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RESUMO 

Este trabalho se propõe a estimar o impacto das transferências de renda do Governo Federal 

via Programa Bolsa Família nos índices de criminalidade dos municípios do Estado do Ceará. 

Para alcançar esse objetivo, especifica-se um modelo  econométrico dinâmico para dados em 

painel em que os parâmetros desse modelo são estimados pelas metodologias de Arellano-

Bond (1991) e Blundell-Bond (1998). As unidades observadas são todos os municípios 

cearenses, compreendendo os anos de 2010 até 2015. A variável “taxa de criminalidade” foi 

construída a partir das taxas de crimes violentos letais e intencionais (CVLI), crimes contra o 

patrimônio (CVP) e furtos, fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 

(SSPDS). As estimativas apontam para a existência de um efeito inercial nas ocorrências 

criminais registradas, não se encontrando efeito significativo das transferências de renda via 

Programa Bolsa Família na criminalidade do Estado.  

 

Palavras - chave: Bolsa família. Criminalidade. Painel dinâmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project is proposing to estimate the impact of the transfer of income from the federal 

government through the Bolsa Família Program to the crime rate in the state of Ceará 

counties. To reach this objective, specifies a dynamic econometric model for dashboard data 

in which the model parameters are estimated by Arellano-Bond (1991) and Bluendell-Bond 

(1998) methodologies. The observed units are all of ceará's counties, from the years 2010 to 

2015. The “crime rate” variable was constructed from the violente lethal and intencional 

crime rates (CVLI), crimes against patrimony (CVP) and thefts provided by the secretariat of 

public security and social defense (SSPDS). The estimates point to the existence of a inertial 

effect on recorded crime occurrences, no significant effect was found due to the income 

transfer through the Bolsa Família Program in the criminality inside the state.  

 

Keywords: Bolsa Família Program. Criminality. Dynamic panel 
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1. INTRODUÇÃO 

Na última década a população tem assistido, perplexa, assustada e ao mesmo 

tempo impotente, aos índices de violência do Brasil atingirem patamares antes inimagináveis. 

Segundo o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2016), “a cada 9 minutos 

uma pessoa foi morta de forma violenta no ano de 2015.” Naquele ano, foram notificados 

mais de 59 mil casos de homicídio; 1,1 mil pessoas assassinadas a cada semana. Residentes 

de países em guerra morrem menos de forma violenta do que no Brasil. De 2011 a 2015, 

registraram-se mais vítimas de CVLI (Crime Violento Letal e Intencional) em território 

nacional do que a guerra na Síria no mesmo período (FBSP, 2016). 

A taxa de homicídio brasileira registrada em 2015 alcançou o patamar de 28,9 

mortes por 100.000 habitantes, número quase três vezes maior que o índice recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual estabelece uma relação de 10 mortes a cada 

100.000 habitantes, colocando o país no topo das nações mais perigosas do planeta. 

 

Gráfico 1 – Taxa de homicídio no Brasil e Regiões – 2005 a 2015 

 

Fonte: Atlas da Violência 2017. 

 

Perscrutando, amiúde, os dados inter-regionais, constata-se um panorama ainda 

mais alarmante. O gráfico acima, extraído da publicação Atlas da Violência 2017, retrata 

como esses indicadores são distribuídos no território nacional. 
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Os dados apresentados demonstram que as regiões Nordeste, Norte e Centro-oeste 

apresentam indicadores que superam as taxas nacionais, que por si já são exorbitantes. 

Importa salientar que se tem verificado ao longo do tempo um processo de inversão nos 

indicadores inter-regionais. Até a década de 90, eram as regiões Sul e Sudeste que 

concentravam maiores índices de violência. 

No Ceará, essa preocupante situação também tem seu reflexo perverso. Na data 

em que este trabalho está sendo escrito, restando pouco mais de três meses para o final do 

exercício, o número de homicídios no Estado já superou o acumulado em todo o ano de 2016. 

Até setembro, 3.695 pessoas foram vítimas de CVLI, contra 3.407 em 2016. 

A taxa de homicídio no Estado encontra-se bem acima da taxa para o Brasil. De 

2005 a 2015 apresentou uma variação de 122,8% de crescimento. Em 2005 eram 20,9 

homicídios para cada 100.00 habitantes. Em 2015 essa taxa evoluiu para registrar 46,7 mortes 

por 100.000 habitantes. O Ceará é o terceiro Estado mais violento do Brasil em 2015 e sua 

capital, Fortaleza, ostenta o amargo estigma de capital mais violenta do Brasil e uma das mais 

violentas do Mundo
1
. 

Com esses índices a nação tem cruzado uma fronteira perigosa e de graves 

proporções, que tem colocado a segurança pública na prioridade da agenda política e 

financeira dos entes federados. Conforme o Anuário de Segurança Pública de 2016, o Brasil, 

somados os gastos de todas as unidades subnacionais, dispendeu em 2015 1,38% do Produto 

Interno Bruto (PIB) com a função Segurança Pública. O Ceará, no mesmo período, utilizou 

R$ 1,8 bilhões de seu orçamento de R$ 20,5 bilhões para executar gastos com a mesma 

função. Em 2017 o orçamento para segurança pública monta em R$ 2,1 bilhões. É a 5ª função 

de governo onde mais se gasta, perdendo apenas para as despesas com encargos especiais do 

Estado (na qual se empenha a dívida pública, p. ex), saúde, previdência e educação (CEARÁ, 

2017). 

Estudo recente com base no ano de 2014 do Banco Interamericano de 

desenvolvimento (BID) para a América Latina e Caribe assinado por Jaitman, et al. (2017) 

aponta, contudo, que os custos econômicos da violência no Brasil são ainda maiores. 

Alcançam 3,78% do PIB, R$ 386 bilhões. Isso porque faz-se necessário também computar, 

para além dos gastos previstos nas rubricas orçamentárias com atividades de policiamento, 

manutenção das instituições penais e remuneração do efetivo policial, outras despesas nessa 

conta, como os custos sociais que incluem vitimização letal e não letal, a renda não gerada 

                                                             
1Segundo a ONG Mexicana Seguridad, Justicia y Paz.  



13 
 

pela população carcerária e os gastos do setor privado (residências e empresas) com 

segurança. 

Desta feita, seja pelo estarrecimento diante do estado de barbárie em que a 

sociedade vive atualmente, seja por traduzir a ineficiência do Estado em garantir o direto à 

vida, seja por representar um item relevante nos gastos do governo, ou por inibir o 

desenvolvimento das nações pelas consequências que implica, o crescente aumento da 

violência tem despertado a atenção tanto das autoridades públicas quanto dos pesquisadores, 

colocando a área tema da criminalidade como objeto de muitos estudos que buscam apontar 

seus condicionantes. 

A abordagem científica acerca da criminalidade engloba pesquisa de cunho 

multidisciplinar, nos quais os conhecimentos de várias áreas do saber buscam dar respostas 

para as causas que concorrem para a existência desse fenômeno nefasto. Assim, a psicologia, 

antropologia, sociologia, ciência política, a biologia e o Direito tem dado sua contribuição. 

Todavia, ainda falta dar passos no sentido de convergir, numa abordagem interdisciplinar, 

todos os achados dessas áreas com o propósito de integrar os resultados obtidos. Compreender 

a violência em sua gênese e encontrar as soluções mais factíveis e efetivas implica em 

conceber uma troca articulada de conhecimento, num processo dialógico e contínuo. 

A ciência econômica também tem se atido sobre o problema da criminalidade. 

Tendo como ponto de partida o trabalho inaugural de Becker (1968), o qual inspirou vários 

estudos que o sucederam, economistas buscaram compreender as razões preponderantes que 

motivam uma pessoa a cometer um crime, na expectativa de assim encontrar seus 

condicionantes.  

Becker tratou sobre o assunto em seu artigo publicado em 1968. Nele o autor 

aborda a decisão de cometer crime sob uma ótica racional, no qual o agente sopesa de um 

lado os benefícios que teria na prática ilegal, levando em consideração o risco de punição 

inerente ao ato criminoso, e por outro lado os benefícios que teria caso optasse por exercer 

atividade lícita. A partir dessa ideia seminal, que funda uma visão econômica acerca da 

criminalidade, outras pesquisas vieram a complementá-la ou estudá-la sobre outras nuances, a 

exemplo do trabalho de Ehrlich (1973), que trouxe uma contribuição importante ao dar 

robustez à teoria racional de Becker. 

Os trabalhos desses dois economistas abriram caminho para um vasto campo de 

pesquisas na área da economia social, amparados na abordagem da Teoria Econômica do 

Crime a exemplo dos relevantes trabalhos de Fajnzylber, Lederman e Loayza (1998), 

Cerqueira (2014), Kume (2004), Santos (2009), Resende e Andrade (2011). 
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Os achados são os mais diversos e nem sempre se encontra convergência entre 

eles. Contudo, causas como educação, desemprego, renda per capita, pobreza, gastos do 

governo, desajuste familiar, taxas de urbanização das cidades são frequentemente apontadas 

como variáveis que possuem relevância na compreensão da problemática da violência.  

Levando-se em consideração que a Teoria do Crime tem como escopo a ideia que 

os indivíduos buscam maximizar sua função utilidade optando pela atividade ilegal, caso o 

retorno financeiro esperado por exercê-la seja maior que o custo de punição a ela associado, 

há de se admitir teórica e empiricamente que variáveis relacionadas à renda guardem 

correlação direta com o tema, como variáveis explicativas. Nesse sentido, espera-se que 

políticas públicas que venham a ser implementadas com o viso de dar acesso às famílias a 

melhores condições de vida, reduzindo a privação de renda e a desigualdade, tenham efeitos 

esperados sobre a redução da criminalidade. 

Os programas de transferência de renda atuam nessa seara. Muito embora seu 

objetivo não esteja diretamente correlacionado ao combate à violência, o cumprimento de 

seus pressupostos acaba interferindo nas causas que concorrem para a proliferação do crime.   

Na esteira dessa abordagem, e considerando ainda que o interesse dos 

economistas sobre a criminalidade não é de longa data, raras pesquisas foram realizadas tendo 

como foco de estudo a relação entre crime e transferências de renda. Destaca-se os trabalhos 

de Loureiro (2012), Chioda, de Mello e Soares (2012) e mais recentemente o de Thomé e 

Vonbun (2017), todos com territorialidade nacional. 

Este trabalho visa analisar, utilizando como variável dependente os dados de 

CVLI, CVP (Crime Violento Contra o Patrimônio) e roubo, fornecidos pela Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), no período compreendido 

entre 2010 a 2015, o impacto das transferências de renda via Programa Bolsa Família nos 

índices de criminalidade do Estado do Ceará. 

Para o desenvolvimento da proposta deste trabalho, as interfaces do tema serão 

discutidas em cinco capítulos, sendo o primeiro composto pela introdução e o último pelas 

considerações finais. No segundo capítulo abordar-se-á as teorias do crime com enfoque na 

Teoria da Escolha Racional de Becker, em que se fará breve revisão de literatura. O terceiro 

capítulo trará uma discussão sobre transferências de renda e criminalidade, abordando o 

Programa Bolsa Família do Governo Federal. Por fim, o último capítulo, antes da 

apresentação das considerações finais, apresentará dados sobre a criminalidade no Ceará, 

discutirá o modelo utilizado e os resultados empíricos extraídos. 
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2. CRIME: ABORDAGEM TEÓRICA E RESULTADOS EMPÍRICOS  

A preocupação com a criminalidade tem sido pauta social desde tempos remotos. 

Ainda no século XVII a.c o Código de Hamurábi já trazia no seu conjunto de leis regras de 

conduta e de aplicação de penalidades para os indivíduos delituosos. Dizia um de seus 

escritos: “Se alguém furta bens do Deus ou da Corte deverá ser morto; e mais quem recebeu 

dele a coisa furtada também deverá ser morto” (PRADO apud MARQUES, 2008). 

Conforme Rocha (2007), a primeira formulação de um conceito sobre delito foi 

realizada em 1590 por Tibério Deciano, jurista italiano para quem crime pode ser definido 

como “um fato humano proibido por lei, sob ameaça de pena, para o qual não se apresenta 

justa causa para a escusa”.  

A tipologia do crime encontra seu enquadramento nas leis brasileiras. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, XXXIX assim assevera: “Não há crime sem 

lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Desta feita, uma vez a 

legislação tendo definido quais condutas se traduzem em atos ilegais, traça-se um limite para 

além do qual sua respectiva transgressão implica em comportamento criminoso passível de 

aplicação de penalidade.  

Sob a égide científica, a ampliação do debate acerca da criminalidade tem sido 

possível graças às contribuições de diversas áreas do conhecimento. Desde o século passado 

estudos realizados por profissionais da ciência social e antropológica, psicologia, biologia, 

direito e economia têm sido registrados nos anais de instituições, tanto brasileiras, quanto em 

âmbito internacional. 

Para Cerqueira e Lobão (2003a), ideia corroborada por Nóbrega Júnior (2014) 

realizar uma análise teórica acerca das abordagens ligadas à violência e aos resultados 

empíricos de trabalhos de pesquisadores possibilita a identificação de variáveis tendentes a 

explicar suas causas. Dessa forma, governantes e agentes políticos podem ter em suas mãos 

um conjunto de condicionantes do crime os quais, conjuntamente, podem fornecer indicadores 

importantes sobre onde e de que maneira a intervenção governamental deve se dar em cada 

localidade.  

Os primeiros estudos sobre as causas da criminalidade tiveram como mote a 

descoberta de uma causa geral que explicasse o comportamento criminoso. Uma vez que tal 

causa fosse descoberta a sociedade teria extirpado o “mal” pela raiz, explicam Cerqueira e 

Lobão (2003a). Esse determinismo biológico da violência teve como principal expoente o 

psiquiatra italiano Cesare Lombroso (1835-1909). Lombroso acreditava que determinadas 
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características físicas, como a formação óssea do crânio e o formato das orelhas, por exemplo, 

constituiriam indicadores da patologia criminosa, pressupondo, portanto, que o 

comportamento humano era biologicamente determinado. Para ele, criminosos eram 

indivíduos que reproduziam física e mentalmente características primitivas do homem, o que 

possibilitaria a identificação de pessoas que, hereditariamente, estariam inclinadas à prática de 

determinados crimes (ALVAREZ, 2002, apud NÓBREGA JR., 2014). 

