxas mais altas de homicídios são 
encontradas na América Latina e no Caribe, 
seguidos pela África sub-saariana. Nessas 
regiões, e nos países em desenvolvimento da 
Europa e Ásia Central ocorreram grandes 
aumentos nas taxas de homicídio intencional no 
começo dos anos 90. Contudo, é preciso notar 
@e a amostra de países da África sub-saariana é 
muito peQUena e variável no período, de modo 
Que a evolução da taxa mediana desse grupo 
talvez esteja refletindo a inclusão de outliers nos 
dois últimos períodos (por exemplo. a 
Suazilândia e São Tomé e Príncipe apresentam 
altas taxas de criminalidade mas só temos dados 
para esses últimos períodos). 

Medianas das Taxas de Homicídios Intencionais por Grupos de Renda, 1970-1994 
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Notas: Os grupos de renda são definidos pela renda per capita anual. 
Baixa renda = US$ 765 ou menos; média-baixa = US$ 766 a US$ 4.035; 
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média-alta= US$ 3 035 a US$ 9.386; alta= mais deUS$ 9.386, segundo PNBs per capita de 1995 

1990-94 



Gráfico 3 
Medianas das Taxas de Homicídios Intencionais por Regiões, 1970-1994. 
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Os Gráficos 4 e 5 mostram a evolução 
das taxas de homicídio intencional na América 
do Sul e México. e na América Central. Caribe. 
Guiana e Suriname. respectivamente 1

• Em 
relação ao Gráfico 4. é interessante observar 
QUe apenas a Argentina e o Chile apresentaram 
declínio nas taxas de homicídio desde o 
começo dos anos 70. Quando ambos os países 
passaram por graves crises políticas e econ<';'>
micas. A Colômbia experimentou o maior. 
aumento nesses índices. pulando de uma média . 
de aproximadamente 16 homicídios intencio
nais por I 00 mil habitantes no período 1970-
1974 para mais de 80 em 1990-1994. possi
velmente refletindo o crescimento do tráfico 
de drogas nesse país. O Gráfico 5 mostra QUe 
várias peo_uenas economias. como Bahamas. 
lamaica. Nicarágua e El Salvador tiveram taxas 
de homicídio superiores à maioria dos grandes 
países latino-americanos. Esses países apresen
taram índices superiores a 20 homicídios 
intencionais por I 00 mil habitantes. Além 

1980-B4 1985-89 1990 -94 

Período 

disso. Bahamas. Barbados. lamaica e Trinidad 
e Tobago revelam grandes aumentos em suas 
taxas de criminalidade desde o começo da 
década de 70. Entre os peQuenos países. 
apenas a Costa Rica apresenta um declínio 
contínuo de sua taxa de homicídio intencio
nal. Assim. o crescimento das taxas globais 
de homicídio na América Latina e Caribe 
pode ser atribuído a uma tendência ascen
dente da atividade criminosa na maioria dos 
países da região (com algumas exceções 
como a Argentina. Chile e Costa Rica). 
havendo alguns casos excepcionais de 
aumentos extraordinários da atividade crimi
nosa (Bahamas. lamaica e Colômbia) . 

I Nos casos da Argentina. Brasil. Colômbia. México e 

Venezuela. construímos as taxas de homicídios a partir de 
dados fornecidos pela Divisão de Saúde e Desenvolvimento 
Humano da Organização Pan-americana de Saúde. através do 
Sistema de Informação Técnica dessa organização. Essa fon"te 
forneceu dados sobre o número anual de mortes atribuídas a 
homicídios. com base nos sistemas nacionais de estatística. 
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b) Variáveis explicativas 

Seguindo o modelo simples proposto 

na seção anterior, selecionamos um conjun

to de variáveis explicativas QUe funcionam 

como proxies dos principais determinantes 

econômicos das taxas de criminalidade 

assim como para alguns dos fatores não

pecuniários Que possivelmente influem na 

decisão de praticar atividades ilegais. 

Como proxy da renda média dos países 

analisados em nosso estudo econométrico. 

adotamos o (logaritmo do) Produto Nacional 

Bruto (PNB) per capita. a preços de 1987. As 

cifras foram convertidas para dólares america

nos com base na metodologia proposta por 

Loayza et alii ( 1998). Que se fundamenta numa 

média das taxas reais de câmbio 1 
• Nas regres

sões QUe se baseiam simultaneamente em 

dados de corte transversal e em séries tempo

rais, usamos também a taxa de crescimento do 

PIB, calculada a partir de cifras expressas em 

preços de 1987 (moedas locais) . 

O grau de desigualdade de renda foi 

medido pelo índice de Gini e pela porcen

tagem da renda nacional percebida pelo 

Quintil inferior da distribuição de renda de 

um país. As duas variáveis foram · 

construídas com base nos dados contidos 

em Deininger e SQuire ( 1996) ; usamos o 

QUe esses autores chamam de dados de 

"alta Qualidade" para os países e anos em 

Que eram disponíveis e nos demais casos 

calculamos uma média de cifras alternativas 

(obtidas no mesmo estudo). Os coeficien

tes de Gini, originalmente baseados em 

informações sobre despesas foram ajusta

dos para assegurar sua compatibilidade 

com os coeficientes calculados a partir de 

dados de renda 2 
• 

Empregamos duas variáveis educacio

nais como medidas. respectivamente. do 

estoQue e do fluxo de investimentos em 

capital humano em um determinado país: a 

média de anos de escolaridade da população 

acima de I 5 anos de idade, segundo cálculos 

de Barro e Lee ( 1996), e as taxas de matrícu

la no ensino secundário, extraídas da base de 

dados do Banco Mundial; estas últimas são 

definidas pelo número de pessoas (de todas 

as idades) inscritas em escolas secundárias 

em relação à população total em idade de 

freQüentar o ensino médio3 
. 

Outro tipo de incentivo econômico para 

se cometer crimes foi a existência de "indús

trias" criminosas lucrativas. Focalizamos 

especialmente a existência em determinado 

país de uma produção ou distribuição consi

derável de drogas ilegais. Escolhemos essa 

"indústria" criminosa específica não só por

Que, como se sabe, o tráfico de drogas é 

altamente lucrativo, mas também porQue, pelo 

menos em alguns países - como os Estados 

Unidos - essa atividade é conhecida por 

empregar uma tecnologia muito "intensiva em 

violência". Este último aspecto. ao lado da 

decadência moral e intelectual associada ao 

consumo de tais substâncias, pode gerar 

externalidades para a proliferação de outros 

crimes violentos. Adotamos duas variáveis 

específicas como medidas do tamanho da 

indústria de drogas ilegais. A primeira foi o 

número de delitos por posse de drogas por 

I 00 mil habitantes, Que calculamos a partir de 

dados obtidos nos United Nations World 

Crime Surveys. Vale notar QUe essa variável 

não mede o grau efetivo do consumo de 

drogas em um país. mas a fração QUe a legisla

ção do país considera ilegal. conforme detec

tada pelos órgãos incumbidos de aplicar a lei. 

Assim, esta variável reflete não só o tamanho 

:Jl 
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da população QUe consome drogas. mas 

também o grau de tolerância da sociedade 

em relação a esse consumo. A segunda 

medida é uma variável dummy. QUe toma o 

valor de um QUando o país é classificado 

como produtor significativo de alguma droga 

ilegal em QualQuer das edições do 

lnternational Narcotics Control Strategy 

Report. do Departamento de Estado ameri

cano. publicado anualmente desde 1986. 

Quanto aos incentivos negativos para a 

prática do crime. usamos diversas variáveis 

como proxies para a probabilidade de ser 

preso e condenado por prática de atividade 

ilegal. e para a severidade da punição perti

nente. Para captar o primeiro componente 

dos esforços de dissuasão do crime em uma 

determinada sociedade. consideramos tanto 

o número de policiais por I 00 mil habitantes 

Quanto a taxa de condenação do crime 

correspondente. definida pela razão entre o 

número de condenações e o número de 

ocorrências registradas de cada tipo de 

crime. ambos construídos a partir dos dados 

existentes nas Nações Unidas em suas 

pesQuisas sobre criminalidade no mundo. 

Também coletamos dados fornecidos pela 

Anistia Internacional sobre pena de morte em 

todo o mundo, Que usamos como indicador 

da severidade das punições. 

Entre outros determinantes da intensida

de da atividade criminosa destacados no 

modelo teórico anteriormente proposto. 

encontram-se fatores Que reduzem os custos 

pecuniários e não pecuniários de praticar 

atividades ilegais. Estes podem facilitar o 

desenvolvimento de interações sociais entre 

criminosos ativos e potenciais. Partindo da 

hipótese de QUe essas interações são mais 

freQüentes nos aglomerados urbanos do Que 

nas áreas rurais. usamos a taxa de urbaniza

ção como possível fator explicativo da 

variação das taxas de criminalidade entre 

países. Incluímos também em nosso exercício 

empírico a proporção de homens da popula

ção total QUe está na faixa de IS a 29 anos 

d~ idade e QUe constitui. pelo menos nos 

Estados Unidos. o grupo demográfico de 

maior incidência de criminosos. 

O gosto ou preferência pela atividade 

criminosa também pode ser influenciado pelas 

características culturais dos países. Como as 

sociedades QUe partilham traços culturais 

comuns também podem ter características 

econômicas similares. é importante controlar 

os efeitos do primeiro fator para obter uma 

avaliação acurada do segundo na determinação 

das taxas nacionais de criminalidade . Com 

esse objetivo. usamos variáveis dummy de 

religião e região em nossas regressões de 

corte transversal. O primeiro conjunto de 

variáveis - QUe distingue países budistas. 

cristãos. hinduístas e islâmicos - foi construído 

a partir de informações obtidas no CIA 

Factbook: cada variável toma o valor de um 

nos países em Que a religião correspondente é 

a QUe tem maior número de seguidores. 

Variáveis dummies regionais foram construídas 

para países da África do sub-Saara. Ásia . 

Europa e Ásia Central. América Latina e 

Caribe. Oriente Médio e Norte da África. com 

base nas definições regionais adotadas pelo 

Banco Mundial e pelo Fundo Monetário 

Internacional. Por último. usamos uma variável 

sugerida por Easter!Y e Levine ( 1997) QUe 

mede a probabilidade de QUe duas pessoas 

selecionadas aleatoriamente em um dado país 

não pertençam ao mesmo grupo 

etnolingüístico. Esse índice só está disponível 

para o ano de 1960 e. portanto. deve ser 

interpretado com cautela . O objetivo é captar 



não só os efeitos culturais sobre a criminalidade 
QUe possam decorrer de um Quadro comum 
de valores. mas também de QualQUer possível 
efeito da polarização cultural. 

Tanto os resultados das regressões QUe 
realizamos QUanto as metodologias 
econométricas Que empregamos podem ser 
encontrados na QUinta seção de Fajnzylber. 
Lederman e Loayza ( 1998). 

I A maioria dos dados foi obtida em Loayza et alii 

( 1998). No caso dos países não cobertos pela pesQuisa 
desses autores, os fatores de conversão foram construídos a 
partir de informações encontradas no banco de dados do 
Banco Mundial. 

2 A esse respeito. seguimos a sugestão de Deininger e 
SQuire ( 1996) de somar aos índices baseados em dados de 
despesa a diferença média de 6.6 entre os coeficientes 
calculados segundo essa base e os coeficientes obtidos a 
partir de dados de renda. 

3 No caso de vários países em desenvolvimento. não 
há disponibilidade de dados sobre taxas "líQuidas" de 
matrícula (a fração das pessoas em idade de cursar o ensino 
médio Que estão inscritas em colégios deste nível) . 

S. Conclusões 

Do ponto de vista de orientações úteis 
para pesQuisas futuras e possíveis implica
ções de política. as conclusões extraídas do 
modelo teórico e dos achados empíricos . 
podem ser agrupadas em dois títulos: as 
boas e as más notícias. 

Primeiro. as más notícias. Algumas 
notícias pouco promissoras relacionam-se 
com os resultados dos métodos de estimação 
de painel dinâmico. Os resultados mostram 
Que os períodos recessivos do ciclo econô
mico e outros choQues de natureza não
econômica, como o crescimento do tráfico 
de drogas ocorrido na Colômbia durante a 
década de 70. contribuem para aumentar o 
índice nacional de criminalidade. Os resulta-

dos econométricos também sugerem QUe a 
expansão desse índice pode prolongar -se até 
muito tempo depois do choQue inicial -os 
países podem ser tragados por uma onda de 
criminalidade. A implicação política desses 
resultados é QUe os policy-makers devem agir 
no sentido de deter a onda de crimes, caso 
contrário, as maiores taxas de criminalidade 
poderão prevalecer indefinidamente. 

Embora não se saiba exatamente por 
QUe meios um choQue de criminalidade 
tenderia a perpetuar-se no tempo. a literatura 
existente sugere três canais possíveis: 
interações sistêmicas. interações locais e 
recidivismo. Futuras pesQuisas deveriam 
tentar elucidar Quais desses canais estariam 
em ação, mas para isso talvez fosse necessá
rio tomar como base análises individuais. 
porQue as interações locais e o recidivismo 
são forças determinadas pela posição do 
indivíduo em sua comunidade local e seus 
antecedentes criminais, respectivamente. 

Agora, as boas notícias. Dois importan
tes determinantes das taxas de criminalidade -
desigualdade e dissuasão- constituem. a nosso 
ver, variáveis "sensíveis às políticas" . Portanto, 
os responsáveis pela formulação de políticas 
públicas deveriam considerar uma combinação 
de medidas redistributivas anticíclicas (redes 
de segurança focalizadas por exemplo) e 
aumento dos recursos destinados à apreensão 
e condenação de delinQüentes - uma política 
de "carrots-and-sticks" pareceria conveniente, 
principalmente em fases de recessão econô
mica. Quanto aos efeitos da desigualdade na 
indução da criminalidade, os resultados de 
nossa investigação sugerem QUe há "um 
incentivo social para igualar as oportunidades 
de treinamento e de obtenção de rendas entre 
as pessoas. independentemente de considera-
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ções éticas ou de QualQuer função de bem
estar" (Ehrlich. 1973). Além disso. no QUe se 
refere à inércia criminal, os resultados indicam 
QUe as taxas de criminalidade respondem às 
variáveis de política com uma certa defasagem. 
Sah ( 1991) observoú QUe "essa visível falta de 
resposta é uma fonte de frustrações para os 
políticos assim como para os agentes respon
sáveis pela aplicação das leis ( ... ) Tais reações. 
embora compreensíveis, podem ser inconve
nientes Quando causadas por uma compreen
são inadeQuada da dinâmica da criminalidade". 

Futuras pesQUisas nessa área deveriam 
procurar decifrar o enigma da educação encon
trado em nossa pesQUisa. Apresentamos um 
resultado QUe pode ser uma pista para a solução 
do enigma: os esforços educacionais têm ume 
feito retardado na diminuição da criminalidade, 
QUer dizer. o efeito redutor sobre a criminalidade 
não se concretiza enQuanto os jovens estão 
sendo educados. mas sim Quando se tornam 
adultos. Outra chave para o enigma pode estar 
na consideração dos efeitos indiretos da educa
ção sobre a desigualdade. 

Este artigo foi motivado pela impressão 
de QUe o crime tem um efeito pernicioso 
sobre a atividade econômica, além de reduzir 
as condições de bem-estar da população por 
diminuir a sensação de segurança pessoal e 
patrimonial das pessoas. Uma área fértil para 
futuras pesQUisas é tentar medir os efeitos da 
conduta criminosa sobre o crescimento 
econômico e o bem-estar social. Suspeitamos 
QUe há muitas maneiras de medir os custos 
econômicos da criminalidade, desde aQueles 
relacionados com a manutenção da polícia e 
de um sistema judiciário eficiente até estimati
vas da produção desperdiçada. Contudo, os 
efeitos gerais sobre o bem-estar social podem 
ser mais difíceis de avaliar. 
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Determinantes da Criminalidade em 
Minas Gerais*------------
Claudio Beato 

Introdução 

O estudo da distribuição espacial de 
delitos têm uma longa tradição nas ciências 
sociais. em QUe Quetelet e Durkheim ocupam 
uma posição conspícua. O infiuente trabalho de 
Shaw e McKey ( 1942), mostrou como existia 
um gradiente nas taxas de delinQ(.iência com 
altas taxas no centro, Q!.le iam declinando nos 
subúrbios. Outros autores analisaram através de 
conceitos como o de .. espaço defensivo .. as 
circunstâncias físicas e ambientais imediatas 
relacionadas com a incidência de delitos 
criminais (Newman. 1972). Mais recentemente 
têm-se discutido intensamente a importância da 
"geografia do crime" (Brantinghan e 
Brantinghan. 1981) nas estratégias de policia
mento e no combate a criminalidade (Evans. 
1995; Murray. 1995; Eck. 1997). Temos 
importantes trabalhos QUe procuram relacionar 
a incidência de crimes com a estrutura 
socioeconômica de estados nações (Messner. 
1980). regiões (Loftin e Hill. 1974) e áreas 
metropolitanas (Biau e Blau. 1982). 