Apesar de esquecidas logo após a Segunda Guerra Mundial devido abordagem 

racista e determinista, em que as pessoas que cometem delitos eram vistas como selvagens, 

perpetuamente doentes, as ideias de Lombroso inauguraram uma das correntes que hoje 

buscam investigar as causas da criminalidade e que tem inspirado uma gama de estudos e de 

identificação de variáveis comumente utilizadas nos trabalhos sobre criminologia, o que 

justifica uma breve digressão sobre elas na seção abaixo. 

 

2.1 Resenha sobre as Teorias do Crime 

A criminalidade é um fenômeno complexo, impossível de ser explicada por uma 

teoria isoladamente. Há tempos, estudiosos procuram responder a questões intrigantes como a 

mais básica delas: Por que algumas pessoas são capazes de cometer crime violento enquanto a 

maioria não? Por qual razão em uma família, criados sob a mesma orientação educacional, 

apenas um irmão se torna delinquente enquanto o outro escolhe aceitar as normas de 

convivência? Por que, a despeito do crescimento econômico, algumas localidades 

permanecem com altas taxas de homicídio? Criminólogos, em suas áreas de saber, que se 

dispuseram a estudar o assunto, identificaram alguns fatores que, aplicados a certas regiões, 

sob determinadas circunstâncias, deram resposta a essas perguntas. 

A generalização, nesses casos, é sempre perniciosa. Em certa localidade a falta de 

supervisão familiar pode explicar a conversão de jovens para o narcotráfico, em outras pode 

ser que seja a baixa renda per capita ou a falta de oportunidade de emprego para os jovens. 

Variáveis podem dar cabo de crimes violentos contra a vida, mas não de crimes contra o 

patrimônio. A identificação desses condicionantes se faz importante a fim de orientar políticas 

públicas que trabalhem na contenção e na prevenção do crime. Contudo, cada uma delas 

nasceu de teorias cuja breve resenha é apresentada abaixo. 
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2.1.1   Teorias biológicas, psicológicas e sociológicas do crime 

As teorias que buscam esclarecer o comportamento do indivíduo delituoso a partir 

de patologias individuais se dividem numa abordagem de natureza biológica e psicológica. 

Tendo como ponto de partida as contribuições de Lombroso, marcadamente de influência 

evolucionista e que ajudaram a difundir a ideia de que o crime não tem fundamento na 

natureza humana ou social, e sim no DNA das pessoas, outras correntes de pensamento foram 

surgindo, ampliando o espectro para incorporar análises tendentes a unir características 

biopsicológicas do indivíduo com seu histórico de vida pessoal e de relações sociais 

(Cerqueira e Lobão, 2003a). Ganham espaço, assim, estudos com ênfase na biologia social ou 

na neurobiologia do crime. 

Loureiro (2006) esclarece que a convergência entre a biologia e a psicologia na 

teoria do crime parte da compreensão de que o comportamento humano seria explicado pelas 

adaptações biológicas que as pessoas sofrem enquanto interagem com o ambiente social, 

sendo essa a abordagem que mais encontra ressonância na literatura atual. 

Essa concepção, que busca inserir na compreensão do comportamento do 

transgressor da lei um diálogo com as influências sociais com que os indivíduos se deparam 

ao longo da vida, está presente nos estudos das teorias sociológicas do crime. 

Nesse contexto, a Teoria da Desorganização Social (TDS) entende a criminalidade 

como consequência de efeitos indesejáveis na organização de relações sociais em nível 

comunitário e de vizinhanças (ENTORF e SPLENGER, 2002 apud CERQUEIRA E LOBÃO, 

2003a). Nessa visão, as relações parentais, de amizade, que são desenvolvidas na convivência 

dentro de comunidades locais acabam influenciando cultural e socialmente na formação dos 

indivíduos que nelas convivem. Assim, a criminalidade seria originária de problemas 

relacionados às altas taxas de urbanização das cidades, aos espaços públicos abandonados ou 

sem preservação, os quais concorrem para o uso de drogas ou tráfico (Teoria das Janelas 

Quebradas), ou ainda matrizes relacionadas ao desajustamento familiar como violência 

doméstica ou famílias monoparentais (NÓBREGA JÚNIOR, 2014). 

Conforme Oliveira (2009), o marco inicial da TDS foi a publicação do trabalho de 

Shaw e McKay, com primeira edição em 1942, intitulado Juvenile Delinquency and Urban 

Areas. Os autores foram os primeiros a discutir o papel do espaço sobre a delinquência, tendo 

no crescimento das cidades seu ponto de partida.  Nóbrega Júnior (2014) esclarece que o 

rápido desenvolvimento industrial capitalista e toda a problemática com ela advinda acabaram 

por promover um desajustamento nas organizações tradicionais existentes nas comunidades 
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que já possuíam costumes constantes e uniformes organizados com base nos ditames da Lei. 

A desintegração dessas regras que por si funcionavam como instrumentos de controle social 

estavam na origem da criminalidade e da delinquência. 

De acordo com Cerqueira e Lobão (2003a), Sampson e Groves (1989) foram os 

responsáveis pelos primeiros resultados empíricos que buscavam testar a Teoria da 

Desorganização Social. Os autores utilizaram variáveis explicativas relacionadas ao status 

econômico, heterogeneidade étnica, estabilidade residencial, redes de amizade local, 

desagregação familiar, urbanização, grupo de adolescentes sem supervisão e participação 

organizacional, sendo que apenas as quatro últimas foram relevantes para o modelo. Mais 

tarde, em 2008, Roh e Choo realizaram estudos para saber se em localidades suburbanas 

pobreza, heterogeneidade ética, mobilidade residencial e desajuste familiar possuíam 

correlação com o crime. Os resultados encontraram uma correlação positiva entre pobreza e 

criminalidade (NÓBREGA JÚNIOR, 2014). 

A relação entre pobreza e crime foi criticada por Edwin Sutherland (1883-1950), 

introdutor da Teoria da Associação Diferencial ou Teoria do Aprendizado Social. Ferro 

(2008), citando Wright (2002), adianta que Sutherland considerava inadequado relacionar 

pobreza ao crime uma vez que considerava as estatísticas policiais tendenciosas ao mostrar 

que a maioria dos crimes ocorria nos extratos mais pobres. Para ele, o comportamento, seja 

ele legal ou ilegal, é aprendido em decorrência de associações com outras pessoas, em um 

processo de comunicação, verbal ou gestual, sendo que a parte mais importante dessa 

aprendizagem ocorre quando no seio de grupos pessoais íntimos. 

A gênese da Teoria da Associação Diferencial consta no trabalho de Sutherland, 

publicado em 1939, intitulado Principles of Criminology, cujo alicerce objetivava mostrar as 

razões pelas quais uma determinada pessoa ingressa no crime. As ideias de Sutherland 

assumiam posição oposta àquelas defendidas por cientistas da escola biológica para os quais o 

crime era hereditário, assim como também não se filiavam à tese de que o desvio de conduta 

de determinados indivíduos emergiriam de disfunções ou inadaptações de classes 

hipossuficientes. A contrário sensu, para ele, uma pessoa passa a apresentar comportamento 

delinquente quando, através do grau de intimidade de seus contatos pessoais íntimos, capta 

mais referências pessoais ligadas ao crime do que referências de respeito às leis e às normas 

(NÓBREGA JÚNIOR, 2014). 

Ferro (2008) esclarece que Sutherland traçou um paralelo entre a TDS e a Teoria 

da Associação Diferencial. Enquanto aquela busca compreender o fenômeno criminológico 

sob a ótica da sociedade e dos espaços urbanos, a outra lançou luz sob o processo de iniciação 
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de um indivíduo na delinquência, sendo ambas abordagens compatíveis, atuando como 

contrapartida uma da outra. 

Conforme Nóbrega Júnior (2014), trabalhos importantes que encontraram 

resultados para testes da Teoria da Associação Diferencial foram registrados por Matsueda 

(1982), Bruinsma (1992) e McCarthy (1996) onde constam como variáveis explicativas mais 

comuns: o grau de supervisão familiar, intensidade de coesão nos grupos de amizades, 

existência de amigos que foram, em algum momento, capturados pela polícia; a percepção dos 

jovens acerca de outros jovens na vizinhança que se envolvem em problemas e a 

monoparentalidade familiar. 

Uma teoria do crime que tem como ponto de partida o polo oposto ao interesse 

daquelas que buscam identificar as razões para o desvio de conduta tendente à delinquência é 

a Teoria do Controle Social. Para os estudiosos dessa corrente, a pergunta que precisa de 

resposta é: Que fatores contribuem para que a maioria das pessoas NÃO se sintam movidas a 

cometer delitos? 

A Teoria do Controle Social desloca o foco da atenção para os elementos 

dissuasórios do crime. Os autores dessa corrente, segundo Oliveira (2009), acreditam que o 

ser humano, mesmo socializado e apto à convivência, não necessita de grandes estímulos para 

quebrar regras. A derivação dessa constatação é que a probabilidade de que suas ações 

transgridam as leis e a ordem é diretamente proporcional à quantidade de estímulos a que está 

exposto.  

“Quanto maior o envolvimento do cidadão no sistema social, quanto maiores 

forem os seus elos com a sociedade e maiores os graus de concordância com os valores e 

normas vigentes, menores seriam as chances de esse ator se tornar um criminoso”, explicam 

Cerqueira e Lobão (2003a). Da mesma forma, vínculos pessoais que compõem um grupo 

coeso de laços sociais acabam gerando admiração, identificação e uma espécie de 

compromisso tácito de compartilhamento de valores (OLIVEIRA, 2009). 

Entorf e Spengler (2002, apud Nóbrega Júnior, 2014), ensinam que modelos que 

buscam medir a Teoria do Controle Social se utilizam comumente de cinco variáveis, 

constantes em questionários que são aplicados em domicílios, quais sejam: ligação filial, 

ligação escolar, compromisso, crenças desviantes, amigos delinquentes.  

Outra teoria de controle que possui ressonância entre estudiosos da criminalidade 

é a Teoria do Autocontrole, inaugurada por Gottfredson e Hirschi (1990). Para eles, 

indivíduos que apresentam comportamento delituoso não desenvolveram mecanismos 

psicológicos de autocontrole na fase de vida que vai dos 2-3 anos até a fase pré-adolescente, 
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ensinam Cerqueira e Lobão (2003a). O resultado dessa falha no processo de socialização, 

derivada, principalmente, da má conduta dos pais em educar seus filhos, resultaria na 

formação de adolescentes egoístas, imediatistas e sem limites. 

Ambas as teorias de controle, social ou pessoal são eivadas de problemas de 

caráter empírico, dada a dificuldade de se encontrar variáveis aptas a medi-las. No que tange à 

teoria do Autocontrole, Cerqueira e Lobão (2003a) sugerem que uma forma mais prática de 

testá-la do que a aplicação de questionários seria montar grupos de amostra e realizar 

inferências sobre elas no período da adolescência e da vida adulta. Uma amostra seria 

composta de crianças educadas por pais permissivos e a outra composta por crianças com 

educação mais rígida.  

Entre as abordagens sociológicas da criminalidade a Teoria da Anomia, de 

orientação Mertoniana, se firma como uma das mais tradicionais. Robert Merton acreditava 

que a conduta desviante de uma pessoa para o caminho da delinquência é devida a 

impossibilidade de alcançar as metas que almeja, incluindo o sucesso econômico.  

Fatores de caráter psicológico e econômico fazem parte do espectro dessa 

corrente. O indivíduo aspira conseguir algum bem, uma casa, um carro, por exemplo, e 

percebe que não dispõe dos meios de obtê-los. Por outro lado, ele compara seu status com 

outro indivíduo que faz parte do seu grupo de referência e que usufrui das coisas que ele 

almeja. Essa situação gera tensão, uma sensação de privação que o faz sentir-se alienado da 

sociedade e injustiçado.  

Oliveira (2009) afirma que fatores como urbanização e industrialização, na 

perspectiva da Teoria da Anomia, estão intrinsecamente associados à pobreza e aos altos 

níveis de aspiração por parte das pessoas, causando nelas frustração. Prossegue dizendo que o 

crime emerge como resultado das transformações causadas por esses fenômenos, expondo 

indivíduos socialmente vulneráveis à criminalidade. 

Segundo Cerqueira e Lobão (2003a) trabalhos realizados anteriores ao de Robert 

Agnew (1992), não encontraram evidências que confirmassem a Teoria da Anomia. Agnew, 

pois, inseriu outros condicionantes, partindo das proposições de Merton, para explicar a 

criminalidade. Oliveira (2009) explica que a proposta coloca foco nas formas de adaptação 

das pessoas às adversidades ou situações de tensão e enumera os principais elementos, 

segundo essa perspectiva: a) tensão entre meios legítimos e objetivos culturalmente postos, 

conforme o tradicional modelo Mertoniano; b) ausência de fatores positivos na vida ou 

eventos marcantes de rompimento, como o término de um relacionamento amoroso e c) 

presença de situações negativas, como vitimização e coação. Assim, variáveis como distância 
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entre aspirações individuais e expectativas, oportunidades bloqueadas, eventos de vida 

negativos, relações negativas com adultos, brigas familiares, guardariam correlação positiva 

com o crime (CERQUEIRA E LOBÃO, 2003a). 

Por último, objeto afeito a este trabalho, tem-se a Teoria da Escolha Racional, 

compondo a abordagem econômica do crime, a qual será explicitada abaixo. 

 

2.1.2    Teoria Econômica do Crime 

O interesse da economia pelo estudo da criminalidade é considerado recente. 

Santos e Kassouf (2008) informam que antes, no Brasil, o foco de interesse estava no controle 

inflacionário, enquanto outras questões acerca do desenvolvimento do país foram 

negligenciadas. O crescimento da economia social mudou esse panorama. Com ela, outros 

temas de elevada importância foram inseridos no rol de pesquisas teóricas e empíricas, além 

de variáveis de ordem macroeconômica, como educação, pobreza e criminalidade. 

Na compreensão de Araújo Júnior (2002), a criminalidade é um problema de 

ordem social, política e econômica. Sua dimensão social se verifica quando interfere na 

qualidade e na expectativa de vida da população. Politicamente, o enfrentamento da violência 

se dá através da ação governamental, quando o Estado aloca recursos públicos necessários à 

execução de políticas eficazes.  Economicamente, Araújo Júnior (2002) destaca dois fatores: o 

primeiro deles é que a propagação do crime está ligada às condições econômicas e a outra 

leva em conta a sua interferência no potencial de desenvolvimento das nações. Santos e 

Kassouf (2008) trazem à baila ainda um terceiro fator preponderante: o custo do crime. 