Neste artigo gostaria de salientar 
algumas implicações QUe o estudo da 
distribuição espacial do crime tem para a 
sociologia do crime : 

(a) a confecção de mapas de 
criminalidade desloca a análise dos criminosos 
para o delito propriamente dito '. Do ponto 
de vista teórico, isto significa uma análise dos 
processos de tomada de decisão por parte 
dos criminosos na escolha de locais e alvos 
viáveis para realização de determinados tipos 
de crime. Abordagens espaciais são particular
mente apropriadas para a demonstração dos 
componentes racionais da atividade criminosa, 
bem como referendam modelos afins à Teoria 
das Oportunidades do Crime (Cohen e Felson, 

1979; Wilson e Herrnstein, 1985; Tedeschi e 
Felson. 1994; Glaeser. et alii. 1996) 

(b) Em segundo lugar, uma implicação 
de natureza metodológica muito importante 
diz respeito ao fato de QUe abordagens 
espaciais são feitas não tratando do "crime" 
de uma forma geral. mas para as condições 
de incidência de determinados tipos de 
crime. Quando falamos do "crime" estamos 
falando de fenômenos muito distintos: 
"roubar uma revista em Quadrinhos. esmurrar 
um colega. sonegar impostos. assassinar a 
esposa , roubar um banco. corromper políti
cos. seQüestrar aviões - esses e inumeráveis 
outros atas são crimes" (Wilson e 
Herrenstein, 1985). A importância dessa 
mudança de enfoQue é mostrar como alguns 
tipos de crime tornam mais visíveis os pro
cessos decisórios cuja orientação é estrita
mente instrumental. Isto não significa Qualifi
car alguns tipos de crime como sendo mais 
"racionais" e utilitários do QUe outros. Pelo 
contrário. é um convite para utilizarmos 
amplamente o Princípio de Caridade 
(Golguer, 1995; Davidson, 1974) para 
avaliarmos o componente racional de crimes 
aparentemente non-sensical (Katz. 1988). 

(c) Em terceiro lugar, esta estratégia 
aproxima-se muito da lógica das organizações 
encarregadas de lidar com o "problema do 
crime". especialmente a polícia. O combate 
ao crime por parte de organizações policiais 
pode perfeitamente prescindir de um diagnós
tico de suas "causas". para orientar-se pela 
idéia de Que crimes não ocorrem aleatoria
mente tanto espacial como temporalmente. 
Logo. uma orientação pró-ativa deve detectar 
padrões espaciais e temporais de determina
dos tipos de delitos afim de antecipar-se a 
ocorrência dos eventos (Rich, 1997). 
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(d) Finalmente, a implementação de 
políticas públicas preventivas de combate a 
criminalidade reQuer a identificação das 
comunidades e locais QUe serão objeto da 
ação assistencialista e preventiva (Sherman, 
1997). A literatura sobre políticas públicas de 
combate a criminalidade têm enfatizado 
crescentemente a busca por soluções "locais" 
e descentralizadas, o QUe conduz necessaria
mente a identificação de problemas em 
contextos específicos de sua ocorrência. 

I Mapas de criminalidade tem sido produzidos 

crescentemente nos últimos dois anos no Brasil sem Ql.le se 
saiba muito bem para QUe servem, ou Qual o procedimento a 
ser adotado para sua confecção. A simples elaboração de 
mapas termina sendo uma curiosidade para o público leigo. 
ou material de análise de uma sociologia sem i-leiga. tornando
a vulnerável à crítica de QUe .. ecological research is prima ri~ 
an atheoretical exercise in the mapping of criminal phenomena .. 
(Bursik. 1986). 

* Gostaria de agradecer ao professor Renato Martins 
Assunção pela discussão de alguns aspectos deste artigo: aos 
professores Alba Zaluar. Yolanda Catão. Domício Proença e 
Edmundo Campos Coelho pelos comentários feitos em 
relação a uma versão anterior deste artigo apresentado na 
ALAS/SP. em setembro de 1997; ao capitão Marcos e à 
Polícia Militar de Minas Gerais pela gentileza na cessão de 
dados. Este trabalho contou com o apoio do CNPQ, Sua 
versão original encontra-se em Beato ( 1998). 

Dados e Metodologia 

Uma discussão inicial acerca de uma 
sociologia do espaço stricto sensu diz respei
to ao nível de agregação necessário a este 
tipo de análise (Parker. 1989; Patterson, 
1991 ). Alguns autores tratam as abordagens 
ecológicas a partir de uma definição estrita de 
local como "a fixed physical environment that 
can be seen complete!}' and simultaneousty. at 
least on its surface. by one's naked eyes" 
(Sherman et ai, 1989: 3 I). Gostaria neste 
artigo de explorar algumas das implicações na 
análise das taxas de criminalidade para o 

estado de Minas Gerais a partir das caracterís
ticas de seus 756 municípios existentes 
durante o ano de 1991 , na suposição de QUe 
muitas dessas implicações desse tipo de 
abordagem podem ser verificadas a partir 
dessa unidade de análise. Este estudo é 
baseado em dados de criminalidade violenta 
no ano de 1991 em todos os 756 municípios 
do estado de Minas Gerais 1 

, e seus 
correlatas socioeconômicos. 

Variáveis dependentes. As variáveis a 
serem explicadas são as taxas de criminalidade 
violenta por I 00.000 habitantes (homicídio. 
tentativa de homicídio, estupro. roubo e 
roubo a mão armada). Essas taxas foram 
corrigidas através de estimadores empíricos 
de Bayes. A opção por corrigir as taxas 
decorreu do fato de QUe Quando tratamos de 
pe<Wenas regiões geográficas como unidade 
de análise. várias delas possuirão populações 
de risco peQuenas. o QUe significará QUe as 
taxas brutas serão muito instáveis. Suponha
mos QUe tenha ocorrido um homicídio em um 
município com I .000 habitantes. Sua taxa será 
de I 00. Se por uma circunstância absoluta
mente fortuita houverem dois homicídios. 
teremos uma taxa colombiana de 200 por 
I 00.000 habitantes. Em termos estatísticos, 
ela torna-se uma taxa incomparável com as 
outras devido a sua variância. Empiricamente. 
a discrepância nas taxas observada em municí
pios muito peQuenos pode ser resultado de 
flutuações aleatórias2 • 

Variáveis Independentes. Serão utilizadas 
a arrecadação do ICMS por setores de 
atividade em cada município mineiro, PIB por 
habitante municipal 3 

• tamanho da população e 
densidade populacional por município. grau 
de urbanização, coeficiente de Gini, Índice de 
Desenvolvimento Humano4 

• percentual de 



casas com esgoto e percentual de famílias QUe 
ganham menos de um salário mínimo5 

• 

I Estarei trabalhando com os dados produzidos pela 

Polícia Militar de Minas Gerais. 
2Para uma discussão detalhada das técnicas e de 

como utiliza-las. ver Assunção ( 1996) e Marshal ( 1991 ). 
3Neste dois casos utilizaremos dados da FIP para o 

ano de I 99 S. pois eles não encontravam-se disponíveis 
anteriormente. 

40 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi 
criado pela ONU no início da década de 90 e é composto de 
três índices. aos QUais são atribuídos pesos iguais: 
longevidade. educação e renda. O IDH varia entre O e I . 
sendo QUe Quanto maior o índice. maior o desenvolvimento 
humano da região. Com base no valor obtido para o IDH. a 
ONU classifica os países segundo três níveis de desenvolvi
mento humano: países com baixo desenvolvimento humano 
(IDH até O.S); países com médio desenvolvimento humano 
(IDH entre O.S e 0.8) e países com alto desenvolvimento 
humano (IDH acima de 0.8) (FIP. 1996). 

STodos esses dados foram produzidos pela Fundação 
loão Pinheiro. à exceção daQueles relativos a domicílios. famílias 
e Gini. QUe foram produzidos pelo IBGE (Censo de 1991 ). 

Hipóteses Clássicas para a 
Distribuição da Incidência de 
Criminalidade 

Sociólogos são bastante familiarizados 
com duas teorias contrastantes na definição 
das causas da criminalidade. Uma delas nos 
diz QUe a criminalidade e violência são fenô.
menos cuja origem deve-se essencialmente a 
fatores de natureza econômica: privação ·de 
oportunidades, desigualdade social e 
marginalização são estímulos decisivos para o 
comportamento criminoso (Parker e Smith, 
1979: Taylor et alii. 1980). A outra teoria 
credita ao delinQüente e aos atos criminosos 
uma agressão ao consenso moral e normativo 
da sociedade. O baixo gr<!u de integração 
moral é QUe produz o fenômeno do crime. 
ConseQüentemente, a punição do crime é uma 
necessidade imperiosa para o 
restabelecimento dos valores centrais do 

núcleo normativo (Durkheim, 1978: Sherman 
e Berk, 1984; Clarke, 1966: Kraut, 1976). 

Vários estudos Quantitativos (Bayley. 
1984: Blau and Blau, 1982: Land et alii , 1990: 
Schuerman and Solomon, 1986) têm procura
do explicar a variação das taxas de crime 
violento entre várias cidades. áreas metropolita
nas ou estados. Para isto, sociólogos e 
criminólogos têm aplicado uma grande varieda
de de técnicas estatísticas usando diversas 
variáveis sociais, demográficas e econômicas. 
Os resultados destes estudos têm mostrado 
QUe alguns fatores estão invariavelmente associ
ados com altas taxas de criminalidade enQuanto 
outros fatores apresentam comportamento mais 
volátil, algumas vezes sendo estatisticamente 
significantes. outras vezes não. 

Nos Estados Unidos, os fatores QUe 
sistematicamente estão relacionados com 
crime, por ordem decrescente de importân
cia, são os seguintes (Land et alii, 1990): 
índice de desigualdade econômica (áreas com 
maior desigualdade apresentam taxas mais 
elevadas): um índice de estrutura populacional 
englobando total da população e densidade 
populacional (áreas maiores/mais densas têm 
taxas maiores): índice de desemprego (surpre
endentemente. com efeito negativo, o QUe tem 
sido explicado pela teoria da oportunidade 
criminal por Cohen e Felson, 1979 e por 
Cook, 1986, entre outros). Após levar em 
conta estes fatores , outras variáveis tradicio
nalmente associadas com criminalidade 
violenta, como estrutura etária (jovens 
cometem mais crimes). mostram-se estatisti
camente não significativas. 

Assim, uma das hipóteses clássicas 
sugeridas por essas abordagens teóricas para 
a explicação da incidência da criminalidade 
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violenta seria buscada na desigualdade de 
condições sócio-económicas nas localidades, 
regiões ou municípios. O crime seria resultado 
de dois mecanismos distintos, embora 
correlacionados entre si: a privação relativa 
(Biau e Blau . 1982: Merton, 1968) e a priva
ção absoluta (Messner. 1980). A abordagem 
QUe parte da privação relativa sugere Que o 
mecanismo responsável pela maior ou menor 
incidência da criminalidade surge da percep
ção de indivíduos a respeito de sua posição 
econômica relativamente aos ideais de suces
so de uma sociedade. A violência seria o 
resultado de um processo de frustração de 
indivíduos privados relativamente na realização 
de objetivos socialmente legítimos. O segundo 
tipo de abordagem têm raízes clássicas na 
literatura sociológica e trata da pobreza 
absoluta como fonte de violência (Engels, 
1976). As poucas opções disponíveis para se 
lidar com problemas económicos devido aos 
estado de penúria ao QUal estão submetidos 
por um lado. e por outro de situações emoci
onais difíceis QUe levariam à escalada de ações 
violentas. Alguns estudos sugerem a importân
cia de fatores como desemprego dos chefes 
de família e da instabilidade marital causas de 
violência doméstica não-letal (Straus, 1980, 
citado em Parker. 1989) 

Na realidade, estas abordagens possuem 
uma série de elementos de continuidade na 
medida em QUe a realidade estrutural da 
pobreza, seja relativa ou absoluta, é QUe 
possibilita o florescimento de uma sub-cultura 
da violência (Wolfang e Ferracuti, 1967). Os 
elementos desta sub-cultura da violência 
causariam a violência indiretamente através da 
pobreza (Parker, 1989). De QualQuer maneira, 
resta a convicção firmada em muitos desses 
estudos de QUe existe uma interação entre a 
criminalidade violenta e as condições sócio-

económicas QUe, embora não causalmente 
conectadas, mantém uma estreita associação. 
Daí QUe muitas avaliações de programas bem 
sucedidos no combate a criminalidade encon
trem em intervenções sociais seus resultados 
mais ' positivos (Greenwood, et alii, 1996; 
Sh.erman, 1997). 

Contudo, QUando analisados à luz dos 
dados disponíveis para o estado de Minas 
Gerais, essas hipóteses não encontram respal
do empírico. Se tomarmos a taxa de 
criminalidade violenta correlacionadas com o 
coeficiente de Gini , QUe é um indicador de 
pobreza relativa, e com o percentual de 
famílias QUe vivem com menos de um salário 
mínimo, QUe é um indicador de pobreza 
absoluta, obteremos os seguintes resultados 
ilustrados graficamente: 

Gráfico I : Correlação entre a taxa de 
Criminalidade Violenta e o coeficiente 

de Gini 
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Gráfico2: Correlação entre a taxa de 
crimes violentos po I 00 mil habitantes 
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Conforme podemos ver. a variância 
explicada pela hipótese da privação 
relativa e da pobreza absoluta é de pouco 
mais de 1% (r 2 =0,0139 e 0,0266 res
pectivamente). Pouca. Quase nenhuma. 
variação nas taxas de criminalidade violen
ta parecem estar associadas às medidas 
de desigualdade adotadas. 

Uma explicação dessa discrepância em 
relação a alguns estudos existentes parece 
ser a presença de variáveis intervenientes 
importantes no contexto americano e aus~n
tes no caso brasileiro. especialmente a raça . 
No caso americano. pobreza. violência ·e 
sub-cultura estão muitas vezes associados 
através da interação com a variável raça. 
especialmente nos estados do sul dos 
Estados Unidos (Biau e Blau , 1982; Huff
Corzine et alii. 199 I). 

Conforme havia sugerido no início deste 
artigo. gostaria de analisar algumas implicações 
de uma abordagem espacial dos delitos 
criminosos. Dois deles são de particular 
interesse para a abordagem adotada a seguir: 

(a) a mudança no enfoQue em crimino
sos para os correlatas espaciais da ocorrên
cia dos delitos e: 

(b) o tratamento das variáveis QUe com
põem a criminalidade violenta separadamente . 
Isto permitirá QUe tratemos os municípios a 
partir de suas características estruturais em 
relação à incidência de determinados tipos de 
crimes. Quais as características estruturais tais 
como. o tamanho da população, densidade, 
estrutura de produção de bens e serviços 
existentes. bem como grau desenvolvimento. 
QUe fornecem um contexto favorável à ocor
rência de diferentes tipos de delitos? 

Padrões de Criminalidade em 
Minas Gerais 

As desigualdades sociais e regionais ainda 
persistem em grau bastante elevado em Minas 
Gerais. Na realidade. esta desigualdade expres
sa a heterogeneidade do estado. Embora exista 
uma mitologia a respeito da identidade e 
unidade cultural dos mineiros, a verdade é QUe 
a disparidade cultural. econômica e social entre 
as regiões sempre foi muito acentuada. Se 
tomarmos o Índice de Desenvolvimento 
Humano adotado pela ONU, veremos QUe 
existem regiões em Minas com fronteiras muito 
nítidas. À prosperidade e desenvolvimento 
humano de regiões como a Central e o Triângu
lo contrapõe-se alguns índices Ql.lase africanos 
no Vale do )eQuitinhonha. Mucuri ou na Região 
Norte. Os índices de desigualdade são tão 
maiores Ql.lanto mais pobres as regiões. Norte 
de Minas. )eQuitinhonha. Mucuri. Rio Doce, 
Vertente do Caparaó e Vale do Rio Piranga 
totalizam Quase a metade do Estado de 
Minas. cuja maioria da população ainda 
está abaixo da linha de pobreza. 
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Municípios como Uberlândia. Belo 

Horizonte. Varginha. ltajubá. Juiz de Fora. 

Pouso Alegre. Poços de Caldas. Guaxupé e 

Alfenas dentre outros. destacam-se por dete

rem elevados índices em educação ou saúde. 

Mesmo nessas aparentes ilhas de prosperidade. 

ainda persistem fortes desigualdades. 

Se os níveis de pobreza e desigualda

de ainda são bastante elevados. outros 

indicadores sociais tem melhorado. Se 

observássemos os movimentos da popula

ção na década de 70 e em 9 I . veríamos 

como existe um progressivo movimento na 

direção de melhores posições. A Região 

Central e o Triângulo alcançaram um grau de 

desenvolvimento humano alto apenas na 

década de 80. O grau de desenvolvimento 

nas regiões intermediárias de desenvolvi

mento foi incrementado nas décadas de 70 

e 80. Restam ainda manchas de pobreza nas 

regiões Norte e no Vale do JeQuitinhonha. 