Jaitman et al. (2017), em estudo recente para o BID, se propuseram a valorar 

monetariamente os custos que a criminalidade e a violência impõem à sociedade, 

especificamente em 17 países da América Latina e do Caribe. No referido estudo estão 

computados custos sociais do crime, os quais incluem os custos com vitimização, assim 

interpretados como a renda não gerada tanto pelas vítimas de delitos quanto pela população 

encarcerada; custos incorridos pelo setor privado (gastos das empresas e das famílias com 

prevenção ao crime e segurança privada) e, por último, os custos incorridos pelo governo, 

aqui incluídas as despesas públicas com policiamento, sistema judicial e sistema prisional.  

A conta fecha em US$171 bilhões, representando uma média de 3,55% do PIB 

dos 17 países pesquisados da América Latina e do Caribe. Para se ter ideia do quanto esse 

percentual é alto, os custos da Alemanha, Canadá e Austrália, juntos, não alcançam esse 

montante. No tocante ao Brasil, a pesquisa atesta que o custo do crime e da violência em 2014 
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atingiu 3,78% do PIB ou US$ 124 bilhões. Traçando um paralelo, o Programa Bolsa Família, 

do Governo Federal, no mesmo ano, atingiu 0,45% do PIB. Os custos com a violência, 

portanto, são oito vezes maiores do que os dispêndios com programas de transferências de 

renda. Considerando que a metodologia utilizada não incorpora os custos indiretos com o 

crime, a relação violência x PIB é, assim, ainda maior, corroborando estimativa de Cerqueira 

(2014), que numa elaboração menos conservadora que a utilizada pelo BID, encontra 

evidência de que o custo da violência no Brasil representa pelo menos 6,08% do PIB a cada 

ano.  

Apesar de se traduzir em uma tragédia em termos sociais, políticos e econômicos 

para qualquer nação que tenha como desafio conter seu avanço, apenas na década de 60, a 

ciência econômica passou a se ocupar da temática da criminalidade. O arcabouço conceitual 

da Teoria Econômica do Crime foi inaugurado em 1968 por Gary Becker (1930-2014) quando 

da publicação do seu artigo intitulado “Crime and Punishment: an Economic Approach”. Sua 

contribuição à compreensão do fenômeno da criminalidade foi tão relevante e inovadora que 

ele ganhou o Prêmio Nobel em 1992. 

Clemente e Welters (2007) esclarecem que o modelo microeconômico 

desenvolvido por Becker se dispunha a encontrar, considerando que a punição (castigo) para o 

criminoso acarreta em custo para o Estado, o nível mínimo de criminalidade a merecer 

tolerância por parte do poder público de forma que a sociedade tenha a menor perda 

monetária líquida possível, ou seja, a quantidade de crimes que deveriam ser “permitidos” 

pelo Estado com vistas a reduzir o custo social. Ao derivar a oferta ótima de crimes, poder-se-

ia saber, consequentemente, a alocação ótima de recursos na punição de infratores. 

A inferência direta do seu raciocínio é que a situação ideal de total ausência de 

crimes não guarda correlação com uma situação de equilíbrio, posto que envolveria custos 

altíssimos aos cofres públicos. O esforço de prender e depois de manter preso envolve 

elevados dispêndios, o que iria contra o interesse público. Por outro lado, o Estado não pode 

ter atuação ausente no que tange ao combate à violência. O excesso de permissividade seria 

nocivo demais aos cidadãos. Então, qual seria a situação ótima entre esses dois extremos de 

forma que o custo final para a sociedade, computados aqueles com o sistema prisional, 

judicial e atividades policiais, resultasse no menor dano líquido? Foi o que Becker buscou 

responder. 

A teoria de Becker é, antes de tudo, uma teoria sobre o comportamento humano, 

mesmo mantendo enfoque econômico, e esse foi o seu principal legado. Em seu modelo ele 

apresenta a Teoria da Escolha Racional, abordagem que entende o ato criminoso como 
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decorrência de uma decisão racional do indivíduo, mesmo sendo ela considerada ilegal. 

Assim, segundo Santos e Santos Filho (2011), a escolha por executar um crime só seria feita 

se, e somente se, a utilidade esperada por esse ato exceder a utilidade que teria empregando o 

seu tempo e outros recursos em atividades lícitas. 

Desta feita, de um lado, friamente, o indivíduo colocará na balança o salário que 

teria no mercado de trabalho legal e do outro lado os benefícios que espera auferir com a 

prática criminosa descontado dos custos que dela decorrem. Entre esses custos, estão 

estimados, conforme Fajnzylber e Araújo Júnior (2001), os custos com planejamento e com a 

execução do delito, o custo de oportunidade, ou seja, a renda da qual não disporá por estar 

fora do mercado de trabalho legal, o custo esperado por ser detido e condenado (aqui 

considerados a severidade e o tamanho da punição) e, ainda, o custo moral atrelado à prática 

de cometer um ilícito. A decisão é uma questão de custo-benefício e será tomada pela opção 

que lhe trouxer maior retorno monetário. 

Essa equação, de acordo com os autores, seria assim representada: 

(1 - pr)* U (li- ci- mi) - pr* U(pu) > U (wi), onde: 

 

pr- probabilidade de captura e condenação; 

li -ganhos monetários auferidos com a prática criminal; 

ci - custos com o planejamento e execução do delito; 

mi - custo "moral" da atividade ilícita; 

pu- custo da punição expresso monetariamente; 

wi- custo de oportunidade, ou a renda que poderia ser obtida por meios legais 

 

A conclusão que se depreende do modelo que leva em consideração essas 

variáveis, na visão de Fajnzylber e Araújo Júnior (2001), é que mesmo nos casos em que a 

probabilidade de prisão (pr) seja igual a zero, o crime só “compensa” se (li- ci- mi)>wi., ou 

seja, o retorno líquido do crime precisa ser maior que o retorno da atividade legal. Dessa 

forma, a criminalidade poderia ser diminuída por meio de políticas públicas que promovam a 

restrição dos benefícios ou a elevação dos custos da atividade ilícita. Esta tem sido a 

abordagem predominante nas pesquisas realizadas. 

Muito embora o próprio Becker tenha admitido que seu modelo não explicaria a 

totalidade de crimes, visto que nem todos possuem motivação econômica (Clemente e 

Welters, 2007), a fundamentação que sustenta sua teoria criou as bases necessárias para que 

estudiosos da ciência econômica se dispusessem a investigar quais variáveis possuem relação 
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causal com o crime, quais são tendentes a incentivá-lo e quais são capazes de arrefecê-lo. 

Algumas delas estão explicitadas na seção abaixo. 

 

2.2       A Teoria Econômica do Crime em revisão de literatura 

 

Franco (2016) ensina que após o trabalho de Becker (1968) depois aprofundado 

por Ehrlich (1973) diversas variáveis econômicas, a exemplo da renda, taxa de desemprego, 

nível de escolaridade, pobreza, desigualdade e urbanização têm sido testadas nos trabalhos 

sobre economia do crime. 

Cerqueira e Lobão (2003a) asseguram que os registros de pesquisas empíricas na 

literatura com orientação na Teoria da Escolha Racional são dela meras derivações em que se 

realizam testes colocando-se em evidência, tanto variáveis com efeitos dissuasórios do crime 

(esforços de deterrence), a exemplo da eficiência do aparato policial ou proxies para 

punições, quanto variáveis que compõem o outro lado da balança, a exemplo do salário, renda 

informal, aluguéis. 

Merece destaque entre esses trabalhos aquele realizado por Ehrlich (1973). O 

economista foi o primeiro a testar a teoria de Becker, encontrando evidências que a 

confirmam. Cerqueira e Lobão (2003a) esclarecem que Erlich estendeu a pesquisa para 

contemplar a alocação ótima do tempo em torno do mercado criminoso e do mercado legal e 

ainda investigar os efeitos da desigualdade de renda sobre o crime, encontrando correlação 

positiva entre as duas. 

O estudo de Fajnzylber, Lederman e Loayza (1998) corrobora essa evidência. 

Cerqueira e Lobão (2003) reputam como de destaque o trabalho desses economistas não 

apenas pela base de dados nele utilizada (128 nações bastante heterogêneas culturalmente no 

período compreendido entre 1970 a 1994) como também pelo sinal esperado previsto na 

literatura para as variáveis utilizadas no modelo. Utilizando painel de dados a partir do 

método GMM (Método de Momentos Generalizados) as estatísticas concluíram por uma 

relação negativa entre as taxas de homicídios dos países pesquisados e as variáveis 

explicativas taxa de crescimento do PIB, probabilidade de aprisionamento e severidade do 

sistema judicial enquanto o grau de urbanização e o Índice de Gini, proxy mais comum 

utilizada em trabalhos empíricos orientados a medir desigualdade de renda, tiveram 

estimativas positivas. Os autores asseveram que uma elevada desigualdade reduz os custos 

morais intrínsecos à violação das normas e ao desrespeito aos valores que o indivíduo possui.  
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A educação é um fator que, na visão de Usher (1993, apud Cardoso, 2013), 

também afeta o custo moral. No modelo de Becker, quanto maior for o custo moral (mi) 

menor será (pr), a probabilidade de o indivíduo cometer crime. Cardoso (2013) explica que 

essa variável está diretamente relacionada à predisposição das pessoas em não transgredir as 

normas sociais vigentes, elas normalmente aceitam o pacto social tácito de se viver em 

sociedade. Sendo assim, se for alto o custo que elas atribuem ao fato de irem na contramão da 

lei e da ordem, então a probabilidade de praticarem um ilícito é reduzida. Para Usher (1993), 

quanto mais educados forem os indivíduos, maior será o seu custo moral, por dedução, menor 

será a taxa de crimes.  

A educação como fator redutor de crimes foi testada por alguns autores. 

Conforme Silva (2014), Lochner (2004) se destacou por formalizar uma teoria 

correlacionando as duas variáveis. O foco central da sua abordagem é que investimentos em 

capital humano, entre eles o investimento na educação formal, aumentam o retorno do 

trabalho mais do que o retorno do crime, o que, por sua vez, concorre para uma redução na 

criminalidade.  

Lochner e Moretti (2004), citados por Silva (2014), testaram empiricamente a 

teoria para os Estados Unidos utilizando dados provenientes do FBI e do censo daquele país 

relativos às taxas de detenção. O estudo aponta que um ano de aumento nos anos de estudo 

médio refletem em cerca de 1% de redução nas taxas de detenção dos estados americanos. 

Antes, Levitt e Lochner (2001) estimaram que o fato do jovem completar o ensino médio 

reduz sua participação em crimes contra a propriedade em 9% e em 17% para crimes 

violentos.   

O estudo de Kume (2004) converge na mesma direção. Na tentativa de encontrar 

os condicionantes da criminalidade para os estados da federação brasileira, encontrou 

correlação positiva com o crime a desigualdade de renda e as taxas de criminalidade do 

período anterior (efeito inércia). Já as variáveis PIB per capita, crescimento do PIB, nível de 

escolaridade e grau de urbanização resultaram em efeitos negativos. Para a variável educação, 

o estudo mostrou que um ano a mais de estudo pode provocar queda de 6% na taxa de 

criminalidade e de aproximadamente 12% no longo prazo. 

Santos e Kassouf (2008) chamam a atenção para o fato de que nem sempre há 

consenso para o efeito de variáveis normalmente utilizadas nos estudos empíricos baseados na 

teoria de Becker. Essa constatação pode ser decorrente de vários fatores: o efeito ambíguo de 

algumas delas, elevado número de subnotificação de registro de ocorrências criminais, 

principalmente no que tange aos crimes contra a propriedade, onde as pessoas deixam de 
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reportar a subtração de seus bens às autoridades policiais, ou mesmo erro de mensuração 

como a não observância de endogeneidade no modelo. Algumas variáveis possuem forte 

correlação uma com a outra. Assim, explicam Santos e Kassouf que, embora provável que 

taxas de crime sejam menores em regiões onde se verifiquem altos indicadores de renda per 

capita, escolaridade ou emprego, nem sempre seus efeitos esperados se confirmarão nos 

estudos.  

Na esteira desse pensamento, Suliano e Oliveira (2010) destacam o efeito 

ambíguo de variáveis como educação, renda e desemprego. No que tange à educação, 

explicam os autores, a dedução lógica é que o grau de escolaridade seja tendente a aumentar 

tanto o custo moral de adentrar em atividades ilegais, quanto os retornos salariais, o que 

acabaria por influenciar nas taxas de crime. Contudo, uma alta formação escolar também pode 

implicar em menores custos no que se refere ao planeamento e à execução de crimes. Ainda, 

pessoas com maior nível de escolaridade também se tornam vítimas potenciais. Ambas 

circunstâncias podem representar efeito contrário ao esperado.   

O mesmo pode acontecer com as taxas de desemprego e com a renda per capita. 

Dada a ambiência com a questão sócio-econômica, as duas variáveis estão diretamente 

correlacionadas. Suliano e Oliveira (2010) exemplificam que, apesar de seguirem trajetórias 

semelhantes, esses dois regressores caminham em direções opostas. É assim nos períodos de 

recessão, por exemplo, quando a taxa de desemprego tende a aumentar e a renda a cair. Por 

outro lado, o crescimento econômico propicia um maior número de contratações por parte das 

empresas, contribuindo para a queda da taxa de desemprego, o que gera um efeito 

multiplicador da renda. 

O efeito ambíguo do desemprego e da renda per capita se relaciona com a 

expectativa de ganho com o crime, uma vez que aumentam o número de vítimas 

economicamente atrativas, como também podem se relacionar com o custo de oportunidade 

de se estar inserido em atividade ilegal, posto que guardam relação com o retorno marginal no 

mercado legal de trabalho. No primeiro caso, espera-se que as taxas de criminalidade possuam 

relação positiva com a renda e negativa com o desemprego.  No segundo caso, espera-se 

coeficiente negativo para a renda e positiva com o desemprego, já que este aumenta a 

probabilidade de ingresso em atividade ilegal (SULIANO E OLIVEIRA, 2010; RESENDE E 

ANDRADE, 2011). 

Resende e Andrade (2011) ainda destacam a correlação existente entre renda per 

capita, pobreza e desigualdade. De forma intuitiva se pode dizer que uma região que 

apresente uma renda média alta e um expressivo número de pessoas vivendo abaixo da linha 
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da pobreza, também deverá apresentar uma elevada desigualdade. Além disso, o Coeficiente 

de Gini se presta a medir, mesmo que de forma indireta, a distância entre o grau de pobreza e 

a renda per capita de uma região.  

Uma variável econômica com potencial relevante para explicar a criminalidade é 

o desemprego. Analisando essa estreita relação, Thomé e Vonbun (2017) citam a pesquisa de 

Lee (1993). Lee trabalhou com base de dados envolvendo as 58 maiores cidades americanas 

no período compreendido entre 1976 a 1989. O resultado de seu modelo sugere que apenas os 

crimes contra a propriedade são modestamente sensíveis às flutuações das taxas de 

desemprego. Contudo, conclui que o crescimento vertiginoso nos índices de crime contra a 

propriedade ao longo de áreas urbanas não pode ser explicado somente por essa variável. Um 

ponto importante na observação de Lee (1993) é que outras condições do mercado de trabalho 

podem ter impacto significativo na decisão do agente em cometer um ilícito, como, por 

exemplo, estar empregado, porém obtendo baixo salário como remuneração.  

O trabalho recente de Cerqueira e Moura (2015) se prestou a analisar como as 

oportunidades de trabalho de trabalho para homens na faixa etária entre 15 a 65 anos afetam 

as taxas de homicídio. A pesquisa foi realizada para municípios brasileiros e encontrou efeitos 

positivos da taxa de desemprego sobre homicídios, sendo esse efeito maior para aqueles que 

estão na faixa etária entre 25 a 29 anos. Contudo, a renda do trabalho por hora trabalhada 

possui efeito estatisticamente nulo sobre a taxa de homicídios.  

Com abrangência estadual, a pesquisa de Uchoa e Menezes (2012), utilizando 

dados em painel para os estados da federação, concluiu que as taxas de homicídio são 

influenciadas pelo desemprego e pela desigualdade de renda. Além disso, os resultados 

estatísticos apontam que um aumento ou redução da criminalidade afeta positivamente o 

Estado vizinho. 

Alguns estudos incluíram, além de fatores socioeconômicos, variáveis 

relacionadas aos esforços de deterrence, as quais, em tese, atuariam no desestímulo à 

atividade criminal. Franco (2016) em revisão de literatura sobre a teoria do crime, cita o 

trabalho de Wolpin (1978), o qual, de forma abrangente, pesquisou a correlação entre seis 

tipos de crime e seis variáveis diferentes de dissuasão: taxa de condenação, taxa de 

aprisionamento, taxa de multa, tempo de sentença média, taxa de esclarecimento do crime e 

taxa de reconhecimento. Apenas as duas últimas foram significativas no modelo.  

As variáveis renda, desigualdade de renda e densidade demográfica foram 

significativas no modelo utilizado por Cerqueira e Lobão (2003b), contudo, os economistas 

encontraram resultado inexpressivo para o aumento nos gastos com segurança pública na 
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diminuição do número de homicídios dos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo 

resultado encontrado por Mendonça (2000). 

Há na literatura evidências apontadas em alguns estudos da economia do crime 

que servem para dar aporte empírico a algumas teorias baseadas em viés mais sociológico ou 

psicológico, a exemplo da Teoria do Aprendizado Social, de Sutherland, e das interações 

sociais, explorados na seção anterior. Nóbrega Júnior (2014) disserta sobre isso dando 

destaque a algumas pesquisas como a de Bruinsma (1992).  

O trabalho de Bruinsma (1992) foi realizado com ampla base de dados - 1.196 

meninos e meninas na faixa etária de 12 a 17 anos. Seu objetivo era captar a influência social 

de outras pessoas sobre esses jovens. A pesquisa demonstrou que a teoria de Sutherland de 

que o crime se aprende através da interação com outras pessoas explica 51% da variação do 

comportamento criminoso. Sendo assim, jovens que possuem contato com pessoas que 

apresentam conduta desviante possuem maior probabilidade de ingressar na criminalidade. 

As interações sistêmicas também foram objeto de estudo de Sah (1991), ensinam 

Cerqueira a Lobão (2003b). Os autores partem da percepção explorada por Sah (1991) de que 

índices altos de criminalidade registrados em determinadas regiões são percebidos pelos 

moradores dessas localidades como uma menor probabilidade de detenção para reforçar a 

teoria da presença de um componente inercial nas taxas de crime, onde a criminalidade 

agregada no período anterior também influencia a decisão individual de se cometer um crime 

no presente. Essa hipótese foi testada por Fajnzylber e Araújo Júnior (2001), Andrade e 

Lisboa (2000), Kume (2004) e Santos (2009), todos eles encontrando efeito positivo. 

Santos (2009) explica que a principal justificativa para o surgimento da ideia de 

que há efeito inercial nas taxas de crime brasileiras é que o criminoso, assim como qualquer 

pessoa que atua em atividades legais, acaba adquirindo expertise e tornando-se, 

consequentemente, mais eficiente na ação criminosa, reduzindo a probabilidade de insucesso, 

como denúncia, prisão e condenação.  

O passado criminal de um indivíduo, na visão de Kume (2004) influencia 

positivamente a decisão de se cometer um crime de três maneiras: a) um indivíduo com ficha 

criminal tende a ser discriminado, o que dificulta sua inserção no mercado legal de trabalho e 

favorece a reincidência no crime, b) um criminoso de longa data, assim como em qualquer 

outro emprego, acaba se especializando e c) uma pessoa que já cometeu seu primeiro delito 

terá naturalmente um valor moral menor para se engajar no segundo. Santos (2009) ainda 

adiciona o componente da impunidade à inércia criminal, a qual implica em redução do risco 

aumentando, consequentemente, a utilizada esperada do crime. 
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2.2.1   Relação entre desigualdade de renda, pobreza e criminalidade investigada na 

literatura 

A literatura econômica registra vários estudos que buscam compreender a relação 

entre crime e desigualdade, bem como o canal pela qual ela opera. Gutierrez et al. (2009) 

explicitam alguns deles. O primeiro canal tem como base a teoria da escolha racional de 

Becker (1968), testada posteriormente por Ehrlich (1973), na qual o indivíduo decide sua 

alocação de tempo entre atividades legais e ilegais a depender dos benefícios que anela 

auferir.  

Ehrlich (1973), com base nos dados de crimes ocorridos nos Estados Unidos em 

1940 e 1950, fornecidos pelo Departamento Federal de Investigação (FBI), desenvolveu um 

modelo de participação de indivíduos em atividades ilegais considerando seus aspectos 

comportamentais, no qual busca compreender os motivos indutores da decisão de adentrar no 

mundo do crime, encontrando correlação entre criminalidade, desigualdade de renda e a 

probabilidade de detenção. 

Thomé e Vonbun (2017) explicam que o modelo de Ehrlich sugere que os 

indivíduos de um determinado grupo que participam de atividades ilegais reajam a estímulos 

do mesmo modo que os indivíduos engajados em atividades legais. Contudo, isso não 

significa dizer que eles se igualem ou possuam as mesmas características, mas a intensidade 

com que um indivíduo se dispõe a cometer um delito pode variar em função do seu grau de 

envolvimento com a criminalidade. Nesse sentido, agentes mais especializados na prática 

criminosa respondem diferentemente aos incentivos do que aqueles que não cometeram 

crimes ou que o praticaram com um menor grau de exposição. Sendo assim, os benefícios 

esperados das atividades legais ou ilegais se constituem em fator fundamental de decisão para 

quem já se encontra envolvido na criminalidade.  

A desigualdade de renda pode ser incorporada no modelo de Ehrlich à medida que 

afeta justamente o ganho esperado com o crime, uma vez que, em caso de sucesso, a 

transferência de renda da vítima para o assaltante seria maior em uma sociedade mais desigual 

(Resende e Andrade, 2011). Ehrlich ainda observou que uma maior desigualdade pode vir a 

criar um mecanismo de instabilidade social, conforme destacam Suliano e Oliveira (2010). 

Dessa forma, indivíduos com menores custos de oportunidade e menos providos socialmente 

ao conviverem com outros que possuem situação econômica mais favorável teriam maiores 

incentivos de participarem de atividades criminosas, o que acabaria por transformar estes 

últimos em potenciais vítimas, contribuindo para um ambiente social mais instável.  
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Esse é o segundo canal pela qual a desigualdade se vincula à criminalidade na 

visão de Gutierrez et al. (2009). Para os autores, a proximidade entre indivíduos de baixa 

renda e com baixos retornos financeiros com indivíduos de alta renda contribui para um 

sentimento de frustração ou “efeito inveja”, como preferem ilustrar. Essa abordagem mais 

sociológica sobre os determinantes da criminalidade se filia à Teoria da Anomia, de Merton, 

que foi vista na seção anterior.  

Cada sociedade desenvolve metas e padrões que representam em tese seus valores 

socioculturais e essas referências acabam por influenciar na vida de seus cidadãos. Quando os 

meios para se alcançar essas metas ou padrões não são oferecidos a todos de forma igualitária, 

aqueles a quem esses meios não foram ofertados ou o foram de forma insuficiente vão 

procurar outros caminhos alternativos, ilegais ou não institucionais para alcançar essas metas, 

reduzindo o risco moral de se cometer um crime. Para Merton, a desigualdade de renda, à 

medida que aumenta o hiato entre ricos e pobres, interfere no aumento da criminalidade, pois 

os indivíduos que não conseguem atingir determinado padrão de consumo imposto pela 

sociedade, padrão esse ditado normalmente pelas classes mais altas, sentem-se dela alienados 

e, por conseguinte, mais propensos a cometer crimes.   Essa insatisfação que reduz a utilidade 

do agente seria o terceiro canal através do qual a desigualdade cria o crime, conforme 

Gutierrez et al. (2009), evidência também apontada na pesquisa de Mendonça, Loureiro e 

Sachsida (2003). 

Os autores consideram por essa abordagem que a pobreza por si só não pode ser 

considerada como um fator direto que conduz à criminalidade. A análise deve levar em 

consideração, principalmente, a percepção de privação de renda dos extratos mais pobres da 

sociedade em comparação com outros grupos com maior renda. O trabalho de Hagan e 

Petersen (1995) citado por Mendonça, Loureiro e Sachsida (2003) também corrobora essa 

tese. Para eles, a sensação de frustração que indivíduos com menor renda sentem ao perceber 

a prosperidade de outros, conforme o conceito de privação relativa, pode explicar o efeito da 

desigualdade nas taxas de crimes. Hagan e Petersen (1995) ainda apontaram que a pobreza 

como fator que influencia a criminalidade age promovendo uma desorganização social, o que 

reduz os mecanismos informais de controle do indivíduo, aumentando a probabilidade de 

conduta desvirtuante. 

No Brasil, alguns estudos encontraram correlação positiva entre crimes contra a 

vida e a desigualdade, como nos trabalhos de Andrade e Lisboa (2000), Fajnzylber e Araújo 

Junior (2001), Mendonça (2002), Mendonça, Loureiro e Sachsida (2003). Santos (2009), 

entretanto, não encontrou o mesmo resultado. Resende e Andrade (2011) buscaram auferir os 
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determinantes da criminalidade em municípios brasileiros com população superior a 100.000 

habitantes. Utilizando modelo econométrico de regressão pelo método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) estimaram que a desigualdade de renda apresenta relação 

positiva com a criminalidade, principalmente em relação aos crimes contra o patrimônio. 

A relação entre desigualdade e crescimento econômico foi apontada nas pesquisas 

de Barreto, Jorge Neto e Tebaldi (2001) e de Josten (2003). Barreto, Jorge Neto e Tebaldi 

concluíram que a concentração de renda tem um efeito adverso, gerando externalidades 

negativas para a economia dos Estados da Região Nordeste e, consequentemente, prejudica o 

crescimento do produto interno bruto per capita. Por outro lado, a formação do capital 

humano de nível médio, mensurado pelo número de matrículas, contribui positivamente para 

o crescimento do produto interno bruto. O trabalho de Josten (2003) buscou compreender o 

comportamento criminoso e sua relação com a desigualdade, taxas de crime e crescimento 

econômico. Os resultados sugerem que um aumento na desigualdade diminui o ritmo de 

crescimento da economia. O autor ressalta, ainda, os custos de oportunidade em se controlar a 

criminalidade, como os gastos policiais, com o sistema prisional e de justiça, os gastos 

privados em segurança, assim com o modelo original de Becker (1968). 

Se as evidências empíricas constantes na literatura sugerem que a desigualdade de 

renda está intimamente correlacionada à atividade criminal, pode-se dizer que ela acontece 

pela via contrária, ou seja, a violência gera desigualdade? Gutierrez et al. (2009) destacam 

quatro argumentos que podem trazer resposta a essa pergunta:  

1) áreas não violentas tendem a receber mais investimentos, sendo assim, tornar-

se-ão rapidamente mais ricas, aprofundando a desigualdade local;  

2) pessoas com melhor habilitação profissional preferem trabalhar em áreas não 

violentas. Assim, filhos de indivíduos que vivem em áreas violentas receberão menor capital 

humano do que crianças que vivem em áreas com baixa criminalidade. Essa diferença nas 

habilidades recebidas gerará desigualdade social no futuro;  

3) pessoas com melhor habilitação profissional preferem viver em áreas não 

violentas. Assim, seus filhos terão melhor ambiente para se desenvolverem do que crianças 

que vivem em áreas violentas. Novamente haverá distorção nas habilidades entre os dois 

grupos, gerando desigualdade social no futuro;  

4) pessoas que vivem em lugares violentos ganham menores salários, apenas 

porque vivem em um ambiente com altos índices de criminalidade. 

Assim, parece haver fortes indícios, tanto teóricos quanto empíricos, de que 

variáveis como renda per capita, desigualdade e pobreza estejam correlacionadas às 
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ocorrências criminais. Nesse passo, é plausível supor que políticas que objetivem melhorar a 

distribuição de renda possam vir a ter impacto nas taxas de crime. O próximo capítulo trará 

uma discussão sobre a relação entre os programas de transferência de renda e criminalidade. 