A diversidade regional do estado 

mineiro parece refletir um gradiente de 

desenvolvimento dado pelos estados 
vizjn.hos. O Sul d·e Minas e o Triângulo 

sofrem a influência de São Paulo. o Norte 

e o JeQuitinhonha da Bahia e o Vale do 

Mucuri e o Rio Doce da Bahia e Espírito 

Santo. Esta é uma outra forma de pensar

mos a Questão da identidade mineira a 

partir da heterogeneidade regional da base 

socioeconômica de cada região . 

Quando agregamos as taxas medianas 

de criminalidade violenta em torno de gran

des unidades de Comandos Regionais de 

Policiamento adotados pela Polícia Militar 

obteremos o seguinte gráfico: 

Gráfico3: Taxas de Crimes Violentos segundo Regiões de Minas Gerais 
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Conforme vemos. as maiores concen

trações encontram-se na Região Metropoli

tana de Belo Horizonte, seguido pelo 

Triângulo Mineiro e a região compreendida 

pelo Vale do Rio Doce, Mucuri e Vale do 

leQuitinhonha. A região QUe apresenta maior 

variabilidade nas taxas é a RMBH. QUe 

congrega áreas metropolitanas tais como 

Belo Horizonte. Contagem e Betim, QUe são 

densamente povoadas e com estruturas 

econômicas diversificadas, ao lado de 

População e Criminalidade 

municípios e subúrdios com baixo grau de 

urbanização e base produtiva simples. As 

outras regiões são bastante homogêneas na 

distribuição das taxas. embora distintas em 

suas posições relativas. Esta 

homogeneidade deve-se parcialmente ao 

nível de agregação dos Comandos Regionais 

de Policiamento, QUe podem agregar áreas 

com mais de I 00 municípios. Este é o caso 

do CRP Sudoeste, com I 72 municípios, 

Centro Leste. com 133 e Norte, com I 06 . 

Delitos criminais são fenômenos bastante concentrados espacialmente e temporal

mente. Se observarmos o Quadro adiante. veremos como apenas dez cidades do estado 

de Minas Gerais concentram mais de 50% dos crimes violentos. 

Tabela I 

CIDADES COM MAIOR NUMERO DE CRIMES VIOLENTOS 
Cidades n. de Crimes Violentos 

1. Belo Horizonte 4.045 
2. Contagem 1029 
3. Juiz de Fora 1007 
4. Uberlândia 713 
5. Governador Valadares 531 
6. Uberaba 463 
7. Betim 382 
8. Teófilo Otoni 349 
9. Sete Lagoas 262 
1 O. Ribeirão das Neves 252 

Total: 9.033 

Total de Crimes Violentos em MG 16.715 

Das dez cidades com o maior numero 

de crimes violentos. Quatro fazem parte da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (Belo 

Horizonte, Contagem. Betim e Ribeirão das 

Neves). duas pertencem ao Triângulo Mineiro, 

e as outras restantes são importantes centros 

urbanos de suas regiões. Qual a razão desta 

concentração? Em importante artigo. Cohen e 

Felson ( 1979), terminam com uma proposição 

desconcertante para uma certa criminologia 

tradicional: "lt is ironic that the very 

factors which increase the opportunity to 
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enjoy the benefits of life also may increase 

the opportunity for predatory violations 

( ... ) Rather than assuming that predatory 

crime is simp\}' an indicator of social 

breakdown, one may take it as a byproduct 

of freedom and prosperity as they manifest 

themselves in the routine activities of 

everyday life" (Cohen e Felson. 1979) 

Ao contrário do proposto em pilhas de 

produção intelectual e pesQuisa sistemática. a 

correlação a ser estabelecida para a explicação 

do crime não é com pobreza. mas com 

riQueza . Isto porQue a prosperidade termina 

por ensejar um incremento nas oportunidades 

para a ação criminosa. na medida QUe forne

cem alvos viáveis e compensadores, bem 

como dificultam os mecanismos tradicionais 

de controle social e vigilância . 

Naturalmente os autores não estavam 

referindo-se aos delinQüente. estes sim 

recrutados amplamente nas camadas mais 

desfavorecidas da população, mas aos delitos. 

Quais as condições socioeconômicas Q!Je 

favorecem a ocorrência de determinados tipos 

de delitos? O suposto deste tipo de aborda

gem é QUe decisões para seleção de alvos são 

racionais, pois envolvem ponderação de 

custos e benefícios acerca da viabilidade da 

realização de certos tipos de delitos em 

condições particulares. Embora os agressores 

não tenham domínio total das informações 

necessárias para esta ponderação, eles delibe

ram racionalmente de acordo com um contex

to espacialmente e temporalmente definidos. 

envolvendo pessoas e objetos: "Unlike many 

criminological inQuiries, we do not examine 

why individuais or groups are inclined 

criminal\}'. but rather we take criminal 

inclinations as given and examine the manner in 

which the spatio-temporal organization of 

social activities helps people to translate their 

criminal inclination into action. Criminal 

violations are treated here as routine which 

share many attributes of. and are 

interdependent with. other routine activities" 

(Cohen e Felson. 1979) 

Uma das conseQüências importantes 

sugeridas pela exploração do modelo é a de 

QUe cada um destes fatores deve ser observa

do a partir de indicadores distintos conforme 

o contexto socioeconômico. Em termos 

teóricos. isto significará QUe em determinados 

contextos, os constrangimentos sócio

institucionais da atividade criminosa serão mais 

centrais na definição do tipo de atividade 

delinQüente do QUe os custos de oportunida

de derivados dos recursos controlados pelos 

agentes de delitos. Em outras palavras. ao grau 

de desenvolvimento de uma região. município 

ou localidade. corresponderá uma pauta de 

delitos QUe estão de acordo com referências 

de ordem cultural ordenando estruturas de 

preferência QUe orientam a ação criminosa . 

Assim. será possível lançar a hipótese de QUe 

regiões do estado QUe são pouco desenvolvi

das têm altas taxas de homicídio em virtude de 

preferências determinadas por valores oriun

dos de códigos tradicionais de honra e 

valorização da mediação violenta de conflitos 

entre membros de um mesmo grupo. bem 

como a uma baixa possibilidade de punição. 



A Estrutura Urbana como 
Contexto da Atividade Criminosa 

Conforme podemos ver pelo gráfico adiante. o fenômeno da criminalidade urbana violen

ta em Minas Gerais, à exceção do homicídio, ocorre predominantemente nas cidades de porte 

médio e grande do estado. Trata-se de resultado consistente com observação de Blau e Blau 

( 1982) para os EUA. e QUe vem confirmar o modelo de Que delitos são dependentes de 

oportunidades para cantata social (Giaeser. 1996). 

Gráfico4: 

Tamanho População 

500,000 ou mais 

250,000-499,999 

100,000-249,999 

50,000- 99,999 

25,000- 49,999 

10,000-24,999 

Menos de 10,000 

I 
• 
• 
• 
-· 
• 
• 
o 

Taxa Crimes Violentos por 100.000 
hab 

l l 1 

I 
I' 

I 

• 
• 

• 
50 100 150 

Taxas de Crimes Violentos 

I 

• 
• 

200 250 

Se tomarmos os diferentes tipos de crime QUe compõem a criminalidade violenta. veremos Que 

a concentração deles em torno de cidades de médio e grande porte obedece a padrões distintos de 

distribuição (Tabela abaixo) . As taxas de homicídio por I 00.000 habitantes estão igualmente distribuí

das em cidades de QuaiQ!.Ier porte. à exceção das QUe tem menos de I 0 .000 habitantes 1
• 

Tabela2: Taxas de Criminalidade segundo tamanho da cidade 

Tamanho População Taxas Taxas Tentativa Taxas Taxas Taxas Roubo 
Homicídio Homicídio Estupro Roubo Mão Armada 

500,000 ou mais 11,43 65,79 10,74 6 ,68 102,76 
250,000- 499,999 9,64 50,53 8,26 65,46 69,25 
100,000 - 249,999 12,92 58,48 9,78 39 ,35 44,65 
--------~--------~----------- -- ··---- -- --···-------· --· 

50,000 - 99,999 10,01 32,54 4,48 21,84 20,05 
25,000 - 49 ,999 11,02 32,84 3,38 12,89 8,18 
10,000 - 24,999 12,63 28,55 3,66 5,86 4,24 

. ....... ······ ···· ··-····· ................. ---·-- ............................ -·-··················----·· ···········-··--- ···· ·····---············-·--- ···············-

Menos de 10,000 8,5 22,81 4,23 3,79 2,31 

I Este padrão de distribuição de taxas de homicídio é contrastante com a observada nas cidades americanas. emQue as taxas são tão 
mais elevadas QUanto maior as populações (Dobrin . et ai. 1996) 
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Os casos de estupro e agressões graves 
são mais típicos de cidades maiores. mas o 
delito mais tipicamente relacionado ao tama
nho da cidade é o roubo e roubo a mão 
armada. Isto ocorre porQUe, segundo Wilson 
e Herrenstein ( 1985), regiões urbanas e mais 
desenvolvidas são contextos favoráveis à 
ocorrência de determinados tipos de delitos: 
"A vida humana modifica a escala de interação 
humana pela redução das distâncias QUe 
separam (e possivelmente protegem) as 
pessoas, aumenta o número de oportunidades 
criminais numa dada área (se as pessoas 
roubam bancos é porQue é lá QUe o dinheiro 
está, então as cidades têm mais roubos de 
bancos porQue elas têm mais bancos), e 
modifica as interações entre as pessoas 
através da disposição física de ruas, prédios e 
janelas" (Wilson e Herrenstein, 1985). 

As oportunidades do crime oferecidas 
por contextos urbanos incrementariam refor
ços para a atividade criminosa. Segundo 
teorema de Cohen, et alii ( 1980). o incremen
to da atividade criminal corresponde ao 
decréscimo da vigilância por parte dos grupos 
primários: "Other things being eQual. a 
decrease in the densi~ of a population in 
physical locations that are sites of primary
group routine activities (i. é., role-directed 
behaviours) produces an increase in criminal 
opportuni~ and hence an increase in the rate 
of ocurrence of proper~ crime violations" 
(Cohen. et alii. 1980). 

Outro aspecto a destacar é a diferença 
entre as taxas de homicídio e os delitos contra 
a propriedade. Conforme vemos. as taxas de 
homicídio distribuem-se igualmente entre as 
cidades de todos os tamanhos, o QUe indica 
QUe o tamanho da população não exerce uma 
influência sobre as taxas de homicídio. 

A explicação para isto é QUe homicídios 
não dependem da seleção de alvos viáveis, já 
QUe envolve, em boa parte dos casos, situa
ções entre pessoas conhecidas, ou discussões 
casuais e freQüentemente regadas a altas 
doses de álcool. Apenas uma peQUena parcela 
dos 'homicídios envolve motivações instrumen
tai·s. Os crimes de Roubo e Roubo a Mão 
Armada, pelo contrário, exigem o anonimato e 
a disponibilidade de alvos QUe somente 
cidades a partir de um certo porte podem 
garantir (Wilson e Herrenstein, 1985). 

Desenvolvimento e Criminalidade 

Outra forma de analisarmos a distribui
ção de delitos seria não pelo tamanho das 
cidades, mas pelo grau de desenvolvimento 
delas. Ao adotarmos o Índice de Desenvolvi
mento Humano adotado pela ONU obtere
mos os seguintes resultados: um fator QUe 
aparece associado positivamente a alguns 
tipos de crimes tais como o Roubo e o 
Roubo a Mão Armada parece ser o grau de 
desenvolvimento dos municípios. conforme 
vemos nos gráficos a seguir. _>. 



GráficoS: Taxas de Roubo a Mão Armada segundo IDH 
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Gráfico6: Taxas de Roubo segundo IDH 
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Municípios com maior grau de desenvolvimento concentram uma taxa mediana maior de 

crimes contra a propriedade. A explicação óbvia é a de QUe tais delitos reQuerem um contexto 

material de oportunidades para ocorrerem. Como já ressaltaram diversos autores, o aumento da 

criminalidade é a contra-face do desenvolvimento devido ao aumento nas oportunidades (Cohen 

e Felson. 1979; Wilson e Herrenstein. 1985) . Cidades mais desenvolvidas são habitadas por 

pessoas anônimas. transientes, e por famílias nucleares. o QUe diminui as formas tradicionais de 
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controle social : "The anonymiry of urban life also means being surrounded by strangers rather than. 

as in traditional rural sociery. by fami[y members who are eager and willing to impose standards of 

conduct. lf the ciry is a school for crime. as some say it is. the countryside may be the reverse. a 

school for noncrime" (Wilson e Herrnstein. 1985). 

O mesmo não ocorre com os homicídios. cuja incidência é maior em municípios 

menos desenvolvidos . 

Gráfico7: Taxas de Homicídio segundo IDH 
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Uma resposta parcial é indicada nas 

teorias clássicas de criminalidade. e refere-se 

ao fato de QUe crimes de sangue são caracte

rísticos de sociedades tradicionais em virtude 

dos laços de solidariedade prevalecentes. em 

QUe valores de honra são centrais e a media

ção violenta de conflitos fre@ente . 

O segundo problema é de ordem 

metodológica. embora tenha implicações 

teóricas QUe dizem respeito ao componente 

motivacional na ação criminosa . Ao tomar

mos as definições oficiais da ocorrência de 

homicídios, somos conduzidos à falsa idéia 

de Que todos eles têm uma mesma motivação 

estruturalmente definida (Katz, 1988). Para a 

compreensão dessa motivação diversificada, 

algumas análises a respeito de crimes como 

homicídio. por exemplo, têm demonstrado a 

importância de trata-los com base no relacio

namento entre o agressor e a vítima (Parker e 

Smith. 1979; Smith e Parker. 1980: Parker. 

1989). Nessa perspectiva , foram classificados 

QUatro tipos de homicídio: (a) homicídio não 

primário resultante de roubo; (b) homicídio 

não primário como resultado de outros 

crimes: (c) homicídio primário entre pessoas 

não íntimas tais como amigos e: (d) homicídios 

primários entre pessoas íntimas tais como 

familiares. Apenas o homicídio primário 

(aQuele Que ocorre entre pessoas QUe tem um 

prévio relacionamento) correlaciona-se com 

indicadores socioeconômicos de desenvolvi

mento. Os homicídios não-primários. vincula-



dos a casos de assalto ou roubo. tendem a 

seguir o mesmo padrão de outros delitos 

contra a propriedade. 

O QUe os dados parecem sugerir são 

padrões distintos de organização dos 

homicídios como decorrência do grau de 

desenvolvimento dos municípios analisados. 

Em algumas regiões do estado de Minas. 

especialmente aQuelas mais tradicionais e 

menos desenvolvidas. os homicídios primá

rios têm uma incidência maior. Trata-se de 

uma hipótese bastante plausível derivada da 

diversidade regional. em termos de desen

volvimento. do estado de Minas Gerais ao 

Qual havíamos nos referido . 

O QUe poderíamos objetar é QUe estas 

formas de delitos, com maior conteúdo 

expressivo do QUe instrumental. contrariaria a 

hipótese de QUe são racionalmente orientados. 

Entretanto. a teoria da racionalidade das 

escolhas não veta a possibilidade de QUe 

QUaisQuer tipos de preferências possam servir 

como causas da ação individual (Opp. 1989; 

Hechter et alii. 1990). Isto é realizado median

te a adoção do Princípio de Caridade segundo 

o Qual a "maioria das crenças sempre deve 

estar correta" (Davidson. 1974). Não se trat? 

de uma aplicação tautológica do conceito de 

racionalidade. mas da demonstração de como 

comportamentos podem ser lidos como 

"comportamento-conforme-regras" num 

sentido wittgensteiniano. As propriedades da 

racionalidade já não são apenas um princípio 

metodológico para interpretar ações. mas elas 

Quase passam a ser o próprio material 

empírico a ser tratado. O Princípio de Carida

de nos sugere uma estratégia narrativa QUe 

conecta reflexivamente ações. intenções. 

objetos e eventos. estabelecendo relações 

causais entre intenções e comportamentos na 

suposição de QUe esta conexão exista. Assim. 

delitos tais como a violência política ou os 

crimes de honra justificam-se moralmente 

como preferências instrumentalmente realiza

das através do crime violento. 

Alvos Preferenciais da Ação 
Criminosa 

Um aspecto central da tomada de 

decisão da atividade criminosa tem a ver com 

a seleção de alvos em contextos localizados. 

Boa parte das recomendações das agências 

policiais. bem como da prosperidade das 

indústrias de alarmes. provém da constatação 

de QUe delinQüente ponderam sempre as 

dificuldades em se atingir determinado alvo. 

Durante os anos 60. a companhia telefônica 

britânica conseguiu virtualmente eliminar o 

roubo em telefones públicos substituindo os 

receptáculos para moedas feitos em alumínio 

por outros de aço espesso. Também durante 

os anos sessenta. a indústria alemã reduziu 

significativamente o roubo de automóveis 

simplesmente adotando como eQl.lipamento 

de série a trava de direção (Ciarke. 1983). 