 

3. PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS CONDICIONAIS DE RENDA 

(PTCR’s) E CRIMINALIDADE 

 

Nos últimos anos a redução da pobreza tem se tornado prioridade na agenda dos 

governos. O Brasil não seguiu trajetória diferente, o governo brasileiro tem atuado na 

instituição de políticas que atuem na redução da desigualdade e das privações, em especial a 

de renda, com o viso de combater o ciclo da pobreza em todos os seus níveis, graças às 

melhores oportunidades de inclusão social. O Programa Bolsa Família faz parte deste escopo. 

PTCR de grande dimensão, que beneficia milhões de brasileiros, considerado um dos maiores 

do mundo.  

Conforme Fiszbein et al. (2009), citado por Cavalcanti et al. (2013), a política de 

transferência condicional de renda caracteriza-se como uma política pública de caráter 

redistributivo para a parcela da população mais vulnerável economicamente, com o fim de 

interromper o ciclo intergeracional de  pobreza e de promover o aumento do capital humano. 

Nesse passo, para que possa ser enquadrado como PTCR um programa deve 

obrigatoriamente: a) estabelecer critérios claros de elegibilidade, b) transferir renda c) 

determinar condicionalidades.  

No que tange aos critérios de elegibilidade, esse ocorre ao se estabelecer um 

limite demarcatório, denominado linha de pobreza, onde famílias que possuam renda abaixo 

desse teto seriam consideradas elegíveis para o Programa. Assim, as transferências de renda, 

baseadas em critérios legais previamente estabelecidos, são direcionadas a esse público 

específico. Para obtenção desses recursos, os governos estabelecem alguns critérios que os 

beneficiários necessitam cumprir, chamados de condicionalidades, os quais são direcionados, 

principalmente, à educação e à saúde. Na educação, as condicionalidades normalmente estão 

voltadas à frequência escolar, à matrícula no ensino regular e, em alguns casos, ao 

desempenho em provas de âmbito nacional. Na esfera da saúde, vacinas, exames periódicos, 

acompanhamento familiar ou acompanhamento de gestantes/lactantes são as 

condicionalidades mais frequentes (FISZBEIN et al., 2009). 

Esse capítulo tem como objetivo analisar a relação entre o Programa Bolsa 

Família, do Governo Federal e a criminalidade. 
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3.1 O Programa Bolsa Família 

Criado através da Medida Provisória nº 132/2003, mais tarde transformada na Lei 

nº 10.386/2004, o Programa Bolsa Família (PBF) é um programa do Governo Federal de 

transferência condicional de renda (PTCR), resultante da unificação de outros programas 

sociais até então existentes, tais como: o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à 

Educação - Bolsa Escola, Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa 

Alimentação, Programa Nacional de Acesso à Alimentação, o Programa Auxílio Gás e, já em 

2005, também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

O PBF, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), tem como objetivo contribuir para o combate à pobreza e à desigualdade através da 

transferência de renda a uma parcela específica da população – famílias pobres, aquelas com 

renda familiar per capita entre R$ 85,00 a R$170,00, e famílias extremamente pobres, assim 

entendidas como aquelas que contam com renda familiar por pessoa até R$ 85,00 mensais
2
. 

São dois tipos de benefícios pagos pela União através de cartão magnético 

operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Um benefício básico, atualmente no valor de 

R$ 85,00, pago apenas a famílias extremamente pobres, e benefícios variáveis, no valor de R$ 

39,00 até no máximo R$ 195,00, pagos a famílias pobres e extremamente pobres que possuam 

grávidas, gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0 a 15 anos de idade em sua 

composição. Desde 2009 também há um benefício adicional no valor de R$ 46,00 para cada 

adolescente de 16 a 17 anos de idade até o limite máximo de R$ 92,00 por família. 

Além disso, caso a família, mesmo após ter recebido os benefícios do PBF, ainda 

permaneça na faixa da extrema pobreza, ela ainda poderá gozar de um benefício adicional, 

calculado caso a caso de acordo com a renda e a quantidade de pessoas existentes na família, 

de forma a garantir que ela ultrapasse o piso de R$ 85,00 per capita, superando a linha de 

miséria em que se encontra. 

Considerando que o Bolsa Família é um programa condicional de renda, em 

contrapartida, seus beneficiários precisam cumprir com algumas exigências na área de 

educação e de saúde. Na educação, os responsáveis devem matricular as crianças e os 

adolescentes entre 06 a 17 anos na escola, contanto que a frequência escolar mensal deve ser 

de pelo menos 85% para crianças e adolescentes com faixa etária entre 06 a 15 anos e de 75% 

para jovens de 16 e 17 anos. Na área da saúde, os condicionantes estão ligados ao 

                                                             
2Esses limites variam ao longo do tempo. Quando o PBF foi lançado, em 2003, a faixa dos valores recebidos 

variava entre R$ 50,00 a R$ 100,00. 
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acompanhamento e ao desenvolvimento infantil, como a responsabilidade pela vacinação das 

crianças menores de 7 anos recomendadas pelas equipes de saúde, acompanhamento do peso 

e da altura. As gestantes também devem fazer o pré-natal e ir às consultas na Unidade de 

Saúde. 

Atualmente, o PBF concede benefícios a mais de 13 milhões de famílias em todo 

Brasil. Seus dispêndios correspondem a 0,45% do PIB
3
 nacional. Conforme relatório do MDS 

para setembro de 2017, o valor total transferido às famílias contempladas pelo programa 

alcançou a cifra de 2,4 bilhões de reais. Elas entram no Programa através da inscrição no 

Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, cujo cadastramento é realizado 

pelos Municípios. O Cadastro Único é considerado o principal instrumento para seleção e 

inclusão de famílias de baixa renda em programas federais de combate à pobreza. Ele 

identifica e caracteriza essas famílias, permitindo aos governos conhecerem melhor a 

realidade socioeconômica desse extrato da população. 

A tabela abaixo dá uma dimensão da extensão do Cadastro Único e da situação de 

pobreza e extrema pobreza do país. 

 

Tabela 1 – Cadastro Único (Brasil) - Total de famílias e pessoas cadastradas por faixa de 

renda. 

Faixa de renda 
 FAMÍLIAS 

CADASTRADAS 

PESSOAS 

CADASTRADAS

Renda Per Capita Mensal de 0,00 a R$ 85,00 12.151.665                    37.616.391                  

Renda Per Capita Mensal de 85,01 a R$ 170,00 3.440.421                      11.506.534                  

Renda Per Capita Mensal de 170,01 a 1/2 salário mínimo 5.893.890                      17.690.052                  

Renda Per Capita Mensal acima de 1/2 salário mínimo 4.112.044                      7.178.269                    

TOTAL DE FAMÍLIAS E PESSOAS CADASTRADAS NO CADÚNICO 25.598.020                    73.991.246                   
 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Mês de referência: set de 2017. 

Contudo, a inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no PBF. A 

concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no município, em 

relação à estimativa de famílias pobres feita para essa localidade, como também depende do 

limite da execução orçamentária programada. 

O Bolsa Família é dinâmico, isto é, todos os meses famílias entram e saem do 

programa, seja porque não atualizaram as informações cadastrais, porque melhoraram a renda 

                                                             
3Segundo informações do Tesouro Nacional. 
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e não mais se enquadram como beneficiários elegíveis para o Programa
4
 ou porque 

descumpriram as condicionalidades na área de educação e de saúde.  

Há uma extensa produção na literatura empírica sobre a avaliação de impactos do 

PBF e de programas de transferência de renda em diversas áreas que possuem correlação com 

o escopo do programa. Soares (2012) faz um review bem interessante, relatando os principais 

trabalhos em cada área. Na educação, os trabalhos possuem foco principalmente na 

observação do impacto do PBF na frequência escolar, no número de matrículas, na redução do 

abandono no ensino regular bem como no desempenho dos alunos da rede pública, como os 

índices de reprovação e a defasagem escolar. Na área de saúde, são avaliadas importantes 

variáveis, como as condições nutricionais e de segurança alimentar
5
 dos indivíduos, os quais 

acabam tendo impacto também nos indicadores de mortalidade e de morbidade. Além desses, 

algumas pesquisas também se propuseram a medir os impactos do Bolsa Família no mercado 

de trabalho, a fim de observar o “efeito preguiça” nas famílias beneficiárias, bem como 

mudanças ocorridas na oferta de trabalho para homens e mulheres. 

Um trabalho que merece destaque por trazer evidências dos efeitos do PBF sobre 

o crescimento econômico é o realizado por Neri, Vaz e Souza (2013). Denes, Menezes Filho e 

Komatsu (2016) explicam que a hipótese central de pesquisas com esse espectro é de que as 

transferências realizadas pelo Programa acabam por promover um aumento da renda das 

famílias beneficiárias, que por sua vez, ao consumirem determinados bens, impactaria a 

oferta, levando a um aumento da produção. O mercado aquecido geraria um aumento da 

demanda por trabalho, tendo um efeito multiplicador no fluxo circular da renda, tanto pelo 

salário do trabalhador quanto pelo lucro das empresas. 

Neri, Vaz e Souza (2013) analisaram os efeitos multiplicadores de sete tipos de 

transferências socais quanto de natureza assistencial (PBF, BPC- benefício de prestação 

continuada) quanto de natureza previdenciária (abono salarial, aposentadorias e pensões do 

RGPS - Regime Geral de Previdência Social e do RPPS - Regimes Próprios de Previdência 

Social, Seguro Desemprego e saques do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

sobre cinco agregados macroeconômicos: PIB, consumo final total e das famílias, renda 

disponível bruta total e das famílias. Os resultados mostram que as transferências que 

privilegiam as famílias mais pobres têm os maiores efeitos multiplicadores. O Programa 

Bolsa Família, em particular, foi a transferência que obteve maiores efeitos sobre o PIB. Cada 

                                                             
4Nesse caso, existe uma regra de permanência. Quando a renda sobe para até meio salário mínimo por pessoa, as 

famílias podem ficar mais dois anos no PBF. Isso é feito para dar mais segurança aos beneficiários. 
5 Vale lembrar que o Programa Bolsa Família foi criando no âmbito da inciativa do Programa Fome Zero. 
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real adicional gasto no PBF estimularia um crescimento de R$ 1,78 no PIB e de R$ 2,40 sobre 

o consumo final das famílias. 

O estudo desses autores encontra-se em publicação no IPEA de 2013, 

comemorativa dos 10 anos de existência do Bolsa Família. Pesquisadores daquele instituto 

estudaram os impactos do Programa sobre diversos aspectos, buscando evidências que 

corroborassem ou rivalizassem com os principais mitos a ele atribuídos desde sua existência, 

como os impactos na fertilidade das famílias, por exemplo. Hoffmann (2013) nessa 

publicação pesquisou a relação entre transferências de renda e desigualdade. O autor fez uso 

de três diferentes medidas: o índice de Gini, mais tradicional, índice de Mehran e de Piesch. A 

evidência aponta que a contribuição das transferências federais, e particularmente do Bolsa 

Família, para redução da desigualdade depende da medida adotada, entretanto, considerando o 

resultado obtido com os três índices, conclui que a sua contribuição varia entre 15% a 20% no 

período entre 2001 a 2011. 

3.2      Impacto do Programa Bolsa Família na criminalidade 

São poucos os trabalhos registrados até agora que têm como objetivo encontrar 

especificamente uma relação entre PTCR’s e criminalidade. O efeito potencial desses 

programas pode ser esperado, considerando que existe uma íntima relação entre ocorrências 

criminais, educação, condições econômicas e existência de uma alta fração de jovens 

envolvidos em delitos. 

 

Tabela 2 – Proporção de óbitos por faixa etária causados por homicídios em % 

 

Fonte: Atlas da violência 2017. Dados extraídos do SIM/DATASUS. 

 

Segundo o Atlas da Violência 2017, a incidência de óbitos em adolescentes e 

jovens até 29 anos é bastante alta, conforme demonstra a tabela acima. Indivíduos que se 

encontram nessa fase da vida são enquadrados como um grupo extremamente vulnerável tanto 

a cometer crimes quanto a ser vítima deles. O Censo Penitenciário do Estado do Ceará 

publicado em 2014 pela Secretaria de Justiça e Cidadania anuncia que mais de 50% da 

população carcerária residente nos estabelecimentos prisionais de todas as macrorregiões do 

Faixa Etária 10 a 14            15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 Total

Masculino 17,5 53,8 49,9 40,8 31,5 21,6 13,5 7,5 4,4 2,3 1,4 0,8 7,7

Feminino 6,1 14,9 13 10,6 8 5,1 3 1,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0,8

Total 13,2 46,8 43,7 34,6 25,4 16,6 10 5,5 3,1 1,6 0,9 0,6 4,7
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Estado pesquisadas em 2013
6
 eram homens (95,2%) que se encontravam na faixa de idade 

entre 18 a 29 anos
7
. 

Nesse tocante, as condicionalidades exigidas pelo PBF podem afetar a redução da 

criminalidade através do canal da educação e das interações sociais. Se boa parte das 

infrações penais são cometidas por jovens e adolescentes ainda em idade escolar, implantar 

uma política que promova a permanência por mais tempo desses indivíduos em sala de aula, 

além do esperado efeito civilizatório (indivíduos mais educados possuem menor propensão ao 

cometimento de crime), impacta também as taxas de evasão, o que pode repercutir na redução 

da criminalidade, na medida em que estes jovens não estarão nas ruas e nem com tempo 

ocioso.  

Cabe ainda ressaltar, como bem observam Chioda, de Mello e Soares (2012), quer 

permanecer mais tempo no ambiente escolar afeta a rede e também as referências pessoais 

desse grupo de adolescentes e jovens, promovendo desestímulo ao desvirtuamento de conduta 

ao expô-los a padrões diferentes de comportamento, de cultura, de conhecimento, de 

cidadania, de moral, daqueles a que estão acostumados a conviver e a praticar. 

Sob a ótica econômica, que está na matriz dos PTCR’s, as transferências de renda 

mensais destinadas às famílias pobres e extremamente pobres possuem impacto direto sobre o 

crime e sobre o comportamento do criminoso. Partindo do pressuposto de que a desigualdade 

de renda possui efeito positivo sobre as taxas de crime, como tem apontado grande parte dos 

estudos realizados até agora, é possível se inferir que políticas públicas que tenham como 

escopo combater a pobreza multidimensional e, por segunda ordem, também a desigualdade, 

influenciem negativamente os indicadores de criminalidade. Assim, quanto maior o alcance 

desses programas, tanto em número de famílias beneficiárias, quanto através do aumento dos 

recursos transferidos, menores seriam os números de homicídios, crimes violentos contra a 

propriedade ou roubos notificados às autoridades policiais. 

Chioda, de Mello e Soares (2012) ainda descrevem outros canais pelos quais as 

transferências de renda podem influenciar a criminalidade, com realce no comportamento do 

criminoso. A capacidade de comprar certos bens com recursos governamentais pode reduzir o 

“incentivo” de se envolver em crimes que possuam motivação puramente econômica. Ainda,  

os rendimentos das transferências de assistência social podem alterar as rotinas das famílias, 

                                                             
6Foram recenseadas mais de 12 mil pessoas, contemplando todas as unidades prisionais do Estado: 03 institutos 

penais, 05 casas de privação, 03 penitenciárias, 01 hospital, 01 instituto psiquiátrico e 134 cadeias públicas e 

distritos policiais. 
7A pesquisa não contempla adolescentes e jovens residentes nos institutos de ressocialização, os quais abrangem 

a população até os 17 anos. 
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expondo-as a menos riscos de vitimização, como, por exemplo, o maior tempo que elas 

proporcionam aos pais para supervisionar seus filhos adolescentes. 

Ainda com foco na abordagem comportamental, convém mencionar o canal de 

afetação no custo moral atrelado à decisão de cometer crimes, muitas vezes condicionado pela 

sensação de privação de renda que o indivíduo é acometido e que se verifica em sociedades 

com alto grau de desigualdade. Quando mais alijado da sociedade, mais injustiçado o 

indivíduo se sinte por não conseguir atingir as metas que deseja simplesmente por não ter-lhe 

sido ofertado os meios para isso, menor será o custo moral que ele atribui à prática delituosa, 

tornando-o vulnerável e mais decidido a tirar dos outros o que não lhe foi possível adquirir 

por meios lícitos. 

Considerando que a criminalidade é um fenômeno complexo e multicausal com 

abordagens também multivariadas que vão de uma explicação de cunho econômico a outras 

baseadas em relações sistêmicas ou em determinantes de matriz comportamental, estimar os 

impactos que programas de transferência de renda possuem sobre ela não se constitui em 

tarefa fácil. No entanto, alguns autores se detiveram a analisá-la, sendo poucos os trabalhos 

registrados na literatura que versam sobre o tema, destacadamente pode-se citar os de Zang 

(1997), Chioda, de Mello e Soares (2012), Loureiro (2012) e Thomé e Vonbun (2017).  

Zhang (1997), citado por Cerqueira e Lobão (2003a), desenvolveu um modelo 

para analisar os efeitos de PTCR’s na alocação ótima do tempo do indivíduo em atividades 

ilegais, valendo-se de um conjunto de variáveis de natureza econômica e de deterrence. 

Utilizando base de dados em nível estadual dos estados americanos para o ano de 1987, o 

autor consegue evidenciar que variáveis como pagamentos sociais per capita por estado e o 

número de beneficiários de PTCR’s dividido pela população do estado são negativas e 

significativas na afetação da probabilidade de um indivíduo alocar seu tempo em atividades 

ilegais. 

As pesquisas de Loureiro (2012) e Chioda, de Mello e Soares (2012) são 

consideradas inaugurais para informações nacionais e foram elaboradas no mesmo período, 

porém possuem abordagens distintas. Estes fizeram uso de um conjunto de dados exclusivo 

que combina características detalhadas das escolas estaduais e municipais de São Paulo com 

dados georreferenciados de todos os tipos de crime notificados no período entre 2006 a 2009. 

Os dados foram extraídos da Secretaria de Educação, do Censo Escolar e da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os resultados permitiram inferir que a cobertura 

do Programa Bolsa Família por escola possui impacto negativo sobre a criminalidade no 

bairro onde ela está instalada. Os autores estimam que a expansão do programa entre 2006 a 
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2009 implicou em redução de 21% na criminalidade dos bairros escolares – 94 crimes a 

menos por escola anualmente. O trabalho ainda reforça evidências empíricas registradas na 

literatura quanto a relação estreita entre desigualdade e crime ao sugerir que a redução da 

desigualdade determinada pelo PBF foi acompanhada por taxas de crime reduzidas.  

Loureiro (2012) utilizou a heterogeneidade temporal existente na implementação 

do Programa Bolsa Família, a partir de 2003, em todos os Estados da Federação para 

identificar seu impacto causal sobre a pobreza e a criminalidade. A pesquisa utilizou painel de 

dados entre 2001 a 2008 extraídos da PNAD e do Departamento Nacional de Segurança 

Pública e conseguiu mostrar que os Estados que conseguiram implementar o PBF mais 

rapidamente atingindo o nível de despesas de transferências de caixa proposto pelas diretrizes 

do Programa em menor tempo que outros tiveram uma redução mais significativa nas taxas de 

pobreza; contudo, os resultados indicaram uma fraca relação existente entre criminalidade e 

programas de transferências condicionais de renda.  

Mais recentemente Thomé e Vonbun (2017) utilizaram dados dos 27 estados 

brasileiros no período entre 2005 a 2014 para elaborar uma regressão a fim de avaliar o 

impacto de PTCR’s, especificamente o Programa Bolsa Família, no número de homicídios 

intencionais por 100.000 habitantes, base de dados extraída do SIM – Sistema de Informações 

sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. As variáveis explicativas taxa de desemprego, 

índice de gini (proxy para desigualdade) e gastos com segurança pública sugerem relação 

positiva com a criminalidade, enquanto a escolaridade defasada em 01 período e os gastos 

públicos com o PBF possuem efeito negativo sobre os homicídios intencionais.  

O próximo capítulo será dedicado a evidenciar a metodologia utilizada para 

compor uma regressão com o viso de avaliar os possíveis impactos do Programa Bolsa 

Família nos Municípios do Estado do Ceará, bem como analisar seus resultados. 
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4. APRESENTAÇÃO, METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

No período compreendido entre os anos de 2010 a 2015 ocorreram 22.192 

homicídios, 271.633 crimes contra o patrimônio e 313.878 furtos
8
 em todo território cearense, 

segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). 

Desde o início da década atual a taxa de homicídios no Ceará tem atingido índices alarmantes, 

bem acima da média nacional e muito acima do que recomenda a OMS. O gráfico abaixo 

mostra a explosão nos indicadores. 

 

Gráfico 2 – Evolução da taxa de homicídio no Ceará e Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados constantes no Atlas da Violência 2017 

O gráfico evidencia uma escalada gradual da violência, começando sua 

ascendência galopante a partir do ano de 2010 e tendo em 2014 seu cume mais ostensivo. A 

partir do ano de 2015 verifica-se uma queda nas mortes de CVLI, contudo, os dados atuais 

para 2017 apontam nova verificação de crescimento da violência no Estado. Dados constantes 

no sítio eletrônico da SSPDS revelam que os números de ocorrências superaram, já no mês de 

setembro, as 3.407 vítimas de 2016.  

Num período de 10 anos as mortes por CVLI mais que dobraram no Ceará, fato 

que o faz ocupar lugar entre os estados mais perigosos para se viver no Brasil. Sua capital, 

                                                             
8A SSPDS informa que em 2014 as ocorrências registradas nos meses de abril a junho referente à CVP e furto 

não estão computadas devido à instabilidade no sistema.  
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Fortaleza, conforme publicação do Anuário de Segurança Pública 2016, consta como a capital 

com a maior taxa de homicídios por 100.000 habitantes em 2015, figurando entre as cidades 

mais violentas do mundo.  

 

Gráfico 3 – Crescimentos das ocorrências de CVP e Furtos no Ceará – 2010 x 2015 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SSPDS. 

Os crimes contra o patrimônio cresceram 47,2% entre 2010 e 2015, saltando de 

41.414 ocorrências para 60.964 em 2015. Já os furtos tiveram uma pequena variação de 4,6% 

no mesmo período, com uma média de 53 mil ocorrências por ano. 

Esses dados evidenciam uma marcha acelerada, porém gradativa da criminalidade, 

generalizada espacial e temporalmente em todas as macrorregiões do território cearense. O 

crescimento paulatino não se verifica apenas na capital e região metropolitana, municípios 

antes considerados pacatos passaram a registrar crescimentos vertiginosos nos indicadores de 

criminalidade. No Estado há localidades onde em 2010 não houve sequer registro de nenhum 

tipo de crime, mas que em 2015 ocorrências de homicídios, crimes contra o patrimônio e 

furtos passaram a fazer parte de sua realidade, invadindo brutalmente o cotidiano de seus 

residentes, como é o caso dos municípios de Graça, Poranga e Senador Sá. 
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Tabela 3 – 20 Municípios do Ceará com maiores crescimentos no total de ocorrências de 

CVLI, CVP e Furtos de 2010 a 2015.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela SSPDS.  

A violência letal viola um direito fundamental garantido na Constituição Federal 

de 1988: o direito à vida. No Brasil a população masculina, adolescente e jovem, 

compreendida entre os 10 a 19 anos de idade são as principais vítimas dessa tragédia
9
. 

Publicação recente de 2017 coordenada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) aponta que a média do Índice de Homicídio na Adolescência (IHA) para o Brasil 

em 2014
10

 é de 3,65. Isso significa que para cada 1.000 adolescentes que completam 12 anos, 

entre 3 e 4 morrem antes de chegar aos 19 anos, ou seja, não conseguem completar todo do 

ciclo dessa fase da vida humana. É um valor considerado extremamente alto. A taxa 

considerada ideal pelo UNICEF para sociedades pouco violentas seria um valor abaixo de 1. 

Quando se mede esse indicador entre as unidades subnacionais, o Ceará aparece 

como o Estado com maior IHA do Brasil: 8,71, mais que o dobro da média para o Brasil. 

Fortaleza acompanha a trajetória liderando o ranking nacional de incidência de adolescentes 

vítimas de violência com IHA de 10,94, 03 vezes a média nacional.  

                                                             
9Conforme o Atlas da Violência 2017. 
10A pesquisa é realizada desde 2005. A publicação de 2017 refere-se ao ano de 2014, último exercício com dados 

liberados pelo SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade do DATASUS.  

CVLI CVP FURTO

Total de 

Crimes 

2010

CVLI CVP FURTO

Total de 

Crimes 

2015

1 Nova Russas 2 0 0 2 7 45 110 162 8.000            

2 Fortim 0 0 2 2 4 25 118 147 7.250            

3 Independência 1 0 1 2 12 47 75 134 6.600            

4 Carnaubal 0 0 1 1 4 14 37 55 5.400            

5 Chaval 2 0 0 2 1 7 93 101 4.950            

6 Viçosa do Ceará 2 1 1 4 4 56 107 167 4.075            

7 Ibiapina 0 0 3 3 5 54 63 122 3.967            

8 Choró 1 0 0 1 10 11 19 40 3.900            

9 Crateús 9 0 6 15 25 139 404 568 3.687            

10 São Benedito 4 0 6 10 9 145 220 374 3.640            

11 Camocim 3 1 9 13 11 132 331 474 3.546            

12 Ubajara 3 1 3 7 8 83 162 253 3.514            

13 Barroquinha 1 0 0 1 1 6 26 33 3.200            

14 Tianguá 9 3 8 20 13 204 318 535 2.575            

15 Paracuru 5 6 11 22 9 111 421 541 2.359            

16 Ipu 2 1 3 6 4 39 99 142 2.267            

17 Limoeiro do Norte 13 2 10 25 31 271 274 576 2.204            

18 Granja 7 1 4 12 8 86 169 263 2.092            

19 Pindoretama 3 5 7 15 7 137 167 311 1.973            

20 Santa Quitéria 4 5 4 13 8 106 145 259 1.892            

2010 2015

Municípios

Crescimento 

% Total de 

Crimes 2010 

x 2015

Ranking
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Desta feita, os dados apresentados constituem uma amostra do quão relevante se 

faz estudar os determinantes da criminalidade no Ceará. Até agora, as políticas públicas, os 

planos de segurança implementados e os valores aportados oriundos do orçamento geral do 

Estado não foram capazes de dar conta do seu avanço. 

De forma particular, o objetivo desse capítulo é avaliar se o volume de recursos 

transferidos aos Municípios do Ceará a título de pagamento de benefícios do Programa Bolsa 

Família, no período compreendido entre 2010 a 2015, possui impacto nas taxas de 

criminalidade do Estado. 

Segundo dados extraídos do sítio eletrônico do MDS, o estado do Ceará conta 

com mais de 1,7 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único. A estratificação consta na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 4 – Quantidade de famílias e pessoas inscritas no Cadastro Único - Ceará  

 

Fonte: MDS 

Já o Programa Bolsa Família beneficiou, no mês de novembro de 2017, 1.031.163 

famílias, representando uma cobertura de 101,3% da estimativa de famílias pobres no Estado. 

Considerando o período realizado no presente estudo, já foram repassados o volume de 13,3 

bilhões
11

 aos 184 Municípios de 2010 até 2015. 

A metodologia utilizada para se medir o impacto dessas transferências de recursos 

nos índices de criminalidade do Ceará está disposta na seção abaixo. 

4.1. Análise descritiva dos dados 

As informações utilizadas nesse estudo abrangem os 184 municípios do estado do 

Ceará, com agregação anual para o período compreendido entre 2010 a 2015. A fim de 

encontrar o grau de relação existente entre as ocorrências criminais oficialmente registradas e 

o volume de recursos transferidos pelo Governo Federal a título de pagamento de benefícios 

                                                             
11Valores atualizados pelo IPCA até agosto de 2017. 

Faixa de renda 
 FAMÍLIAS 

CADASTRADAS 

PESSOAS 

CADASTRADAS

Renda Per Capita Mensal de 0,00 a R$ 85,00 945.767                          2.939.341                    

Renda Per Capita Mensal de 85,01 a R$ 170,00 194.290                          648.184                        

Renda Per Capita Mensal de 170,01 a 1/2 salário mínimo 375.235                          1.130.345                    

Renda Per Capita Mensal acima de 1/2 salário mínimo 192.891                          345.849                        

TOTAL DE FAMÍLIAS E PESSOAS CADASTRADAS NO CADÚNICO 1.708.183                      5.063.719                    
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do PBF foram utilizados, como variável dependente, dados oficiais fornecidos pela SSPDS 

relativos às ocorrências de CVLI, CVP e furtos divididos pela população estimada a cada ano 

de acordo com o IBGE e multiplicadas por 100.000 habitantes.  