Se observarmos o gráfico adiante a 

respeito dos alvos preferenciais nos assaltos a 

mão armada em Belo Horizonte durante o ano 

de 1996. veremos como as "vítimas" preferi-

das pelos assaltantes são transeuntes. _>. 
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Roubos contra transeuntes ocorrem em 
maior número devido a limitada capacidade 
defensiva das vítimas. As armas são geralmen
te utilizadas para minimizar a possibilidade de 
reação delas. Gottfredson ( 1990). ao discutir 
vários resultados de pesQUisas de vitimização 
mostra QUe 70% dos assaltos ocorrem nas 
ruas. As perdas das vítimas em geral são 
modestas ($50 ou menos). Metade dos 
assaltos envolveu o uso de armas. e um QUinto 
o uso de armas de fogo. A presença de armas 
de fogo diminui a probabilidade de danos à 
vítima 1 

• Em mais de 60% dos casos existe 
mais de um ofensor. sendo seu perfil de 
pessoas jovens. homens e de cor. muitos 
deles alcoolizados ou drogados. Eles tendem 
a escolher vítimas próximas dos locais em QUe 
vivem. Metade dos arrombamentos ocorre 
durante o dia. Quando as casas estão vazias. 
Períodos de férias são de grande risco. 
Entrevistas com arrombadores mostram QUe 
os maiores efeitos dissuasórios são:cães. casa 
com pessoas. visibilidade aos vizinhos. aces
sos de fuga difíceis (Gottfredson. 1990). 
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Na tabela seguinte. encontram-se 
correlacionados os diferentes tipos de 
crimes violentos com variáveis QUe bus
cam mensurar o contexto de oportunida-
des da ação criminosa. > 

I É interessante notar QUe. de acordo com esses 

estudos. a probalidade da vítima sofrer um dano sério a 
sua integridade física é inversamente proporcional à 
letalidade da arma utilizada. 



Tabela 3 -Coeficientes de Correlação 
ln de e de Percentual de Famnias com 

Comércio Número de Arrecadação PIB por Tamanho da Densidade Qau de Desenvolvimento Casas com menos de 1 
Varejista" Empresas" ICMS" Habitante" População" Populacional" Urbanização Humano Esgoto Salário 

Crime Violento' .44 .42 .36 .13 

Honlcído' .01 -.Q2 -.03 -.08 

Tentativa de Homicído' .05 .02 -.02 .06 

Estupro' .00 .00 .00 .06 

Roubo' .35 .37 .35 .28 

Roubo a Mão Armada' .21 .23 .25 .24 

'Taxas por 100.000 habitantes COfri!}da através de estimadOI"es empiricos globais de Bayes 

•• Natural Log 

Conforme vemos, a tabela não apre

senta índices de correlação fortes , mas 

seus resultados são coerentes com as 

hipóteses aQui sugeridas . O crime violenta

se correlaciona-se positivamente com 

todos os indicadores de contextos de 

oportunidades para a ação criminosa. Ele 

está presente sempre em cidades maiores. 

em Qu e há um vo lume signifi ca ti vo de 

comércio varejista e de empresas . O 

homicídio. po r sua vez. não compartilha 

desses atributos estruturais para sua ocor

rência. Um peQueno índi ce. entretanto . 

chama a atenção : a co rrc iJção negativJ 

com o perce ntual de casas com esgo to. E 

possível Que. com base nessa indicação 

Que. em loca lidades em Que companhia de 

água e esgoto ainda não chegou. é prová, 

ve l Qu e a po lícia c o sistema judiciári o 

estejam ig ualmente distantes. 

Conclusão 

A abordagem espacial contém limita

ções. A primeira delas diz respeito ao nível 

de agregação das taxas de criminalidade. É 
clássica a noção de Que a comunidade é a 

dimensão mais importante para a compreen

são do fenômeno da violência. Resl ;J , entre

tanto. a QUestão: o QUe é uma comunidade e 

.48 

.06 

.10 

.02 

.31 

.21 

.26 .26 .10 .05 -.15 

-.08 -.09 -.20 -.24 .11 

-.01 .00 -.17 -.23 .08 

04 .03 -.04 -.04 -.04 

.27 .37 .36 .27 -.29 

.38 .28 .27 .24 .25 

QUais seus limites? "The notion of 

community poses severe operational 

problems. however, because of the difficulty 

of defining community boundaries. Most 

ecological units for which data are available 

correspond to administrative units of 

convenience and may not represent 

communiti es in lhe general spirit of lhe ea r[y 

works" . (Patterson. 199 I) . 

Daí Que muitas fontes de informação 

para sua confecção incorporem todos os 

problemas e percalços subjacente a utili za

ção de dados ofi ciais. Uma forma de 

co rrigi- los se ri a através da produção mais 

intensa de dados através de surveys de 

vitimização por exemplo. 

De QualQuer maneira. a análise prece

dente demonstrou a importância e a contribui 

ção de uma abordagem Que busca explicitar 

os componentes racionais dos delitos crimi

nosos. Este resultado foi alcançado através do 

exame da incidência de crimes violentos 

ocorridos em todo o estado de Minas Gerais. 

e não apenas nos maiores centros urbanos. 

Trata-se de uma abordagem QUe certamente 

produziria resultados similares se fosse 

examinado a ocorrência desses delitos em 

espaços c áreas urbanas. 
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Magnitude e custos econômicos da 
violência no Rio de janeiro*------
Leandro PiQuet Carneiro, Luciana Phebo. Bernard Couttolenc e lgnacio Cano 

Introdução 

No Brasil. a partir da década de oitenta. 

as mortes por causas externas aumentaram cm 

todas as faixas etári as saltando. a partir de 

1989. do QUarto para o segundo lugar. Entre 

1979 e 1986. por exemplo. as mortes por 

acidente de trânsito aumentaram em 2 I %. 

concentrando-se no grupo de I 5 a 19 anos 

de idade. lá as mortes por homicídio aumen

tam 56% na população em geral. 90% no 

grupo de 19 a 24 anos e 136% no subgrupo 

de I 5 a 19 anos (Yunes e Rajs. 1994). Assim. 

a violência. embora generalizada. parece 

eleger como alvo preferencial os mais jovens. 

atingindo sobretudo a população economica

mente ativa das regiões metropolitanas e. 

desta forma. agride o potencial cconômico e 

intelectual da sociedade brasileira. 

No Rio de laneiro. os dados parecem 

ainda mais alarmantes: os homicídios. principal 

causa específica no conjunto de óbitos . 

aumentaram de 33.4%. em 1980 (em 

contraposição aos 30 .4% dos acidentes). para 

45.2% no final de 1988 (contra 3 1.2% dos 

acidentes). A prevalência dos homicídios no 

perfil das mortes violentas no Rio de laneiro 

consegue portanto chocar o próprio Brasil. 

onde. no mesmo ano. os óbitos por homicídi 

os corresponderam a 24. I % e os de acidente 

de trânsito. a 29.3% (Minayo. 1994). Esta 

escalada adentra a década de 90 c. em 1995. 

o número de óbitos ocorridos no Município 

do Rio de laneiro por causas externas bate 

todos os recordes alcançados durante a 

década de 80 e ultrapassa os 800 óbitos por 

mês. segundo a Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de laneiro. Apesar das evidentes 

repercussões desse fenômeno na Qualidade 

de vida dos brasileiros. existem. relati vamente. 

poucos estudos sobre a sua magnitude. seus 

fatores de risco c os custos. se jam diretos ou 

indirctos. dos diversos tipos de violência. 

* Este t r ~1b~IIho foi rea li1.ado no âmbi to do prOJclO 

rede de ce ntro~ de pesQ_uis:l do Banco lnteramerica no de 

Desenvolvimento c contou com apoio tb Secre t ~1 r i a Municipal 

de SaC1de. Centcrs for D i~c:I\C Contro l and Prcven tion. CDC. 

A tiJ n.t:l. EUA; Comh~ôe~ de Sc,sur:mça PC1blica c D irc itm 

IILÚnanos cb Asscmhl éi~l l. c~isiJ livJ do Rio de janeiro . 

PesQuisadores as~ is tcntcs: M:írcio de Souza Pinto. Ncy la 

Vaserstein. Pedro Simôc\. Sua vcrs:1o ori,sinal cncon tra -~c cm 

ISER( I 998) 

Metodologia 

As estatísticas da Saúde 

Os dados ele lesões c mortes por 

violência ocorridas no Município do Rio de 

laneiro fo ram coletados junto ao Movimento 

de A utorização de Internação Hospitalar 

(AIH) . ao Sistema de Informação de M ortali 

dade (SIM) e ao Sistema de Informação 

Ambulatorial (SAl) . elo Ministério da Saúde. O 

SIM e o AIH utilizam a nona revisão ela Classi

fi cação Internacional ele Doenças (CID9). para 

classificar a causa de morte ou o motivo de 

internação. lá os dados de atendimento de 

emergência foram colctados di retamente nos 

Hospitais de Referência para atendimento de 

trauma localizados nos Município do Rio ele 

laneiro. Cumpre. portanto. ressaltar Que não 

integram o universo pesQuisado os casos não 

atendidos pelo sistema institucional de saúde. 

seja por serem considerados pela vítima como 

menos graves. se ja por falta de acesso às 

unidades do sistcm3. 



Mortalidade 

Os dados de mortalidade foram oblidos 

através da base de dados do Sistema de 

Informação de Mortalidade/ 199 5. fo rnecida 

pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

laneiro/Deparlamenlo de Epidemiologia. Esse 

sistema fo i alimentado pelos atestados de 

óbito emitidos na Cidade do Rio de janeiro 

durante o ano de 199 5. Os óbitos de residen

tes e não residentes do Rio de janeiro ocorri 

dos em I 99 5 foram incluídos no es tudo. A 

parlir da CID9 foi selccionado o código E 

referente às causas externas. Os sub-códigos 

selecionados foram: E9 50 (suicídios c lesões 

aula- inflig idas); E960-E969 (homicíd ios e 

lesões provocadas intencionalmente por 

outras pessoas): E970-E978 (intervenções 

legais): E980 -E989 (lesões em QUe se ignora 

se foram acidental ou intcncionalmcnlc 

infligidas); e. finalmente. E990-E999 (lesões 

resultantes de operações ele gue rr~1) . 

Os sub-cócligos referentes às lesões por 

intervenções legais encontraram-se cm bran

co. o Que ilustra a má class ificação elo sistema . 

pois sabe-se Que ocorreram casos de lesões c 

mortes por intervenção lega l no período 

estudado no município elo Rio ele janeiro. 

Encontraram-se também em branco os códi-· 

gos ele operações de guerra devido z1 

inexistência ele guerra no município elo Rio de 

janeiro no período es tudado. 

Os sub-códigos referentes z1s lesões cu ja 

inlencionalicladc é desconhecida foram 

redistribuídos segundo o seguinte critério: 

para os óbi tos ca usados por armas (de fogo e 

branca). Qua lilkamos Lodos os casos como 

intencionais; para as demais ca usas. 50% 

foram considerados intencionais c os outros 

50% foram considerados não intencionais. 

Em seguida. entre os casos classificados como 

intencionais. 9 5% foram considerados como 

homicídio e 5% foram considerados como. Os 

casos reclassificados foram remanejados 

aleatoriamente. sem leva r em conta a informa

ção demográfica. Estudos rea lizados em outros 

países (Chile e México) embasam esse critério 

de redistribuição. A lém do mais. a 

redistribuição de casos de intencionalidade 

desconhecida segue o mesmo padrão de 

distribuição dos casos cuja inlencionalidacle é 

conhecida. A ntes da redistribuição. a mortalida

de por causas externas é dividida em 54.2% 

para causas intencionais e 4 5. 8% para causas 

não intencionais. Tendo em vista Que a 

redistribuição elos casos (50% intencional e 

50% não intencional) favorece em números as 

causas não intencionais. estamos sendo conser

vadores em relação às causas intencionais. 

As mortes por causas externas por arma 

de fogo classificadas como não intencionais 

(código E922 ) foram consideradas na pesQui

sa como intencionais. Nenhum caso fo i 

class ificado nessa ca tegoria durante o ano de 

I 99 5. lá as mortes por arma branca classifica

das como não intencionais (código E920) 

foram consideradas na pesQuisa como não 

intencionais . Duran te o ano de I 99 5. Quatro 

casos foram classificados nessa categoria. 

As variáveis sexo e idade foram cruzadas 

c ana lisadas a fim de se obter os Anos Perdi

elos por Morte Prematura (APMP). Foram 

uti lizadas neste estudo as expectativas de vida 

do lapão. ou se ja. 82 anos para homens e 

82.5 anos para mulheres. A Laxa de desconto 

referente às perdas futuras sobre o va lor aluai. 

incluída no cá lculo do A PMP. foi de 3%. As 

faixas etárias mais produtivas e o sexo masculi 

no liveram pesos maiores Que as faixas etárias 

menos produlivas e o sexo feminino. 
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Morbid-:~de 

Os casos de causas externas internados 

em I 99 5 em hospitais públicos c em hospitais 

privados com convênio com a rede pC1blica 

do Município do Rio de janeiro foram 

coletados na base de dados do Movimento de 

Autori zação de Internação Hospitalar. ced ida 

pelo DATASUS/Ministério da Saúde. As 

causas externas foram selecionadas segundo o 

motivo da internação, podendo se r pela 

natureza da lesão (fratura do colo do fêmur. 

traumatismo do fígado etc.) . ou pela causa 

externa da lesão (ataQue por arma de fogo ou 

explosivo. suicíd io por instrumento cortante

penetrante etc.) . Ao utilizarmos dois tipos de 

classificação. capturamos o maior número 

possível de internações por causas externas e 

aumentamos a sensibilidade do sistema de 

informação. Os cód igos selecionados foram 

de 800 a 999 e aQueles do cód igo E relacio

nados com as causas externas. As internações 

devidas a erro médico . a uso terapêutico 

inadeQuado de drogas e a intoxicação por 

álcool e alimentar foram excluídas do estudo. 

Apesar do motivo da internação ser classifica

do segundo dois tipos de códigos di feren tes 

da CID9. não há duplicidade de dados 

(informação DATASUS) . 

Os casos selecionados pela natureza da 

lesão QUe não contém informação sobre a sua 

intencionalidade e aQueles do código E 

classificados como de intencionalidade desco

nhecida foram redistribuídos entre as ca tegori

as intencional e não intencional. Baseando-se 

na distribuição de pacientes internados no 

Município do Rio de janeiro em hospitais do 

SUS e comparando-se com número de 

pacientes atendidos nos sete centros de 

trauma e em dados de estudos realizados em 

hospitais nos Estados Unidos (Rice c 

Mackenzic, 1989). es timamos QUC do grupo 

cuja intcncionJiidJdc é ignorada. 38% perten

cem 3 ca tegoria intencional c 62% à ca tegoria 

não intencional. Todos os CJsos de lesão 

provocada por Jrma de fogo ou arma branca 

classifi cados no cód igo E sob a ca tegoria de 

intencionalidade ignoraciJ foram considerados 

inlcncionJis. Os casos de lcs3o provocada por 

arma ele fogo classificados como não intencio

nal foram considerados intcncionJis. c os de 

lesão por Jrma brJnca como não intencionais. 

Seguimos portanto o mesmo critério de 

redistribuição ele cJsos utilizJclo para os casos 

ele mortalidade. modificJ nclo apenas o 

percentual de redistribuição. 

As tabeiJs forJm desenvolvidas segundo 

sexo. faixa ct3ria, residência . motivo. perma

nência e va lor médio de internação. Os 

pacientes internados foram classificados como 

residen tes ou não residentes do Município do 

Rio de jJnciro: a permanência de internação 

foi apresentada em dias: e o va lor médio ele 

internação fo i ca lculado em real. convertido . 

posteriormente. para dólar JmericJno 1 
• 

Os casos de violência atendidos nos 

hospitais de emergência no Município do Rio 

de janeiro durante o ano ele I 996 fo ram 

coletJdos in loco. já QUe não há fonte 

centralizadora de dJclos. como também não há 

banco de dJdos com informação dJ causa de 

atendimento nas sa las ele emergência. De todos 

os hospitais públicos na ciclacle do Rio de 

janeiro. apenas os hospitais classilkaclos pelo 

Conselho Regional ele Medicina do Estado elo 

Rio de janeiro (CREMERI) como centro de 

referência p<lrJ trauma fi zerJm parte do estudo. 

Os dados forJm coletaclos em sete 

hospitais. sendo Quatro Jclministrados pelo 

municíp io do Rio (Hospital SouzJ Aguiar. 



Hospital Miguel Couto . Hospital Lourenço 

lorge e Hospital Salgado Filho) c três aclrninis

lraclos pelo governo cslacluJI (Hospital Getúlio 

Vargas. Hospital Rocha Faria c Hospital Carlos 

Chagas. esse último ern substituição ao Hospital 

Pedro 11. por não fornecer condições para a 

colcla ele dados). A população e os serviços 

ele transporte reconhecem esses centros ele 

trauma corno rc!Crência para o tratamento ele 

emergência. Portanto. J maioria elas vítimas ele 

causas externas QUe ncccssil~trn ele alcnclirncnlo 

ele emergência é atendida nesses hospitais. 