Cabe ressaltar que não consta na base de dados para o ano de 2014, as ocorrências 

de CVP e furtos relativas aos meses de abril a junho, já que não foram fornecidas pela 

SSPDS. O órgão alega haver inconsistência nos dados devido à migração do sistema para a 

plataforma web nesse período. Para que não houvesse interrupção na série anual em estudo, 

optou-se por utilizar as informações disponíveis para os demais meses daquele exercício. 

As variáveis explicativas utilizadas foram escolhidas baseando-se na literatura 

discutida nos capítulos anteriores, como também levando em consideração a disponibilidade 

de dados em série histórica para os seis anos compreendidos no estudo. De fato, há de se 

registrar a dificuldade de se conseguir estatísticas anuais com agregação municipal, dado que 

estas não estão tão disponíveis quanto aquelas em nível nacional e estadual.  

Sob esse ponto, Araújo Júnior e Fajnzylber (2001) comentam que, a despeito da 

maioria dos trabalhos constantes na literatura se utilizarem de dados agregados regionalmente, 

seja em nível nacional, estadual ou municipal, o ideal seria que os modelos utilizados fossem 

construídos usando dados individuais, já que se propõem a analisar o comportamento dos 

indivíduos.  Contudo, não há disponibilidade dessas informações desagregadas por parte dos 

órgãos oficiais, haja vista que construir uma amostra da população que captasse esse grau de 

detalhamento seria difícil e custoso.   

Sobre o uso de dados regionais, Cerqueira e Lobão (2003a) trazem uma 

importante consideração: quanto maior a unidade geográfica, mais informações se perdem nas 

médias agregadas. Assim, utilizando Municípios como parâmetro, tende-se a captar melhor as 

características específicas, uma vez que grande parte dos determinantes da criminalidade 

acontece em nível local e a partir de interações comunitárias. Obviamente não há como se 

escapar das heterogeneidades não observáveis, fato que deve ser tratado no modelo empírico.  

As variáveis explicativas escolhidas para compor o modelo econométrico são as 

que constam no quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Definição das variáveis explicativas 

 

Fonte: Elaboração própria 

Nota1: ABA = nº de matrículas de alunos do ensino médio que deixaram de frequentar a escola. APR = nº de 

matrículas de alunos aprovados. REP = nº de matrículas de alunos reprovados.  

 

Os valores repassados pelo governo federal via PBF a cada município nos anos 

em estudo foram extraídos do site do MDS e devidamente atualizados pelo IPCA até agosto 

de 2017. 

A variável dependente criminalidade foi introduzida no modelo defasada em um 

período como variável explicativa adicional, a fim de detectar a existência de um efeito 

inercial nas taxas de crime dos municípios, conforme registra a literatura em diversos 

trabalhos, os quais sugerem ser esse um fator importante na explicação das ocorrências de 

CVLI, CVP e furtos, uma vez que a criminalidade no período anterior teria efeitos 

persistentes no futuro.  

A presença da variável densidade demográfica visa captar se a quantidade de 

habitantes por km
2 

teria atuação positiva sobre o número de crimes, podendo acontecer por 

diversas vias. Cidades com alto adensamento populacional possibilitam maiores 

Notação Nome da variável Composição descritiva Fonte

Criminalidade (-1) Criminalidade defasada em um período

Número de ocorrências de CVLI, CVP e furtos dividido pela 

população estimada para cada exercício e multiplicada por 

100.000 habitantes - defasada em 1 período

SSPDS

Densdemog Densidade Demográfica
Total da população estimada pelo IBGE para cada exercício 

dividido pela área geográfica do Município
IBGE

Txabandmedio Tx de abandono no ensino médio Tx de abandandono ens méd=  [ABA/ (APR + REP + ABA)] * 100 
1 INEP - Censo 

Escolar

Txabandmedio (-1)
Tx de abandono no ensino médio defasa em um 

período
Tx de abandono no ensino médio defasada em 1 período

INEP - Censo 

Escolar

Cadunico Cadastro único
Total de famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal 

em cada Município
MDS

Cadunico (-1) Cadastro único defasado em um período
Total de famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal 

em cada Município - defasado em 1 período
MDS

Nempform Número de empregos formais Número vínculos empregatícios no mercado formal de trabalho
IPECE - base de 

dados do MTE

Crespibperc Tx de crescimento do PIB per capita do Município

Variação % do PIB per capita de um exercício para outro 

atualizado pelo IPCA. PIB de 2015 construído por interpolação de 

dados haja vista a indisponibilidade de dados oficiais

IPECE - base de 

dados do MTE

Bolsafammunreal
Valor do Programa Bolsa Família transferido ao 

Município

Valor total repassado aos Municípios a título de pagamento dos 

benefícios do PBF atualizado pelo IPCA
MDS

População População do Município População estimada em cada exercício IBGE



46 
 

oportunidades para os infratores, em virtude da externalidade causada pelo aumento do 

número potencial de vítimas, o que acaba por promover um maior retorno financeiro da 

prática ilícita. Ao mesmo tempo o efeito demográfico concorre para a redução das chances do 

indivíduo ser detido como também para a diminuição dos custos de informação sobre as 

oportunidades de crimes, trazendo incentivos à ação delituosa (Resende e Andrade, 2011). Há 

ainda de se considerar o impacto que a concentração de pessoas em um território possui sobre 

a proliferação da pobreza, principalmente em áreas urbanas, o que, espera-se, faria crescer de 

forma significativa os indicadores da violência. 

A inserção da variável população busca responder se as localidades com maiores 

contingentes populacionais estão diretamente ligadas ao aumento de CVLI, CVP e furtos. 

Basicamente a justificativa seriam as mesmas encontradas para a densidade demográfica. A 

estrutura etária da população no que diz respeito à distribuição por idade e sexo também 

possui influência positiva esperada, uma vez que se o perfil da população concentrar um 

maior número de homens até 29 anos, estes podem ser responsáveis por um aumento nas 

ocorrências criminais, bem como correm maior risco de serem vítimas letais. 

No modelo escolhido para a presente pesquisa, a taxa de abandono no ensino 

médio e a taxa de abandono defasada em um período, constam como proxies para a 

condicionante educação e o número de empregos formais foi escolhido com variável que 

busca captar a relação existente entre o crime e o mercado de trabalho.  

Conforme apontado por Fajnzylber e Araújo Júnior (2001), o custo de 

oportunidade de cometer crimes deveria aumentar na medida em que houvesse melhora nas 

perspectivas remuneratórias provenientes da permanência no mercado formal de trabalho. 

Contudo, não necessariamente regiões cujos residentes possuem acesso a melhor renda, 

melhor educação e baixo nível de desemprego reportam poucas ocorrências criminais. Isso 

porque, discussão já trazida anteriormente em capítulo anterior deste trabalho, essas variáveis 

possuem efeito ambíguo.  

No caso da educação essa ambiguidade é definida pelo fato de que ela também 

pode gerar externalidade no sentido de aumentar o retorno líquido no mercado ilegal, seja por 

promover um número maior de vítimas com elevado potencial econômico, seja por reduzir os 

custos de execução dos crimes, dada a especialização dos infratores.  

Contudo, o efeito esperado da educação nos modelos econométricos de grande 

parte dos trabalhos é negativa, pois está relacionada ao retorno que o capital humano é capaz 

de entregar à sociedade. A educação aumenta a probabilidade de empregabilidade do 

indivíduo, afetando, por conseguinte, o custo de oportunidade de delinquir. De fato, pessoas 
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com baixo nível de escolaridade frequentemente possuem baixa renda, sendo assim, os 

ganhos que podem auferir na prática ilícita funcionam como um incentivo, quando a 

motivação for econômica.  

Além dos benefícios de natureza financeira, a educação também promove 

benefícios sociais que guardam relação com a criminalidade, como, por exemplo, seu impacto 

nas conexões estabelecidas pelos jovens, ao favorecer a formação de redes sociais fora do 

ambiente desvirtuante ou o efeito auto incapacitação, ao exigir que o aluno passe mais tempo 

no ambiente escolar, diminuindo a ociosidade. 

Cerqueira et al. (2016) produziram indicadores sobre 10 dimensões educacionais 

as quais continham informações sobre escola, professores e alunos nos bairros e municípios 

do Rio de Janeiro e correlacionaram esses indicadores com as respectivas taxas de homicídios 

registradas no âmbito municipal. O resultado do estudo apontou que as maiores incidências de 

crimes contra a vida aconteciam nos bairros mais pobres onde estavam localizadas as piores 

escolas do estado, conforme os indicadores levantados. Por outro lado, as menores incidências 

de homicídio ocorriam nos bairros com melhores condições econômicas, onde também 

estavam localizadas as escolas com melhores indicadores educacionais. As estimativas 

revelaram ainda que, nos bairros onde a violência é mais alta, as taxas de reprovação e de 

abandono são, respectivamente, 9,5 e 3,7 vezes maiores do que em bairros mais pacíficos.  

No que tange ao mercado de trabalho, grande parte dos estudos utilizam a variável 

taxa de desemprego para correlacioná-lo com as ocorrências criminais. Infelizmente os órgãos 

oficiais responsáveis por divulgar essa informação não a disponibilizam anualmente por 

municípios, e sim por estados e região metropolitana. Optou-se, portanto, em utilizar o 

número de empregos formais para captar a relação entre as oportunidades geradas pela 

empregabilidade formal e crime. Apesar de ter efeito ambíguo, espera-se que essa relação seja 

negativa, uma vez que a remuneração salarial reduziria o incentivo à ação delituosa. 

Conforme argumenta Kahn (2013) a criminalidade brasileira, principalmente a 

verificada nas Regiões Norte e Nordeste, é fruto tanto da pobreza quanto do desenvolvimento 

econômico. Esse desenvolvimento, ao tempo em que trouxe aumento da renda da população e 

ganho nos indicadores sociais, também trouxe a reboque a aglutinação de uma massa de 

pessoas na periferia em torno dos centros urbanos que convive com uma outra parcela da 

população que goza de condições diferentes. Apesar da renda e da atividade econômica terem 

crescido, também em função das transferências de renda provenientes do Governo Federal, as 

condições que caracterizam o nível de pobreza ainda são significativas.   
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O efeito do nível da atividade econômica e da pobreza nas taxas de CVLI, CVP e 

furtos dos municípios e foi testado através da inclusão das variáveis crescimento do PIB, 

cadastro único e cadastro único defasado em 1 período.  

Quanto maior a riqueza disponível, maiores serão os ganhos com o crime. Ao 

mesmo tempo, uma maior variação no rendimento médio da população diminui a 

desigualdade quando esse crescimento se dá nos quartis de renda que delimitam a linha de 

pobreza e extrema pobreza.  

A inclusão do PIB per capita visa auferir se nos municípios onde se verifica maior 

variação percentual positiva da renda, também houve aumento nas taxas de criminalidade. 

Conforme mostra o gráfico abaixo, o PIB cearense até 2014 cresceu acima das taxas 

nacionais, mostrando aquecimento da economia. A partir de 2015 verifica-se uma 

desaceleração com tendência de queda, agravada pela crise que tem assolado o país desde 

então. 

 

Gráfico 4 – Taxas de crescimento do PIB – Ceará e Brasil 

 

Fonte: IPECE - Indicadores econômicos do Ceará 2015  

 

No que tange ao cômputo do efeito da pobreza, sua dimensão no Ceará é mostrada 

no gráfico abaixo. Desde 2005 percebe-se uma redução nas taxas de pobreza do Estado. Por 

um lado, espera-se que nas localidades em que o número de pobres seja maior, menor seja a 

disponibilidade de bens a serem usurpados por criminosos. Contudo, a pobreza também está 

inter-relacionada a outras questões. Pessoas que residem em bairros desfavorecidos são mais 

propensas tanto a cometerem crimes quanto a serem vítimas deles. Além disso, a questão da 

privação relativa de renda também deve ser levada em consideração, pois leva o indivíduo a 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ceará Brasil



49 
 

se sentir frustrado em função de sua condição social, o que implica em redução do custo 

moral de se cometer crimes. 

 

Gráfico 5 – Percentual de pessoas em situação de pobreza - Ceará 

 

Fonte: IPECE – Síntese dos indicadores sociais do Ceará 2016 

4.2 Modelagem econométrica 

Com o objetivo de capturar o efeito inercial nas taxas de crime, optou-se por um 

modelo de regressão dinâmica para dados em painel.  A análise econométrica para dados 

configurados na forma de painel acompanham a unidade observada, nesse caso os municípios, 

numa série temporal, oferecendo assim múltiplas observações. Essa particularidade implica 

em um modelo com adição de dois termos, um que representa o efeito local, que não varia no 

tempo, e outro o efeito temporal. A equação resultante é a seguinte:  

                                     ∑             
  
     (1)       

onde, o subscrito i indexa os municípios do estado do Ceará e t o período de tempo. O termo 

i  representa os efeitos fixos não observáveis dos municípios,    são as variáveis 

explicativas do modelo especificadas no quadro 1 e it  são os distúrbios aleatórios. 

A adoção desse modelo implica nas seguintes hipóteses: 
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Adicionalmente, existe uma hipótese padrão relativa às condições iniciais de 

               :  [                  }    para i=1,2,....,N e t=1,2,.....,T  (AHN E 

SCHMIDT, 1995). 

Os métodos de estimação visam capturar da melhor maneira possível a relação de 

interesse, que neste estudo diz respeito ao impacto das transferências de renda sobre o crime. 

Nesse sentido, um método tradicionalmente usado quando os dados estão agrupados em 

cross-section é o de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

Contudo, as técnicas de estimação tradicionais são inapropriadas no caso da 

equação (1) devido a dois principais problemas econométricos. O primeiro problema diz 

respeito à presença de dois elementos: os efeitos não observáveis nos municípios, i , e a 

variável dependente defasada,                 no lado direito da equação (1).  

Fajnzylber e Araújo Júnior (2001) apontam que, por mais que se busque controlar 

por alguns determinantes que estão associados ao crime, como as proxies para a pobreza, 

educação ou mercado de trabalho, utilizadas nesse trabalho, é de se esperar que existam outras 

características das mais variadas matizes de ordem cultural, sistêmica, política, sociológica, 

etc. que fazem com que alguns municípios do Ceará possuam taxas de criminalidade maiores 

que outros. Pode-se citar entre elas a presença do crime organizado em algumas localidades, o 

tráfico de drogas, a alta incidência de população masculina e jovem ou famílias desajustadas 

internamente, enfim, são muitas as heterogeneidades possíveis. 