As tabelas construídas limitaram-se aos 

seguintes dados. QUC pudcrJrn ser obtidos crn 

todos os eslabclecirncn los: número lotai ele 

atendimentos. número e porcentagem de 

alenclirnenlos por causas ex ternas c. dentre 

elas. número c porcentagem daQuelas intenci

onais e não intencionais. 

I Scbundo LLidos do ll ~IIKO Central do Brasil . ~~ 

co nvers~o r-cJI - dúbr. cm méd i ~ r . no ~1110 de I 'J'J S loi : US'l> 

I .00 = R'!> 0.9 161\ . 

As estatísticas do setor 
de Segurança e Justiça 

Ocorrências Policiais 

O sistema polici~tl no Brasil conta basica

mente com duas polícias: a Polícia M ilitar. 

encarregada elo policiamento ostensivo c 

preventivo. e a Polícia Civil. encarregada. como 

polícia judiciária. ele apurar os crimes cometidos. 

A Polícia M ilitar do Estado do Rio de 

janeiro registra suas aluaçõcs ern Boletins de 

Ocorrência (BO). Nos casos ern QUC umJ 

ocorrência envolve cri me. os policiais milita

res devem também rcgislr~lr o acontecido cm 

urn Registro de Ocorrência (RO). na delegacia 

da Polícia Civil da área correspondente. O RO 

é. portanto . cornurn às autuações dos policiais 

civis. dos policiais militares. de outras forças 

de segurança pública e às denúncias do 

público cm geral. constituindo-se no docu

mento mais universa l. onde todos os episódi 

os de violência devem fica r registrados. 

Os registras de casos de morte violenta 

oferecem uma confiabilidade especialmente 

alta. já QUe o cadáver não pode ser lega lmente 

removido sem uma Guia de Remoção de 

Cadáver. autorizada pelo delegado da área. 

Isto garante. por exemplo. QUe os cadáveres 

de vítimas de confrontos com policiais se jam 

registrados na Polícia Civil. mesmo QUe o 

próprio confronto não se ja registrado com 

suficiente detalhe dos fatos. 

A Seção de Estatísti ca da Secretaria de 

Polícia Civil elabora mensa lmente resumos 

estatísticos das ocorrências sob o título de 

Incidência Criminal ou Incidência de lnfrações 

Penais. Esses resumos totalizam o número de 

ocorrências de cada tipo acontecidas no mês 

segundo as ca tegorias da própria polícia. 

Os mortos em confronto com a polícia 

entram na ca tegoria Outros. junto com dife

rentes tipos de falos. não sendo possíve l. 

portanto. analisa r sua incidência mensa l a partir 

desses resumos. Daí a necessidade de traba

lhar com os ROs originais. 

No entanto . não existe uma correspon

dência direta entre número de ROs e número 

de falos. Com ft-cQLiência existe mais de urn 

RO para o mesmo falo. Se a vítima de um 

confronto é levada para o hospital. lá falecen

do. o normal é Que exista urn RO do confron

to na delegacia da área e outro RO de remo-
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ção do cadáver elaborado pelo policial plan

tonista no hospital. Em outras ocasiões. o 

mesmo confronto é relatado em ROs de 

diferentes delegacias. Em conseQüência. 

trabalhar com ROs como documento básico 

implica em uma crítica demorada dos mes

mos. na Qual há QUe se cruzar os dados para 

detectar os casos repetidos. 

Sistema Penitenciário 

Os dados sobre o sistema penitenciário 

foram produzidos pela Secretaria Estadual de 

justiça do Rio de janeiro e sistematizados para 

o Brasil pelo Ministério da justiça. A Qualidade 

das estimativas dos custos mensais dos presos 

varia de estado para estado. No caso do Rio 

de janeiro. entrevistas com os técnicos 

responsáveis pelo levantamento permitiram 

Qualificar como relativamente bons os dados e 

as estimativas de custo disponíveis. 

Pesquisas de Vitimiz ação 

Foram utili zados dados provenientes 

de três pesQuisas de vitimi zação realiza

das na Região Metropolitana do Rio de 

janeiro. Quais sejam : 

·Atitudes e Normas Culturais Frente à 
Violência em Cidades Selecionadas da Região 

das Américas (ACTIVA - Rio de janeiro). 

realizada pelo ISER sob a coordenação da 

Organização Pan-Americana de Saúde. OPAS, 

em 1996. Foram utilizadas os dados sobre 

vitimização e acidentes de trânsito no período 

de I 2 meses antes da data da entrevista . 

Foram entrevistadas I. 126 pessoas. 

· Lei. justiça e Cidadania : Acesso à 
justiça. Cultura Política e Vitimização no Rio 

de janeiro. elaborada pelo CPDOC/ FGV c 

pelo ISER. Na primeira fase desta pesQuisa 

por amostra. realizada entre dezembro de 

199 5 e julho de 1996. foi feito um amplo 

levantamento para localizar pessoas vitimadas. 

Foi levantada a vitimização nos últimos 3 

meses e nos últimos I 2 meses antes da 

entrevista para os habitantes de I 6 anos ou 

mais de idade. 

·PesQuisa Nacional de Amostra por 

Domicílios (PNAD). reali zada pelo IBGE 

em 1988. Embora a pesQuisa seja nacio

nal. foi utilizada uma amostra representati

va da população da Região Metropolitana 

do Rio de janeiro. 

Limitações 

Lozano (I 997) lembra QUe a Qualida

de dos dados produzidos no Rio de 

janeiro é inferior à de vários países no QUe 

se refere à integridade do registro. pro

porção de causas mal definidas e propor

ção de óbitos com atestado. Estas defici

ências de Qualidade explicam a maioria das 

limitações desse estudo. 

Sistema de Informação de 
Mortalidade 

Apesar de se esperar Que as mortes por 

causas externas sejam de fácil diagnóstico e. 

portanto. não sejam muito representativas no 

grupo cujo diagnóstico não foi determinado. a 

grande magnitude deste grupo em 1995. a 

Quinta principal causa de morte no município 

do Rio de janeiro (ver Gráfico I). denota a má 

Qualidade de dados de mortalidade. 

Uma outra limitação dos atestados de 

óbito é a intencionalidade da causa externa . 

Dentre todas as causas externas. 2 3. I% são 

de intencionalidade desconhecida. Os profis-



sionais de saúde QUe preenchem os atesta

dos de óbito . não informam. muitas vezes . a 

causa externa da lesão . limitando-se informar 

apenas a sua natureza. 

A confiabilidade da classificação dos 

casos de óbito cuja a intencionalidade é conhe

cida também é QUestionável. principalmente 

Quando se relata Que. no ano de I 99 5. não 

houve caso de morte por intervenção lega l. 

A Qualidade das informações obtidas 

através dos ates tados de óbito depende do 

seu preenchimento correto e completo. Os 

óbitos sem informação sobre sexo. idade e 

educação não foram considerados na distri 

buição demográfi ca das mortes intencionais. 

Dentre as causas externas consideradas 

intencionais (N = 5 .276). cm I caso (0 .0 2%) 

não se sabia o sexo. em 950 casos ( 18.0 I %) 

não se sabia a idade e cm 3. 2 58 casos 

(6 1 .7 5%) não se sabia o nível de instrução. 

Por se utilizar o banco de dados de 

óbitos ocorridos no Município do Rio de 

janei ro (incluindo residentes c não residentes). 

não foi possível determinar taxas referentes à 

população do município do Rio. Tampouco foi 

possíve l idcnlifkar com precisão os óbitos 

entre a população do município. pois cm 

cerca de I !3 dos óbitos por violência intenci

onal se desconhece o município ele residência 

da vítima . Para es timar o número de vítimas 

residentes no município do Rio ele janeiro 

aplicou-se aos sem informação a mesma 

distribuição ele residência daQueles cuja 

informação era conhecida. Do total de óbitos 

por causas ex ternas intencionais. 88. 4% 

ocorreram entre os residentes do município. 

Movimento de Autorização de 
Internação Hospitalar 

A finalidade maior elo Movimento de 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH) . é 

o repasse de verba elo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para as unidades ele saúde. Com 

isso . não há uma grande preocupação em 

descrever com precisão o motivo de 

internação. Em nosso es tudo. das 369 .208 

internações ocorridas em I 99 5 na Cidade do 

Rio ele janeiro. apenas 92 1 apresentaram a 

causa externa como motivo de internação. 

Para diminuir essa limitação de falta de infor

mação. optamos em incluir todas as lesões 

possíveis de lerem sido ocorridas por trauma. 

classificadas tanto por natureza de lesão como 

por causa externa. 

O AIH não abrange os hospitais privados 

Que não tenham convênio com o sistema 

público ou SUS. A nível nacional. 73,7% (ou 

I I 5 milhões de brasileiros) utilizam o SUS. 

enQuanto 26 .3% (ou 4 1 milhões) utilizam o 

mercado supletivo ele saúde. Considerando Que 

essa distribuição se repita no Rio de janeiro. 

estaríamos desconsiderando um universo de 

I . 5 milhões ele pessoas. Entretanto. informa

ções obtidas junto às seguradoras e planos 

privados de saúde auxiliaram na estimativa do 

número de atendimento na rede privada. 
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Hospitais de Emergência 

Somente os hospitais públicos foram 

utilizados na coleta de dados de atendimento 

de emergência. Acreditamos QUC essa pré

seleção se ja adeQuada. pois o nt:1mero de 

casos de emergência por trauma atendidos em 

hospitais privados não é significa tivo. visto QUe 

os hospitais públicos de emergência são 

referência para toda a população do municí

pio . independente da classe sócioeconômica . 

O unive rso de pac ientes atendidos em 

hospitais de emergência foi também limitado 

pelo fato de termos se lec ionados apenas os 

centros de referência para trauma. r ara 

minimiza r essa limitação . es timamos as 

vítimas de causas externas atendidas nos 

outros hospitais de emergência da Cidade 

do Ri o de janeiro. 

O sub-registro . principalmente devido ao 

preenchimento incompleto da fi cha de atendi -

menta pelo méd ico de plantão. é uma das 

principais limitações das info rmações dos 

hospitais de cmergênciJ. Em um dos hospitais 

em Que tivemos a oportunidade de colctar 

dados dirctamcntc do prontuário. verifi camos 

QUC cm 28% dos atendimentos não se descre

v.eu a intencionalidade dJ causa ex terna. De 

outro lado. a forma hctcrogênca de se coletar 

os dJdos dos atendimentos de emergência 

não permitiu uma comparz1ção sistemática 

entre os hospitais. 

Resultados 

A magnitude da violência segundo 
as estatísticas da saúde: 

ScgundJ causa de morte. cm 1995. as 

causas externas representaram I 4. 6% da 

mortalidade proporcional entre os óbitos 

ocorridos na cidade do Rio de IJneiro (G rá fi 

co I). enQuanto as docnç;1s do sistema 

circulatório ocuparam o primeiro luga r. com 

28 .3%. c as neoplasias . o terceiro . 14.2%. 

Gráfico I : Distribuição proporcional das causas de Mortalidade - Rio de Janeiro - I 9 9 S 
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Entre os 9.048 óbitos por causas 

externas . 3. 185 (35.2%) foram por causas nJo 

intencionais. 3. 77 5 (4 I ,7%) por GJusas 

intencionais c 2.088 (23 . I %) por causas de 

intencionaliclddc desconhecida. Considerando 

apenas o grupo de intencionalidade conheci 

da . a distribuiçJo de causJs intencionais e não 

intencionais é de 54.2% e 45.8% respectiva

mente. Após a rec lassificação do grupo de 

intencionalidade desconhecida. de acordo 

com o procedimento descrito anteriormente. 

a distribuição passou para 58.3 % intencionais 

(N = 5.276) c 4 1. 7% (N= 3.772 ) não intenci

onais (Gráfico 2). 

Gráfico2: Distribuição proporcional da Intencionalidade das mortes por causas 
externas modificadas - Município do Rio de janeiro, 199 S 
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Entre as causas cxtcrnJs intencionais classificadas na CID9. a distribuição de homicídio e 

suicídio foi de 97 .3% c 2.7%. Após a reclassificação do grupo de intencionalidade desconhecida. a 

distribuição passou pJra 96.6% homicídios (N = 5.906) e 3,4% (N = 180) suicídios (Gráfico 3). 

Gráfico3 - Distribuição proporcional da Mortalidade por causas externas intencionais 
modificadas - Município do Rio de janeiro, 199 S 
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Entre o universo de óbitos analisados como causas externas intencionais. 91 .3% ocorreram 

no sexo masculino e 8,7% no sexo feminino (Gráfico 4) . 

Gráfico 4 - Mortalidade das causas externas intencionais, distribuição por sexo 
Município do Rio de Janeiro, 199 S 
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Mais da metade dos óbitos (56.9%) ocorreu entre a população de IS a 29 anos (GráficoS) . 

Gráfico S - Mortalidade causas externas intencionais, distribuição por faixa etária 
Município do Rio de Janeiro, 199 S 
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O Gráfico 6 mostra QUe mais de lJ1 dos óbitos (77.8%) ocorreram na população com instru

ção fundamental (até 8 anos de instrução). Dos 5.276 óbitos por causas externas intencionais. 94 

ocorreram cm profissionais de maior Qualificação (grau de instrução superior) . enQuanto 1.840 

óbitos ocorreram entre aQueles profissionais de menor Qualificação . 

Gráfico 6 - Mortalidade causas externas intencionais, distribuição por instrução 

Município do Rio de Janeiro, 1995 
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A análi se do meca nismo ele todas as 

ca usas ex ternas (intencionais e nJo intenci

onais) most ra Que 4 I .0% elos ób itos fo ram 

ca usa dos por arma de logo. O meio 

inespecílko . aQuele Que não se conhece o 

meio utili zado. ocupa o segundo lugar com 

2 I .6% c o veíc ul o a mo to r. o terce iro luga r 

com 19 .5%. O meca nismo preclominanic 

no g rupo de intencionalidade desco nheci

da foi o meio inespcc íli co. responsáve l por 

I .066 mortes (5 1.0%) . A arma ele logo 

Nenhuma 

2,6% 

Superior 

6,5% 

Segundo grau 

15,6% 

oc upou o segundo luga r co m 848 mortes 

(40.6%). a sufocação o terceiro com 70 

(3 .4%) e arm a branca o QUart o com 66 

mortes (3 .2 %). A arma de fogo oc upou um 

luga r ele destaQue ainda maior QUando a 

aná lise é fe ita entre os casos considerados 

homicídio - 7 I . 7% dos homicídios ocorre

ram por arma de fogo. O mecanismo Que 

predominou no suicídio foi o meio 

incspecí fi co (35.6%). segu ido por arma de 

fogo (33.3 %) (Gráfico 7 c Tabela I) . 
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Gráfico 7 - Mortalidade das causas externas, por mecanismo de morte 
Município do Rio de janeiro, I 99 S 
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Foram observadas. em I 99 5. uma taxa 

de suicídio eQuivalente a 2.82 e uma taxa de 

homicídio calculada em 79.80 por I 00.000 

habitantes. Nesse ano. a população total do 

Rio foi de 5.645 . 166 habitantes. 

O homicídio e o suicídio foram respon

sáveis por 15 3. 508.74 anos de vida perdidos 

prematuramente na Cidade do Rio de janeiro 

durante o ano de 1995 . Desse total, o homicí

dio foi responsável por 97.0% de anos perdi 

dos e a arma de fogo. por 69. I %. 

Segundo o Movimento de Autorização 

de Internação Hospitalar. durante o ano de 

1995. 369.208 pacientes residentes e não 

residentes na Cidade do Rio de janeiro foram 

internados em hospitais loca lizados no Municí

pio. Desses. 19.056 (5 .2%) pacientes apre

sentaram como motivo de internação as 

causas externas. A maioria. ou seja. 18. I 3 5 

pacientes. teve como motivo de internação a 

causa externa classificada segundo a sua 

natureza de lesão. Apenas 3 5 I internações 

foram classificadas como produto de suicídios 

35 ,6 % 

11 ,7% 

.'úticidios- I 05 

DOutros 

OSufocaçao 

ll lnespecifico 

OArm a de fogo 

ou lesões auto-inlligiclas e homicíd ios ou 

lesões provocadas intencionalmente por 

outras pessoas. As causas externas não 

intencionais c as de intencionalidade desco

nhecida leva ram a 55 3 e I 7 internações . 

respectivamente. Após a reclassificação dos 

casos cuja a intencionalidade é desconhecida. 

houve 7.257 internações por causas externas 

intencionais e I I .797 internações por causas 

externas não intencionais (Tabela I) . _>. 



Tabela I . Internações hospitalares do setor público e conveniados ao SUS 

Total de internações 

Causas extemas • 

Natureza da lesão 

Código E 

N ão-intencionais3 

lntencionais4 

Acidentes por anna de fogo 

Suicídios tentados 

Homicídios tentados 

Outros 

Intencionalidade ignorada 5 

Arma btanca 

Anna de fogo 

Outros 

Intencionais 

Não-intencionais2 

Reclassificação do grupo de intencionalidade ignorada 

Intencionais 

Não in tencionais 

Resumo após reclassificações 

Intencionais 

Não in tencionais 

• excluídos os códigos . 960-971, 972-980, 984-985. 988-993. 

995-999. E870-E879. E930-E949 
1
38% da natureza da lesão 

: 62% da natureza da lesão 

J códigos . E800-E949, excluindo E870-E879, E930-E949 e 

também o devido a acidentes por anna de fogo, E922 
4 

códigos . E922, E950-959. E960-969. E970-E978. E9W-E999 
5 códigos. E98J-E989 

369.208 

19.056 

18.135 

6.891 

11.244 

921 

553 

351 

239 

8 

103 

17 

13 

3 

15 

2 

7.257 

11.797 
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Entre as categorias de natureza de 

lesão. fratura foi a QUe levou ao maior número 

de pacientes a internação (N = 9 .639) e ao 

maior tempo de internação ( 120.347 dias). 

Nos hospitais de emergência Qu e 

participaram do es tudo. 1.460.647 pacien-

tes foram atend idos na sa la de emergência. 

Destes atendimentos. I 09.579 (7 .5%) 

foram por ca usas externas. Entre as ca usas 

externas atendidas. 71 .8% foram por ca usas 

externas não intencionais e 28.2% por 

causas exte rnas intencionais. 

A magnitude da violência segundo as pesquisas de vitimização e as 
estatísticas do sistema policial e de Justiça 

Os processos mais importantes detectados nas estatísticas policiais (Tabelas 2 e 3 ) entre 

I 992 e 1996. anos base da pesQuisa. podem ser resumidos na relação inversa entre crimes contra 

o patrimônio - QUe apresentam variações negativas de 5 I % no caso de furto c I 7% no caso de 

roubo a mão armada - e crimes contra a pessoa - QUe tiveram um aumento de I 0% no período. 

Tabela 2. Delitos contra a vida e a integridade física 

Tipo de vitimização 

I. Morte 

a) Homicídios 

b) Suicídios 

c) Outras mortes não intencionais 

11. Lesões 

d) Lesões intencionais 

e) Lesões não intencionais 

III. Relação lesões/homicídios 

Fontes 

a. Ocorrências da Policia Civil 

Dados para a município do Rio de Janeiro 

b . Com dados da população residente 

Dados para a município do Rio de Janeiro 

1992- 5 358 025 

1995-5.645.166 

1992 1995 

Taxa por Taxa por 

Vitimas a 100mil " Vitimas ' 100mil 0 Variação 

3.385 

182 

1 148 

63,18 

3,40 

21.43 

3.744 

191 

1.227 

66,32 

3.38 

21.74 

15.351 286.50 15.129 268,00 

14.530 27 1.18 15.916 28 1.94 

4,54 4,04 

10% 

5% 

6% 

- 1% 

9% 



Tabela 3. Delitos contra a propriedade e outras formas de delito 

Tipo de vitimização 

a) Furto (sem uso de força) 

1. Veículos 

2. Outros 

b ) Roubo a mão armada (inclusive ataque ) 

1. Veículos 

2. Outros 

d) Extorsão e seqüestro 

Fontes 

a. Ocorrências ela Polícia Civi l 

Dados para a município do Rio de Janeiro 

b . Com dados da população residente estimada 

Dados para a município do Rio de Janeiro 

1992 - 5 358 025 

1995 -5. 645.166 

1992 1995 

Taxa por Taxa por 

Vitimas a 100 mil ') Vítimas a 100 mil b 

49 .641 926,48 34.535 611,76 

19.775 369,07 15.598 276,31 

29.866 557,4 1 18.937 335,46 

36.728 685,48 32.965 583,95 

18.306 341 .66 16.327 289.22 

18.422 343.82 16.638 294,73 

559 10,43 487 8,63 

Variação 

-51% 

-34% 

-66% 

-17% 

-18% 

-17% 

-21% 

As pesQuisas domiciliares de vilirnização. por sua vez. permitiram identificar os padrões de 

prevalência de um con junto mais amplo de formas de violência. bem corno urna interpretação da 

resposta pública -instituciona l aos problemas reportados pela população (Tabela 4) . Segundo elas. 

·o ri sco de se r ví tima de urna extorsão praticada por urn policial ou autoridade 

públi ca é duas vezes rnJior do QUe o de ser vítima de urna extorsão praticada por alguém 

QUC não é autoridade públi ca; 

·a proporção de pessoas QUC deseja adQuirir urna arma é três vezes e meia maior do Que a 

proporção de pessoas QUC Lcrn arma ern casa; 

·o risco de ser ferido por urna arma de fogo é duas vezes e meia maior do Que o risco de ser 

ferido por urna arma brancJ; 

·com base nas taxas de vilirnização podemos estimar QUe aproximadamen te 340 mil roubos a 

mão armada são praticados por ano no município do Rio. dos QUais 80 mil chegam ao conhecirnen 

Lo da polícia c apenas 63 mil são efelivarnentc registrados pela polícia. 
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Tabela 4. Estimativa da prevalência da vitimização no Rio de Janeiro 

Tipo de vitimização % 

a ) Vitimas de roubo a mão armada 8.7% 

b ) Assistru a algum roubo a mão armada 

c ) Vitimas de extorsão polrcra l ou de outra autorrdade p(rbl rca 

d ) V itrmas de extorsão por alguém que não era uma autorrdade p(i blrca 

15,9% 

4,0% 

2,1% 

2,3% e) Sofreram algum tipo de ameaça pa ra obriga r a mudar de oprn1ão qu calar-se solxe algo 

f ) V ítimas de agressão física 5,4% 

3,0% g ) Vitimas de maus tratos ou agressões por policra rs 

h ) Ferrdos por arma branca 

i ) Feridos por arma de fogo 

j ) Assistiu alguém ser ferido por arma branca ou de fogo 

I) Sofreu ameaça de morte (própno ou fa mrlrares) 

k) Vitimas de sequestro (próprio ou famrlra res) 

m ) Teve parente próxi mo assassrnado 

n ) Teve pa rente próximo que se suicrdou 

o) Tem algum tipo de arma de fogo em casa 

p) P ropensão para ter uma arma de fogo para autoproteção 

0,3% 

0,8% 

5,0% 

6,3% 

0,6% 

4 ,3°/o 

q ) Percentual de pessoas que tomaram mars de crn co doses de bebrda alcóolica no LJitrmo mês 

0,4% 

4,5% 

16,5% 

27 ,0% 

Fontes 

a. Pesqu isa ACTIVA, ISER 

Dados para a Região Metropolitana do Rio de Janerro 

A Tabela 5. a seguir. apresenta um 

resumo das estatísticas policiais e das pesQui 

sas de vilimização realizadas na Região Metro

politana do Rio de janeiro. A comparação 

entre a pesQuisa de I 988 reali zada pelo IBGE 

e as pesQuisas de 1996 realizadas pelo !SER 

não pode ser feita de maneira direta em 

função das diferenças das metodologias 

adotadas para a coleta de informações 1 
• Não 

obstante as ressalvas com respeito as diferen

ças de metodologia podemos identifica r duas 

tendências básicas: (i) o aumen to da 

preva lência de vitimização por roubo c furto c 

(ii) a QUeda nas taxas de recurso à polícia. 

Embora não se ja adeQuado. com base na 

comparação entre essas pesQuisas. estimar a 

magnitude desta variação. a tendência obser

vada indica QUe o aumento do problema da 

criminalidade é concomitante com a diminui

ção da confiança da populaç3o na polícia. 

I 1\ pe~QUi ~~~ do IRG l levan tou inform ~I Ç Õe~ 

parJ tod m m mernbrm d ~l f~1111 Í ii a resid ente 11 0 do mi cÍ li o 

send o QUe es ta ~ inform ~r \ i'lcs pudiam se r d ~1 cb s por 

QUJIQuer ;:~ dull o resident e no d o mi cíli o . /\~ info rm ~J ç i'lc s 

l c vJnt ~I Cb ~ pc l ~r JlC SQU i~a do ISER ror~llll o btid ~I S 

dirct ~rm e ntc co m os indi v ídu o~ ~r! Grt o ri ~Jill e nt c ~e l e c i on~r 

d os n o~ domicí li os d a arno~ tra . 



Tabela 5. Estimativas da Magnitude da Violência no Rio de Janeiro 

Taxa :-: dl· < k or rt··,r ci;t -.: t-g\ rri(IP T: t ~: r ...: d e I ) t ·ru .Ur \·i :t :·, Po licr :r 

Pt· ~ql u ~: • :-< ele \ 'nu nl"la<:at) ~~-~ '\l i h lo Pt·" qt u"'' ' cl t· \' ll nllr :/: tn l o --::-:-:---::-::-::---:--

1 ')~~' I'J'J(, ' 1')~:) ' l ')'j(, I 

( korrr'·n~·i : l" Pohc w r ~ 

19')2 1995 \ 'ari;1\; :1 o '\ 

Furto ou Roub o 16,4% 

Roubo " m>to a nn !l ci:t 

Furt o ou Roubo de Veículos 

.-\f1,rt ·:-:·<F' p t-J( , C\ lll! l lf',:. . p:rrt ·ll k" P U 

CO !tlH Tl( \n;-. 

Õ ·u E x to r::ÚIO 
0..-ry 
'J> ~ .t\ gressno .g -~ : 
~ 5 ~ J-Iom icícLos 
e ..,-; 

p,. 
Lesõts 

11o r rk " 

li 

•1_. 11 ' 

; _:; t ) t ){! 

.1 . ~upkiJh'lll < • d r 1\· :-. <rll :- ;r tJ,~t · inn : d p<'r J\ 1t l O:' lra dl· 

\) o rt lln ltr)-.: Lt·r .. \ BCd •:. I')~~ . lU\·\ d o H H ~ d v b1 1vl f O 

1 . ~ ' 

I .')' , 

h 1\·,qtu ... ,, lt·r .. _lu '-"' 11\'' t ' ( t<bd:uii:L f •J•Jt, f.J ' / )f .( . f. :...} :'fí, 

D:HI <'" p;•r:r :t Rt ·!•,i:r\' \ ktr\ l p o h t:rr r:• dP R1 0 dl· !;Hh'I Hl 

"l'vs'l"' ' " .\ t.TI\' 1\ I ~ I·: I Z 

\ ):H\o-; \) :lr:t ;1 lZc!',i:l() fvl ctt\' flO!tl:!r t;l <1<' l\ 1l ' (h· l;~lh · tr< ' 

Conclusõ es 

Seguindo um paclr:lo mundial (Murray c 

López. I 996) as G1USJS externas intencionais . 
acometeram. no município elo Rio ele janeiro em 

I 99 5. prclcrcncialmcntc a populaç:Jo jovem. 

masculina. ele menor grau ele instruç:lo e ele 

menor Qualificação profissioml. sendo J pirâmi
de social elas vítimas ele violência mais desigual 

elo QUe a pirâmide soci~tl elo conjunto ela popul:.:t
ção. Este mesmo padrão é detectado nas 

pesQuisas ele vitimizaç:lo. Quando são analisadas 

as características elas vítimas de agrcss:lo c 

abusos praticados por autoridades públicas. 

Neste caso a populaç:lo mais exposta ao problc-

49.641 34.535 -30,43 

36.728 32.965 - L0,25 

35,9% 38.08 1 31.925 -16,17 

1:-\ ' 

19 1 ·I.')S 

.\ 7· 1·· 1 

ma é predominantemente jovem. masculina e ele 
nível sócio-cconômico baixo. Seguindo ainda 

padrões ele muito países ela América Latina. as 

causas externas foram a principal causa ele morte 

para os jovens ela cidade elo Rio ele janeiro. com 

a agravante ele constituírem-se em segunda causa 

ele morte QUando considerado o con junto ela 

populaç:Jo elo município. 

Outro fato surpreendente é QU e o 
número ele óbitos por ca usas externas 

intencionais ultrapassa o ele ca usas exter

nas n:lo intencionais. Morreu-se mai s por 

violência el o QUC por acidente no Municí

pi o elo Ri o ele janeiro cm I 99 5. 

l:J 
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As causas externas apresentaram perfis 

de mortalidade e morbidade distintos. EnQuan

to entre as causas externas intencionais predo

minaram os casos Que chegaram ao óbito. entre 

as causas externas não intencionais. predomi 

naram os QUe foram atendidos nas sa las de 

emergência ou QUe foram internados. tal Qual 

previsto. posto Que os casos não intencionais 

tendem a ser menos graves e. portanto. têm 

chance menor de chegar ao óbito QUe os casos 

intencionais. em geral mais graves. 

A arma de fogo fo i o principal 

meca nismo utili zado nas mortes de vio lên

cia intencional e. igualmente. o instrum ento 

mais utili zado nas agressões reportadas 

pelas vítimas nas pesQuisas domiciliares. É 
possíve l es tim ar Que a redução do núm ero 

de arm as de fogo teri a um impac to pos iti vo 

de reduzi r o número de homicíd ios e 

lesões intencionais uma vez Que 72% das 

lesões e 71. 7% dos homicídios foram 

praticados com armas de fogo . o QUC 

co rres ponde a I 0 2.892 anos de vida 

perdid os po r morte prematura. 

As dive rsas limitações dos sistemas 

de info rmações de sa úde utili zados fi zeram 

com QUe apli cássemos cr itéri os para 

redistribui ção de casos cuja 

intencionalidade era desco nhec ida. Esses 

critéri os. o ra baseados em dados loca is. 

o ra baseados em dados exte rn os. fo ram 

apli ca dos sempre de fo rm a conser vado ra 

em relação às ca usas extern as intencionais. 

ou se ja. o número de casos recl assifi cados 

no es tud o como intencional era provave l

mente menor QUe na rea lidade. Po rtanto. a 

magnitude de viol ência. QU e já é 

elevadíss ima no muni cíp io do Ri o de 

janeiro. deve se r ainda maio r Que a apre

sentada nesse estudo. 

Cerca de I /3 dos países da Região das 

A méricas apresentam taxa ele suicídio superior 

à de homicídio (p . ex. Chile. Canadá. Costa 

Rica e Cuba). enQuanto o Brasil mantém 

constante uma taxa de homicídio bem superior 

a de suicídio. Ass im. apesar de se esperar Que 

haja Uma subnotilkação referente aos suicíd i

os . es te não representam . como os homicídi

os na cidade do Rio de janeiro. um problema 

de sJúdc públic:1 prioritário. 

As pesQuisas domici liares de vitimização 

revelam também umJ subnotificação das 

ocorrências criminais devido a vio lência. Que 

afetam as estatísticas policiais e as possibilida

des ele intervenção elas instituições públicas 

encarregadas do contro le ela violência. Entre 

70% c 80% das vítimJs não recorrem à polícia 

parJ registrar suas ocorrências. Entre I 0% a 

IS% dJs vítimas Que chegam as delegacias 

parJ registrar a ocorrência. deixam a institu i

ção pública sem lerem conseguido efetiva

mcnte registrar J ocorrência na maioria das 

vezes por QUe J polícia se recusou a fazer o 

registro. EssJ sistemática sonegação de 

conllitos tem múltiplos elei tos na vida social. 

FJ tores culturais. corno J faltJ de confiança 

nJs instituições públicas c a va lori zação de 

redes c mecanismos informais de mediação 

ele conllitos. arti culam-se a defi ciências 

insti tucionais. produzindo umJ subnolificação 

generalizada das ocorrências criminais. O 

efeito des te processo tende a ser o aumento 

ela impunidade dos agentes agressores e 

conseQuentemente a corrosão da capacidade 

rcguiJtória e coercitiva do sistema público. 

De acordo com os dados da polícia ou 

mesmo com base nos dados do SIM. o Rio 

de janeiro apresenta uma taxa ele homicídios 

de 66 por I 00 mil habitantes. A pós a 

reclassificação elos casos ele intencionalidade 



desconhecida segundo as metodologias 

recomendadas pelo Banco lnteramericano 

de Desenvolvimento. a taxa sobe para 79.8 

por I 00 mil habitantes. Este resultado 

contribui para urna estimativa mais adeQua

da da magnitude real da violênci:.~ na cidade 

do Rio el e janeiro. 

Recomendações 

Para além elas rccorncnclaçõcs implíci

tas ou explícitas cm nossas conclusões. tal 

corno a estimativa ele QUe a redução do 

número ele armas ele fogo teria um impacto 

positivo na redução elo número ele homicí

dios c lesões intcncion:.~i s. consideramos 

QUe o aprimoramento elas informações elo 

sistema ele sa úde c reali zação sistemática ele 

pesQuisas domiciliares de vitimização . a 

exemplo do QUe é feito cm vários países. 

permitiria urna redefinição elo foco elas 

polít icas de segurança e ele atendimento às 

vítimas. com resultados crescentemente 

positivos. Especilkarncntc QUanto aos 

sistemas ele informação cm saúde utili zados 

na pesQuisa. recomendamos: 

·aperfeiçoamento elo sistema ele 

informação ele mortalidade:.~ fim ele diminuir 

o número ele óbitos de intencionalidade 

desconhecida; 

· utili zação do có digo E (cau sas 

externas) na AI H para c la ss ificação das 

causas ele internação hosp italar; 

·centralização ela informação de 

atendimento crnergencial QUC contenha o 

motivo de atendimento. 

Os custos econômicos da 
violência 

Metodologia, limitações e alguns 
resultados 

Nesta segunda parte. foram estimados 

os custos mensuráveis. diretos e indiretos. 

associados ao impacto da violência sobre a 

saúde das pessoas; os gastos públicos com o 

aparato de segurança e justiça e. parcialmente. 

as perdas materiais decorrentes da violência. 

Assim. das cinco categorias 1 em Que se pode 

distinguir os custos decorrentes da violência. 

deixamos de estimar apenas os chamados 

custos intangíveis. 

I De uma maneira geral, pode-se 
distinguir cinco categorias de custos 
decorrentes da violência: 

·os custos diretos da atenção às vítimas 

ela violência. AQui incluem-se os gastos com 

cuidados prestados no lar. os custos da 

atenção institucional - arnbulatorial c hospitalar. 

os custos com a sua reabilitação institucional 

ou não c os custos de atividades de planeja

mento e prevenção da violência; 

·os custos ditos intangíveis. associados 

com o sofrimento físico e emocional da vítima 

de violência c de seus familiares; 

·os custos incliretos. às vezes chamados 

ele custos económicos. representados pelas 

perdas de produção e renda por parte das 

vítimas da violência; 

·os custos legais. judiciais e com o 

aparato de segurança; 

·o custo das perdas materiais decorren

tes da violência (veículos. infra -estrutura etc.) . 
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Segurança e Justiça 

E patente a precari edade dos dados 

oriundos do sistema poli cial e Que foram 

utilizados para es timar as perdas materiais 

diretas das famílias e das empresas. A 

polícia não é capaz de informar Qual o va lor 

médio de um roubo a um estabelec imento 

comercial, um roubo de ca rga. ou mesmo o 

valor médio pago nos I 3 9 seQLi es tros Que 

ocorreram em 1995 no municíp io do Ri o de 

janeiro. Apenas es tão disponíveis os dados 

sobre o valor médio dos roubos a banco 

(41 noanode 1995) . 

A única estimativa rea lizada sobre as 

perdas materiais diretas com a violência 

envolve as perdas das famílias com roubos e 

furtos. QUe foram estimadas combinando-se 

pesQuisas de vitimização e estatíst icas polici

as. Ocorreram no município do Rio de 

janeiro em 1995. 31.925 roubos e furtos de 

carros. sendo recuperados I I . 3 54 destes 

veículos. A um valor médio es timado em U$ 

4.803.00 1
• calculamos a perda direta dos 

agentes privados com este tipo de crime . 

Estimamos ainda. combinando-se dados da 

pesQuisa de vitimização e estat ísticas polici

ais. as perdas decorrentes de outros tipos de 

roubo 2 em U$ 322.00. 

Os gastos públicos com as instituições 

de segurança e justi ça foram obtidos no 

Sistema Integrado de Informações Contábeis 

do Estado do Rio de janeiro. tendo sido 

considerado o orçamento efetivamente 

realizado (aprovado-cancelado). Os dados 

disponíveis são de 1996 e foram lançados a 

preços de 1995 na Tabela 14. Que sumariza 

os custos da violência . 

I Esta c~ l il mliV~I lcv~l Clll co nl~l ~I uislribuição da idade 

média uc I I . 5 ~1110\ lb rrota c o p1T<.,o de lllCI'Gluo dos 

veículos novos c U'>~luos sq;undo ~ ~ dislribuiç::ío proporcioml 

das rn ~1rca'> c modelos c1n ci rcubÇ1o (lbdos obtido-, no 

Deparl ~1mcnlo F.sladu~1 l uc TrJn-, ilo) . 

2 A pcsQU i'>a Le i. lusliça c C iu~Ju ~mia l cv~1nlou dados 

sobre. QUe l ipo de bem lo i rurlauo ou roubado (o QUe não é 
idcn iilk~Jclo n~l '> cs lalís licas poli c i ~ li s ) . As cs li lll~llivas dos valores 

ITIQnLI;Ír ios li vcr~un por base os va lores médios dos produtos 

novos c ~~ projcç:ío do v~rlor lotai das perdas é o produto 

deste v~1lor médio pelo nLIIncro lol~1l de "outros roubos c 

rurio-,'' indicado pcb políc i ~r. 

Os dados da Saúde 

A estimativa do custo da atenção 

institucional às vítimas da violência. em função 

da inexistência de dados abrangentes e 

confiáveis. é necessariamente aproximada e 

Leve de ser feita por meca nismos indiretos. Os 

dados disponíveis não compreendem o 

universo total das vítimas atendidas c sim 

aQuelas QUe foram objeto de atendimento no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) . Em 

certos casos. apenas parte desta população. 

Assim. duas correções fi zeram-se necessá rias: 

I) para expandir os dados disponíveis 

para a atenção prestada no selar público em 

geral, nos casos em Que os dados disponíveis 

se referem a uma parte desse universo: 

2) para estimar a atenção prestada 

pelo se tor privado puro. ou se ja. por 

institui ções privadas não contratadas ou 

convcniadas com o SUS . 

No primeiro caso. um ajuste na QUantida

de de serviços é necessário apenas para o 

atendimento de emergência e ambulatorial, 

pois os dados sobre internação hospitalar 

cobrem todos os atendimentos financiados 

por recursos públicos . Este ajuste é baseado 



numa relação verificada entre o número de internações hospitalares. o nCm1ero de atendimentos de 

emergência e ambulatoriais cm sele hospitais públicos de referência na cidade do Rio de laneiro e 

o conjunto dos serviços prestados pelo SUS. nas diversas ca tegorias de atendimentos (Tabela 6). 

Tabela 6. Atendimento a vítimas de violência pelo SUS 

TIPO OE ATENDIMENTO 

Inte rnações Total' 

Inte rnações Causas Externas' 

Internações Violência Intenciona l' 

Co nsu~as e atendimentos Total 

Serviços de eme rgência Total 

Emergência Ca usas Exte rnas 

Emergê ncia Violência Intenciona l 

Atendimentos emerg ência 

Consultas co m Tera pia 

Consu ~as Ortoped ia 

Consultas co m Observação 

7 HOSPITAIS 

P(JBLICOS OE 

REFERÊNCIA (1) 

39.858 

9.548 

3.547 

3.195.560 

1.460.647 

109.579 

30.876 

478.848 

281.347 

70.690 

94.355 

TOTAL SUS 

(21 

387.219 

21.182 

7.990 

34.165.837 

nd 

nd 

nd 

810.869 

1.297.551 

214.151 

209.615 

PROPORÇÃO 

( 1}1(2} 

10,3 

45 ,1 

44,4 

9,4 

nd 

nd 

nd 

59 ,0 

21 ,7 

33 ,0 

45,0 

PROPORÇÃO 

(1) POR 

INTERNAÇÃO 

CA USA 

E\TERN/, 

nc 

0,37 

il C 

nc 

11 ,5 

3, 2 

50,2 

29,5 

7,4 

9,9 
- "'" -~-· -

Fontes: Sistema de Informação Hospitala r e Sistema de Informação Ambulatoria l do SUS; Da dos da emergência de 

7 hospitais de referência. • Dados de 1994 . 

Fontes: Sistema de Informação Hospitalar e Sistema de Informação Ambulatorial do SUS ; Dados da emer-
gência de 7 hospitais de referência . * Dados de 1994. 

Os dados da tabela acima sugerem 
os seguintes parâmetros: 

· as internações por vio lência intencion:J I 

correspondem a 3 7% das internações por 

causas externas (tanto nos sele hospitais de 

referência. Quanto no SUS). 8 .9% do lo tai ele 

internações nos hospitais ele referência. c 

2. I % elo to tal no SUS como um lodo: 

· nos hospitais ele refe rência. pa ra cada 

internação po r GJ usa ex terna são rea li zados 

I I .5 atendimentos ele emergência . c para 

cada internação por vio lência intencional . 

8 .7 atendimentos : 

·para pac ientes ele vio lência intencio· 

nal. os hospitais el e referência são responsá

ve is po r ce rca ele 45% elas internações 

hospitalares e atendimentos ele emergência 

rea li zados no âmbito elo SUS. 

O número ele consultas ambulatoriais é 

mais difícil ele estimar. pois os dados elo SUS 

não discriminam o motivo ou diagnóstico ela 

consulta. A pesQuisa ele Assistência Médico

Sanitári a. ele 1988 . elo IBG E. revela QUe a 

proporção ele emergência no total elas consul 

tas ambulatoriais no município elo Rio ele 

laneiro era ele 18.5%. no setor público . e ele 

6. 9%. no selo r privado. Entretanto. a relativa 

gravidade elas lesões ca usadas por violência 
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intencional, sugere QUe essas proporções 

sejam maiores no caso do atendimento às 

vítimas de violência. A mesma pesQuisa mostra 

QUe, naQuele ano. prestadores privados 

(incluindo os contratados e conveniados do 

sistema público) eram responsáveis por 56.2% 
das 597.436 internações realizadas no municí

pio (por todas as causas). 27,7% das 

3 I. 728 .000 consultas e atendimentos 

ambulatoriais. sendo 12.5% dos 4.865.000 
atendimentos de emergência. 

A PesQuisa Nacional por Amostragem 

Domiciliar (PNAD). de 1986. do IBGE. 

informa. em seu módulo de utilização dos 

serviços de saúde. QUe na área urbana do 

estado do Rio de janeiro. acidentes e lesões, 

ou seja. causas externas. foram responsáveis 

por 5, 7% da utilização de serviços de saúde 

(na Região Sudeste como um todo. essa 

proporção era de 6,7%). Desse total 60,4% 
da demanda se dirigia para hospitais. 3 I .3% 
para clínicas. policlínicas. consultórios e 

unidades de urgência não hospitalares. 6,7% 
para postos e centros de saúde. e I .6% para 

ambulatórios de empresas ou sindicatos e 

outras unidades (os valores para a região 

Sudeste eram respectivamente 64.2: 21 .4: 
I 0,4 e 4%). Estes números confirmam QUe o 

local mais procurado para atendimento das 

vítimas de causas externas é o hospital, não 

somente para internação mas. principalmente. 

para o atendimento ambulatorial e de emer

gência. Porém mostra. também. Que cerca de 

40% desse atendimento é feito em outras 

unidades QUase totalmente ambulatoriais . Dos 

pacientes de causas externas atendidos em 

hospitais. apenas I 0% são internados. 

Com base nos dados disponíveis e na 

expansão das informações parciais menciona

das acima. foram estimados para a assistência 

às vítimas de violência intencional os valores 

constantes da Tabela 7. Como não há informa

ção sobre o número de pacientes atendidos 

em unidades ambulatoriais ou hospitalares - o 

sistema de informação do SUS só informa a 

QUantidade de atos ou procedimentos pratica

dos - não se pode saber com precisão o 

número de vítimas atendidas em estabeleci

mentos de saúde no ano. 

Com base nos dados disponíveis. 

entretanto. é possível proceder a uma estima

tiva aproximada: supondo QUe o número de 

vítimas com várias internações pelo mesmo 

evento seja baixo. e QUe cada vítima tratada 

ambulatorialmente tenha recebido em média 

três procedimentos ou atendimentos. chega

se ao número :.~proximado de 9.500 pacientes 

em regime de internação e 75.000 pacientes 

em regime ambul:.~tori:.~l. 

Como parte dos pacientes internados 

também utilizou serviços ambulatoriais. chega

se a um número final de vítimas de violência 

intencional no Rio de janeiro. sob o conceito 

de prevalência. em torno de 70.000. conside

rando-se somente aQueles casos com gravida

de suficiente para necessitar tratamento em 

estabelecimento de saúde. 

É possível utilizar os dados da já citada 

PNAD 1986 para se estímar a incidência de 

casos de violência intencion:.~l. A pesQuisa 

indica um total de 80.724 pessoas Que 

procuraram serviços de saúde por acidente 

ou lesão no estado do Rio de janeiro (área 

urbana) naQuele ano (5 ,7% da procura total) . 

Considerando QUe o município do Rio de 

janeiro abriga 45% da população urbana do 

estado e Que cerca de 38% dos casos de 

c:.~usas externas correspondem a violência 

intencional (veja Parte I deste relatório) . chega-



se a uma es timativa de 13.804 casos de violência intencional. Mesmo considerando o grande 

aumento ela violência desde 1986. o valor continua muito abaixo da estimativa calculada anterior

mente. em QUe pese a diferença entre o conceito de incidência (no caso da PNAD) e o de 

prevalência (base dos d;:Jclos do SUS). 

Tabela 7. Estimativas finais dos serviços prestados às vítimas de violência intencional 

sus PRIVADO TOTAL 

INTERNAÇÕES: TOTAL 369.208 250 .000 619.208 

-Violência intencional 7.257 2.500 9.757 

ATEND. AMBULATORIAL: TOTAL 34.165.840 16.500.000 50.665 .840 

- Violência intencional 170.829 57 .750 228.579 

ATEND. EMERGÊNCIA: TOTAL 6.320.000 1.138.500 7.458 .500 

-Violência intencional 68 .613 5.692 74.305 

O atendimento ambulatorial inclui os atendimentos de emergência, também informados em separado. 

Corresponde ao número de atendimentos prestados e não ao número de pacientes . 

Cálculo dos custos diretos 

Não existem no Rio ele janeiro - ou no 

Brasil em geral - dados confiáveis sobre o 

custo real da assistência médica. principalmente 

para diagnósticos ou causas específic;:Js. As 
informações disponíveis. sempre parciais c 

incompletas. são de dois tipos: (I) Os va lores . 

fi xados pelo Ministério da Saúde para reembol

so elos prestadores conveni ~1 clos c contratados 

no âmbito elo Sislcm;:J de Informação Hospita

lar (SIH) e elo Sistema de lnformaç5o 

Ambulalorial (SIA). já mencionados m primeira 

parle: c (2) as informações sobre o custo dos 

serviços oriundas de alguns hospitais públicos 

e privados isolados. Ainda QUC os dados de 

custos hospitalares provenham ele instituições 

muito diferentes. levan tados em anos distintos 

e com metodologias nem sempre comparáveis 

ou confiáveis. oferecem pelo menos uma 

primeira aproximaç5o para o custo real dos 

serviços prestados. 

Quanto aos va lores pagos pelo SUS no 

âmbito do SIH e SIA. é público e notório QUe 

estes subestimam de maneira importante os 

custos reais elos serviços médicos prestados 

e até o gasto pC1blico nessas atividades. Esses 

repasses. provenientes de fontes federais. não 

constituem a única fonte de recursos para as 

unidades prestadoras do SUS. pois estados e 

municípios também con tribuem com cerca de 

26% do gasto público Lotal 1
• 

No financiamento às unidades públicas 

prestadoras de serviços. em geral os recursos 

federais repassados são utilizados para cobrir 

os gastos operacionais com materiais e 

serviços. enQuanto QUe a maior parte do 

gasto com pessoa l é coberta pela dotação 
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orçamentaria própria da unidade. provenien 

te do Tesouro es tadual ou municipal. Corno 

o gasto com pessoa l corresponde em geral 

a cerca de 60% dos gas tos hosp italares e 

até 80% dos gastos em unidades 

arnbulatoriais. pode-se es timar QUe o va lor 

pago por AIHs subestima. nessas mesmas 

proporções. o gasto público Lotai com urna 

internação e um atendimento ambulal orial c 

ele emergência. respectivamente. 

O va lor do gasto público assim corrigido 

permanece muito abaixo do custo verificado 

em instituições privadas. como demonstra a 

Tabela 8. e não corresponde ao custo real de 

serviços prestados em condições normais. 

pois a crônica insuficiência de recursos nos 

estabelecimentos financiados com verbas 

públicas vem causando urna redução impor

tante na Qualidade e cfctivicl~tcle da assistência 

médica prestada. Para a estimação elos custos 

de assistência médica calculamos dois valores 

distintos: (I) o va lor gasto no selor público e 

contratado . com base no valor unitário pago 

pelo SUS para a internação ele pacientes 

vítimas de violência intencional c p<tra consul

tas c atendimentos ambulatoriais e de urgên

cia. corrigido para levar cm conta o custo de 

pessoal c (2) uma estimativa do custo rea l da 

assistência prcsLJda. baseada nos custos 

lcvant~tdos em diversos hospi tais privados e 

públicos. JtualizJclos para I 99 S. Os valores 

estimados clessJ forma figu ram na Tabela 9 . 

I Médici (I 9'J4) 

Tabela 8. Comparação de custos unitários da assistência médica (em US$) 

INTERNAÇÃO PACIENTE-DIA CONSULTA ATENDIMENTO A 

AMBULATORIAL EMERGÊNCIAS 

Valor SUS (AIH e SIA) 1 406,85 31,63 2,73 4,91 

Falar de correção2 2,73 2,5 5,45 5,45 

Valor SUS corrigido 1.01 7,12 79 ,.8 13,63 24,54 

Custo médio hospita is3 2. 126,96 392,67 26,18 39,27 

Custo hospitais priva dos de 4.172, 12 1.014 ,40 41,45 62,17 

primeira linha' 

1 vak;;-;;,édi~ das AIHs para pacient es de vio lência intencional, e de consultas e atend imentos de emergência em geral. 

reembolsado pelo SUS ; no caso das consultas e atendimentos em emergência foi considerado uma consulta com a lgum 

procedimento corre lato (terapia, atendimento) . 
2 Baseado na proporção de gastos co m pessoal sobre o tota l nas unidades de serviços. 
3 Média de 23 hosprtais privados contratados para casos cirúrg icos em 1990, conve rtida a preços de 1995; o va lor por 

internação para casos de violência intencional seria maior pela maior gravidade e tempo el e perman ência. 
4 Média de remuneração por uma mostra de planos de sa L! de privados. A AMB recomenda um va lor ele US$ 42 ,54 para 

urna consulta médica 



Tabela 9. Estimativa dos custos de atenção às vítimas de violência intencional 
(em US$ I .000,00) 

INTERNAÇÕES 

AT ENDIMENTO AM BULATORIAL 

ATEN DIMENTO DE EMERGÉNCIA 

CUST O TOTAL 

GASTO 

7.381 ' 11 

1.393,98 

1.684 ,12 

10459.2 1 

sus 

CUSTO 

22.796 ,68 

2.675 ,61 

2.694 ,15 

28.166 ,45 
-

PRIVADO TOTAL 

CUSTO CUSTO 

7.853 ,40 30 .650 ,09 

1.362 ,35 4.037,96 

223 .60 2.917 , 76 

9439,35 37 .605 ,80 

Os valores unitarios utilizados foram: US$ 1.017 , 12, US$ 13,63 e US$ 24,54 para o gasto do SUS ; e US$ 3.141 ,36 , US$ 

26,18 e US$ 39 ,27 para o custo. 

As estimativas assim calcu ladas indicam 

um custo dircto total real da violência no Rio de 

janeiro de 37.6 milhões de dólares cm 1995, 

dos QUais 75% no âmbito elo SUS c 25% no 

setor privado. As internações respondem pela 

maior parte desse montante (81 ,5%). 

A segunda alternativa para o dlcu lo elo 

custo no sctor privado parte nJo ela produ 

ção dos estabelecimentos privados ele 

saúde, mas elo gasto clircto reali zado pelas 

famílias com assistência médica. A PesQu isa 

de Orçamentos Familiares ele 1987 elo 

IBGE informa Que na Área Metropolitana elo 

Rio ele janeiro, as famílias gastavam cm 

média 5. 6 I % de seu o rçamento com assis-

tência à saúde 1 
• Não é poss ível saber Qua l a 

proporção desse montante Que 

corresponde ao tratamento ele cau sas 

externas ou vio lência, mas uma aproximação 

pode ser oblicla multiplicando-se esse valor 

pela proporção da demanda de serviços 

Que cabe às causas externas, como informa

elo na PNAD 86 (ou seja. 5,7% para o 

estado do Rio de janeiro. ou 6,7% para o 

Sudeste urbano). A mesma pesQuisa revela 

Que da procura total ele ser viços de saúde 

na área urbana ela região Sudeste , 3 7,7% 

envolveu pagamento por parte elo paciente. 

e 62 ,3% foi gratuito. 

Efetuaclos os cálculos, chega-se a US$ 

87,26 por família por ano ou US$ 27,27 per 

capita. e um valor total ele 149,3 milhões ele 

dólares para o município elo Rio ele janei rd . 

Esse método possive lmente supereslima o 

custo elo setor privado. já Que a maioria das 

vít imas ele violência intencional, sendo ele baixa 

renda, gasta na verdade menos elo QUe a 

média considerada aQu i. A lém disso, como já 

foi dito, os casos mais graves - como são os 

ele vio lência intencional - são encaminhados 

em sua maioria para o setor público. Conside

rando-se o va lor médio gasto pelo grupo de 

menor rencla 3
, chega-se ao va lor final ele gasto 

privado ele 40,6 milhões ele dólares. 

I Cz'l, 1.84 6.25 a preços de I 98 7. 

2 O rc;d. moeda corrente no país ho je. cm rebç~o ao 

l h'lb r ameri cano. o\cilou pouco no período: US$ I .00 er;t 

i ~u a l :1 R'l> 0.9 I cm I 'J'J S c a R'J, 1. 12. nos dias aluais. EsLt 

C) l rc il ;l f:ti x;t de v;tri ;tÇto cambial permite QUC sejam l'::íc il c 

dircLuncnlc cotnpar;tdm entre si os v;tlorcs csl;lbclccidos cm 

uma ou outra moeda. 

3 O ~a,lo médio deste ~ru po de renda foi estimado 

cm C/$ 502.53 (prc~oHic I 'J 87). 
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Cálculo das incapacidades 

Para se es timar os custos indirctos (ou 

econômicos propriamente ditos). é neces

sário se levar em con ta o grau de severida 

de e a duração das seQüe las causadas por 

violência intencional. No entanto. esta 

informação não se encontrava disponível no 

momento. O trabalho básico reali zado nessa 

área (Murray e Lopez. 1996) traba lha com o 

conceito de natureza da lesão. Ora. como 

foi mencionado na primeira parte deste 

estudo. não se conhece a distribuição real 

dos casos classificados por natureza da 

lesão de acordo com a intenciona lidade . 

Essa distribuição foi estimada n::1 base de 

38% para violência intencional e 62% para a 

não intencional . A ssim. para estimar o peso 

e duração das incapacidades. foi considera

do o va lor médio ponderado das lesões QUe 

mais contribuem para a violência intencional: 

"fraturas de crânio e face. lesões da medula 

espi nhal. lesões intrac ranianas. lesões dos 

órgãos internos. ferimentos. lesões I trau

mas nervosas" (Murr:Jy e Lopez. 1996) : 
resultando cm 0 .27 par:J o grau de severi

dade c O. 16 para a duração. 

· Considerou -se Que apenas os casos 

Ql,.le necessitaram de internação hospitalar 

tiveram seQüelas. Assim. os coefic ientes 

foram ap licados ao número de internações 

por causas externas intencionais es timado 

na Tabela I (ou seja. 7.257). acresc ido do 

número de internações . pelo mesmo moti 

vo. es timado para o se lar privado (2.500), 

utili zando-se a mesma fórmula básica utiliza

da para est imar os Anos Perdidos por 

Morte Prematura (APMP). Os mesmos 

coeficientes foram ::1p li cados par:J homens e 

mulheres e para as diferentes faixas etá rias. 

sendo QUC as inlern~t ções no selar privado 

foram distribuídas por sexo c fai xa etár ia na 

mesma proporção Que as internações do 

SUS. Os resultados dessa estimativa são 

mostrados na Tabela I O. 

Tabela I O. Cálculo dos anos perdidos por incapacidade 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE INTERNAÇÕES ANOS PERDIDOS POR INCAPACIDADE 

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES 

0-4 251 146 357,93 208,63 

5-14 746 338 1.183,16 538,10 

15-29 2.127 552 3.013 ,96 784,94 

30-44 1.692 513 1 737 ,68 535,06 

45-59 894 398 560,54 260,69 

60-69 363 293 133,58 116,03 

70 e + 319 526 42 ,75 71 ,01 

Total 6.392 2.766 7.029,60 2.514,46 

Foram desconsiderados 599 internações que na verdade representam re-internações de 
pacientes já internados. 



Cálculo dos custos econômicos 

Para o cá lculo dos custos econômicos 

foi utilizado o va lor do rendimento médio 

mensal informado pela PNA D de I 99 5 para a 

Região Metropolitana do Rio de janeiro. Não 

foi possíve l ca lcular esse va lor separadamente 

para o município do Rio de janeiro . mas sabe

se Que a renda média é de I 0% a I 5% mJior 

na cidade do Rio de janeiro do QUC nos 

outros municípios da Á rea Metropolitana . O 

rendimento mensa l fo i ca lculado separada

mente por sexo e nível de esco laridade 1 
• e 

os casos com esco laridade ignorada, 

61 .8% do lo tai. fo ram distribuídos de 

acord o na mesma proporção QUe aQueles 

co nhec idos. Os valores de rendimentos 

mensa is constam da Tabela I I . 

I Os níveis de ocularidade tiveram QUC ser 

rccbs~ i ficados para h~1 nno nió - los com os dados de mortali 

dade c morbid~1dc hos pi l ~d ar. 

Tabela I I . Rendimento mensal por sexo e escolaridade 
-

ESCOLARIDADE TOTAL 

Nenhuma 216 

Pri meiro grau incompleto 285 

Primeiro grau completo 379 

Segundo grau com pleto 642 

Terce iro grau completo 1.487 

Média pessoas ocupadas 530 

Pessoas n§o ocupadas 181 

Fonte IBGE, PNAD 1995 

A PNAD não info rmJ o rendimento 

por fai xa etári a. mJs como a funç:.io utili zada 

para o cá lculo dos anos perd idos leva cm 

conta a evo lução da capac idade produti va. 

não foi feito nenhum ajuste ad icional reiJti vo 

a diferenças ele rendimento por fJi xa etária. 

O rendimento consicl crJcl o no cômputo 

final levou em conta J cl islribuiç3o por níve l 

el e esco laridade elas vítimas de vio lência 

intencional . e a probabilidade elo indivíduo 

estar oc upado para cada níve l el e csco l ~ll- i 

clacle. resultando num rendimento médio 

esperado anual el e US$ 5. 184.5 0 para 

homens c ele US$ 3. 0 52. 0 3 para mulheres. 

HOMENS MULHERES 

249 167 

346 183 

461 255 

791 454 

1.866 1.071 

625 392 

288 126 

Este foi o va lor utili zado para o cômputo 

el os custos cconômicos . Os resultados 

est3o resumidos na Tabela I 2. > 
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Anos perdidos por morte prematura 

Valor em US$ 1. 000 

Anos perdidos por inca pac ida des 

Valor em US$ 1.000 

Total dos anos perdidos 

Valor total dos anos perdidos em US$ 1..000 

Discussão, Resultados e 
Conclusões 

Como mostra a Tabela I 3. os custos 

diretos de atendimento às vítimas mais os 

custos econômicos por morte prematura e 

incapacidade no Rio de janeiro em I 99 5 

foram de aproximadamente 967 milhões de 

dólares. Desse total. 9 1 .0% correspondem ao 

custo da produção perdida por morte prema

tura. 5.2% ao custo da produção perdida por 

incapacidades . e 3. 7% ao custo direto do 

tratamento às vítimas. É sabido Que os custos 

econômicos são mais altos Que os custos 

diretos para muitos agravos à saúde. mas o 

peso do custo associado à morte prematura 

aQui impressiona. e es tá ligado à alta letalidade 

da violência intencional na cidade. 

Esta distribuição por componente é 
compatível . embora mais acentuada em favor 

dos A PMP. com aQuela encontrada nos EUA 

em I 985 para as lesões com armas de fogo. 

Que correspondem. aQui como lá. a mais da 

metade das mortes por violência intencional: 

naQuele estudo. 83.8% do custo total era com 

mortes prematuras , 9.8% com incapacidades. 

e 6.3% com o tratamento das vítimas'. 

-
H OM ENS MULHERES TOTAL 

140.848 12.744 153.592 

U$ 868.832 U$ 46.278 U$ 915. 110 

7.030 2.514 9.544 

.U$ 43.362 U$ 9. 130 U$ 52.493 

147.877 15.259 163.136 

U$ 912.194 U$ 55.409 U$ 967.603 

As vítimas do sexo masculino são res

ponsáveis por 9 3. 3%. e apenas 6.7% deste 

custo é atribuído a vítimas do sexo feminino. É 
interessante observar Que a distribuição por 

sexo muda entre os diversos componentes do 

custo total: a pa rti cipação elo sexo masculino é 
de 67.9% no custo direto. 82.6% no custo 

econôrnico por incapacidades. e 94 .9% no 

custo econômico por morte prematura. Isso 

decorre da maior gravidade c letalidade das 

lesões sofridas por homens. ele um lado. e do 

seu maior rendimento médio. por outro. O 

custo total por vítima - considerando-se a 

esti mativa grosseira de 70 .000 vítimas no ano. 

feita aci ma- seria de US$ 14.359 .73 . sendo 

de US$ 19 .0 28. 14 parJ vítimas elo sexo 

masculino e US$ 3.256.98 para as ele sexo 

feminino. Quando relacionamos o custo total 

com a população do município . obtemos um 

custo por habitante de US$ 183.25. contra 

US$ 54.00 nos Estados Unidos corno um 

todo para os ferimentos com armas de fogo2 . 

I Riu: c MJckcn7.ic ( I 'Ji\'J) 
2 Ricc c M~tckc n 7.ic ( I 'Ji\'J ) 



Tabela I 3 - Custo total da violência intencional no Rio de Janeiro em 1995 
(em US$ 1.000,00) 

Custo direto (tratamento ) 

Custo econômico (indireto) 

por morte prematura 

por incapacidades 

Custo total 

A Tabela 14 integra estes custos às 

estimativas dos gastos públicos com o aparato 

de segurança e justiça. às perdas materiais e 

os gastos diretos das famílias. estado e cm

presas com a violência. 

Fica evidente QUe os gastos públicos e 

mesmo alguns gastos de agentes privados 

com proteção e seguros de bens não podem 

ser considerados como lendo correlação 

positiva e direla com a violência: níveis mais 

baixos de vio lência podem significar efctiva

mente maiores gastos privados e públicos 

com o contro le da violência e do crime. 

Portanto. o custo global de dois bilhões de 

HOMENS MULHERES TOTAL 

25 534 12 071 37.605 

868.832 46.278 915110 

43 .363 9 131 52.494 

937 729 67.480 1.005 .209 

dólares apresentado na tabela 9 deve ser lido 

com cautela. Este valor corresponde a 5% do 

PIB do município do Rio de janeiro. sendo 

QUe 40% dos custos da violência são devidos 

ao atendimento médico às vítimas e aos anos 

perdidos por incapacidade e morte prematu

ra. Uma última ressa lva faz-se necessária: as 

estimati vas com base nos dados da polícia 

são particularmente sujeitas a revisões futu

ras. Esperamos QUe os resultados aQui 

apresentados possam suscitar o interesse do 

poder público e da sociedade civil pela 

Questão e con tribuir para a renovação das 

estra tégias de controle e prevenção ao cr ime 

e à violência. > 
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Tabela 14. Os Custos da Violência no Município do Rio, 199 S (em US$) 

CUSTO ANUAL DA VIOLENCIA NO MUNICIPIO DO RIO 

PIB MUNICIPAL A CU~;TO DOS FATORES 1995 

CUSTO DA VIOL~NCih COMO PROPORÇÃO DO PIB 

A- CUSTOS DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS E ANOS PERDIDOS 

POR INCAPACIDADE E MORTE PREMATURA 

1 - Gastos Direto com Atendim ento Médico 

2 - Custo dos Anos Perdi dos por Morte Prematura 

3- Custo dos Anos Perdidos por Incapacidade 

B- PERDAS MATERIAIS E GASTOS COM SEGURANÇA 

1 - Custo Bruto para a sociedade 

A - Gastos com a segurança pública 2 

B- Gastos com justiça (1 +2) 

1 - Sistema jud icial 

2 - Sistema Penitenciário 

C- Gastos com segurança privada 

O- Efeitos sobre o crescimento e os investimentos privados 

2 - Transferência!> Sociais 

Fontes 

A - Seguros (Prêmios Seguradoras e Sinistros) 

1 - Vida e hospitalização 

2- Proteção a bens 

B- Perdas Materiais Diretas 

Ministério da Saúd e, Si stema de Inform ações de Mortalidade, S IM 

Secretaria Estadual de Segurança Pública , Rio de Janeiro 

Sistema Integrado de Informações Contábeis do Estado do Rio de Janeiro 

Ministéri o da Justiça , Censo Penitenciário 1995 

Departamento do Sistema Penitenciário. DESIPE 

Controladoria Gera l do Municipio. Prefe~ura do Rio de Janeiro 

Fundação Nacional das Seguradoras. FUNASEG 

NOTAS. 

I Dób r (USA) méd io - I 99 5 US'I> 1.00 = RS, 0 .9 168 

2.448.689.062,52 

51 .205.121 .022,73 

5% 

1.005.209.424,08 

37 .605.802,79 

915.110.165,79 

52.493455,50 

1.494.725.807,80 

679.837.704,11 

582.356.616,22 

97.481 .087,90 

69 .937 .777.42 

27.543.310.48 

não estimado 

não estimado 

814.888.103,69 

645.905.143,26 

36 .590.720.02 

609 314.423.24 

168.982.960,42 

2 Inclui a Guarda Municipal do Rio de Janeiro . o Ministério l'liblico (alçalb u i111inal). os .s~~~ tm co111 o~ lribun :J i ~ de ;1lçacb 

criminal e o gastos re~di zados com a~ polícias civil c milil ~1 r. Valores de 199(, a prcçm de 199 5. 
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