Nesse caso, omitir os efeitos fixos individuais no modelo dinâmico em painel 

torna os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) enviesados e inconsistentes. 

Essa dificuldade na estimação de um parâmetro livre de viés, que de fato represente o efeito 

causal que se pretende auferir é um problema de endogeneidade das variáveis explicativas, 

segundo problema econométrico que desestimula o uso de MQO.  

Silva (2014) argumenta que problemas de endogeneidade podem ocorrer por três 

principais motivos: a) viés da variável omitida, que pode estar relacionada com alguma 

variável explicativa itx  presente no modelo b) erro de medida, principalmente causado pela 

existência de subnotificação nas ocorrências criminais e c) simultaneidade existente entre as 

variáveis explicativas, também chamada de causalidade reversa, como, por exemplo, a 

criminalidade do passado influenciar as taxas de crime do presente.  

Nesses casos, a endogeneidade no lado direito da equação (1) deve ser tratada 

para evitar um possível viés gerado, obtendo, assim, um modelo mais consistente. 
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Para corrigir esses problemas supramencionados, Arellano-Bond (1991) propõe o 

estimador do método dos momentos generalizado-diferenciado (MMG-diferenciado). Tal 

método consiste na eliminação dos efeitos fixos através da primeira diferença da equação (1). 

A equação, então, seria assim definida: 

                                       ∑           
  
   (2) 

onde, para uma variável itz  qualquer do modelo, 1 ititit zzz .  

Por construção da equação (2),                 e it  são correlacionados e, 

portanto, estimadores de MQO para seus coeficientes serão não somente enviesados como 

também inconsistentes. Nesse caso, é necessário empregar variáveis instrumentais para 

                  . O conjunto de hipóteses adotadas na equação (2) implicam que as 

condições de momentos 0]min[   itsitalidadecriE  , para t=3,4,....T e s 2, são válidas. 

Baseados nesses momentos, Arellano e Bond (1991) sugerem empregar sitalidadecri min , 

para t=3,4,....T e s2, como instrumentos para equação (2). 

Com relação às outras variáveis explicativas, têm-se três possíveis situações. Uma 

variável explicativa itx  pode ser classificada como (i) estritamente exógena, se não é 

correlacionada com os termos de erro passados, presente e futuros, (ii) fracamente exógena, se 

é correlacionada apenas com valores passados do termo de erro, e (iii) endógena, se é 

correlacionada com os termos de erro passados, presente e futuros. Os valores de itx , quando 

fracamente exógenos, defasados em um ou mais períodos são instrumentos válidos na 

estimação da equação (2). Já para endogeneidade, os valores de itx  são válidos quando 

defasados em dois ou mais períodos.  

No entanto, Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) argumentam que 

esses instrumentos são fracos quando as variáveis dependentes e explicativas apresentam forte 

persistência e/ou a variância relativa dos efeitos fixos aumenta. Isso produz um estimador 

GMM-diferenciado não consistente e enviesado para painéis com T pequeno.  

Como forma de reduzir esse problema de viés e imprecisão, Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998) sugerem a estimação de um sistema que combina o conjunto 

de equações em diferenças, equação (2), com o conjunto de equações em nível, equação (1). 

Daí surge o método dos momentos generalizado-sistema (MMG-sistema), escolhido como o 

mais adequado para a composição desse trabalho. 
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4.3  Resultados 

Os resultados estimados dos coeficientes das variáveis do modelo econométrico 

especificado na seção anterior são apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 5- Resultados do Modelo de Regressão para a Variável Criminalidade 

 Criminalidade   Coeficientes     Desvio padrão t Valor-p 

Constante 118,93 109,95 1,08 0,2790 

Criminalidade(-1) 0,50 0,10 6,96 0,0000 

Densdemog  1,40 0,68 2,08 0,0380 

Txabandmedio  -40,23 9,84 -4,09 0,0000 

Txabandmedio(-1)  18,00 7,19 2,50 0,0120 

Cadunico -0,03 0,013 -2,43 0,0150 

Cadunico(-1) 0,03 0,0069 3,89 0,0000 

Nemprform  -0,03 0,0121 -2,83 0,0050 

Crespibperc 0,39 0,6497 0,60 0,5510 

Bolsafammuncreal  0,000001 7.80e-06 -1,32 0,1860 

População 0,01 0,0029 2,10 0,0360 

Instrumentos para a equação (2):  

L(2/2).Criminal, L(1/.).densdemog, L(1/.).L.Txabandmedio, L(1/.).Cadunico, D.Nemprform 

D.crespibperc  D.Bolsafammuncreal, D.Pop . 

Instrumentos para a equação (1):  

LD.Criminal, D.densdemog,  LD.Txabandmedio,  D.Cadunico e constante. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: L é o operador defasagem de maneira que L       . O operador diferença D aplicado a uma variável    

é definido como:            . Os operadores L.D                        . 

 
 

As estimações apresentadas na tabela 5 demonstram haver existência do 

fenômeno da inércia criminal presente nos municípios cearenses. Com efeito, o coeficiente 

estimado da variável criminalidade defasada em um período é positivo e estatisticamente 

significativo para qualquer nível de significância que se adote. Em outras palavras, a 

criminalidade em um determinado ano tende a se propagar no ano seguinte.  

A comprovação que a incidência passada do crime na sociedade influencia nas 

taxas atuais está em consonância com vários achados registrados na literatura, como os 

trabalhos de Sah (1991), Fajnzylber, Lederman e Loayza, 1998, Kume (2004) e Santos 

(2009). Assim como em atividades legais, os indivíduos acabam adquirindo experiência ao 

longo de sua prática em atividades ilícitas, uma espécie de “learning-by-doing”, conforme cita 

Santos (2009), que gera maior ganho de produtividade. Além disso, o regressor de 
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criminalidade defasada em um período também captou a sensação de impunidade do 

criminoso, o qual reduz a sua aversão ao risco de ser preso, incentivando a prática ilegal.  

O efeito negativo esperado do número de empregos formais na criminalidade 

também se confirmou. De fato, o mercado de trabalho parece contribuir para amenizar a 

incidência de CVLI, CVP e furtos. Os resultados permitem inferir que nas regiões onde há 

maior oferta de empregos nos municípios as taxas de criminalidade são menores. Para o nível 

de significância de 5% o coeficiente estimado desta variável é negativo e estaticamente 

significativo. 

Contudo, o crescimento do PIB per capita como medida para se captar a 

influência da atividade econômica não apresentou nenhum impacto na taxa de criminalidade. 

Seu coeficiente estimado no modelo não foi significativo estatisticamente para o nível de 5%. 

Conforme já demonstrado em seções anteriores desse trabalho, o resultado esperado para 

variáveis ligadas à renda é ambíguo.  

Amin, Comim e Iglesias (2009) também não encontraram resultados conclusivos 

para a variável taxa de crescimento do PIB para explicar a criminalidade no Rio Grande do 

Sul entre 2003 a 2006. Os autores iniciam uma importante discussão sobre a dicotomia 

existente entre crescimento x desenvolvimento. Apesar de importantes, aumentos na renda 

per capita e taxa de crescimento positiva do PIB não são suficientes para expressar que a 

sociedade tenha tido um salto no seu desenvolvimento e isso possui implicações sobre a 

criminalidade.  

Sendo assim, viver numa cidade com razoável desempenho econômico não 

garante que seus residentes tenham a sua vida preservada ou seu patrimônio inviolado.  É 

necessário incluir na discussão o crescimento econômico balanceado e a redução da 

desigualdade de renda da população. São muitos os estudos que captam relação positiva entre 

crime e desigualdade.  

Não basta, então, que a renda real aumente para todos, é necessário que ela seja 

melhor distribuída, que os extratos mais pobres da população tenham crescimentos reais de 

renda maiores do que os verificados nas camadas mais ricas para que assim essa distância 

possa ser reduzida. Incluir variáveis que busquem medir a desigualdade, a exemplo do Índice 

de Gini, bem como o desenvolvimento econômico, como por exemplo o IDH, IDH-M 

(IPECE) ou o índice da FIRJAN são proposições válidas e servem sugestão para ampliar o 

alcance dos estudos sobre a criminalidade no Ceará.  

As discussões esposadas acima também possuem relação com o resultado 

encontrado para a variável Cadunico, colocada no modelo como uma proxy da pobreza nos 
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municípios cearenses. Nestes termos, em um primeiro momento a criminalidade diminui com 

o aumento da pobreza. No entanto, no ano seguinte a criminalidade volta a crescer em função 

desse aumento. Observe-se que o coeficiente da variável Cadunico é negativo e quando 

defasada de um período torna-se positivo. Ambos coeficientes estimados são significativos 

para o nível de 5%. 

É possível inferir que a variável Cadunico em nível esteja captando, no primeiro 

momento, que regiões onde a pobreza é maior, menos pessoas são potenciais vítimas de crime 

ou mesmo que a desigualdade como fator que interfere na sensação de privação de renda dos 

indivíduos exerça uma influência maior do que a pobreza por si. Contudo, decorrido um ano, 

o impacto dessa variável defasada revela-se significativo, sugerindo que a pobreza se firma 

como um processo dinâmico e persistente, cuja trajetória temporal alimenta os indicadores 

criminais.  

O resultado da tabela 5 demonstra que a relação de interesse deste trabalho  

                                   estimada no modelo econométrico não se 

apresentou significativa, indicando que o valor em termos reais transferidos aos municípios do 

estado do Ceará pelo Governo Federal a título de pagamento de benefícios do PBF não teve 

impacto sobre as taxas de crime registradas no período em análise.  

A literatura registra resultados diferentes para o impacto do Bolsa Família nos índices 

de pobreza e de desigualdade. Vale mencionar que o uso de estratégias econométricas 

diferenciadas em cada trabalho pode contribuir para diferentes achados. Conforme demonstra 

Soares (2012) a queda da pobreza no Brasil é impressionante, mas desigual ao longo do 

tempo
12

, tendo o Programa Bolsa Família uma modesta contribuição na construção desse 

panorama. Considerando o nível de desigualdade e pobreza de um estado, é possível que os 

valores aportados pelo Governo Federal não sejam suficientes para promover choques de 

renda na população capazes de provocar uma mobilidade social que tivesse impacto no alívio 

dos índices criminais.  

Quanto aos impactos da educação, a taxa de abandono dos alunos do ensino médio, 

num primeiro momento, provoca um arrefecimento sobre a criminalidade, o que parece contra 

intuitivo. Contudo, depois de um ano, ela volta a aumentar em função desses abandonos. Para 

um nível de significância de 5%, os coeficientes estimados dessa variável, tanto em nível 

                                                             
12 Enquanto a pobreza na última década caiu de 26 para 14% na escala de pessoas pobres, a parcela da população 

situada na extrema pobreza deslocou-se de 10 para 5%.  
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quanto defasada em um período, apresentaram sinal negativo e positivo, respectivamente, 

sendo ambas estatisticamente significantes. 

O resultado encontrado aponta para a necessidade de ampliar o olhar para a criança 

que está fora da escola. Fajnzylber, Lederman e Loaysa (1998) sugerem haver um efeito 

retardado do esforço educacional sobre a atenuação do crime, pois é um processo de longo 

prazo, que não se materializa quando os jovens estão sendo educados, mas principalmente 

quando se tornam adultos. Quando esse aluno evade do ambiente escolar fica mais exposto a 

sofrer influências de seus pares e do meio em que vive, o custo moral sensibilizado pelo efeito 

civilizatório da escola reduz e ele passa a ficar mais propenso a delinquir.  

Assim, passado um ano em que abandonou a escola, caso não tenha trabalho cujo 

salário seja capaz de aumentar o custo de oportunidade do crime, esse aluno optará por 

ingressar em atividade ilícita. Teixeira (2011) também encontra uma relação diretamente 

proporcional e estatisticamente significativa entre a taxa de abandono escolar dos alunos da 

primeira série do ensino médio defasada em um período e a taxa de homicídio dos estados 

brasileiros. Conforme o autor são raros os trabalhos que levam em consideração a defasagem 

do efeito da escolaridade na criminalidade, observação que leva a crer ser essa uma 

importante contribuição do presente trabalho.  

Por último, constata-se que nos municípios onde a população é maior a taxa de 

criminalidade também é maior. Esse resultado era esperado também para a variável densidade 

demográfica. Ambas possuem sinal positivo e são estatisticamente significativas para o nível 

de 5%.  

 

Tabela 6 - Teste de Arellano-Bond para Autocorrelação dos Resíduos 

Ordem Z Valor-p 

1 -4,78 0,0000 

2 1,04 0,2997 

 

Nota: H0: ausência de autocorrelação do resíduo na primeira diferença 

 Fonte: elaboração própria 

 

A consistência do estimador MMG-sistema depende da suposição de ausência de 

correlação serial no termo de erro e validade dos instrumentos adicionais requeridos pelo 

método. Essas hipóteses podem ser testadas pelo teste da correlação serial de segunda ordem 
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nos erros em primeira diferença. A não rejeição dessa hipótese indica a validade das 

suposições de ausência de correlação serial e validade dos instrumentos.  

Os resultados desse teste se encontram dispostos na Tabela 6. Observa-se que não 

se pode rejeitar a hipótese nula de nenhuma autocorrelação de ordem um dos resíduos na 

primeira diferença. No entanto, pode-se aceitar a hipótese de nenhuma autocorrelação de 

ordem dois. Esses resultados mostram que o modelo se encontra adequadamente especificado. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A segurança é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu 

artigo 6º, sendo papel do Estado oferecê-la aos seus cidadãos. O aumento vertiginoso da 

criminalidade se constitui como um problema social de grande relevância que ameaça o 

exercício desse direito, não só por ser uma grave ameaça à garantia da vida e à preservação do 

patrimônio, mas também pelas implicações econômicas decorrentes do esforço de conter o 

seu avanço.  

Medir o prejuízo social do crime não é tarefa fácil. Como valorar a perda de uma 

vida? Como expressar monetariamente a dor emocional daqueles que perderam seus entes 

queridos de forma brutal ou daqueles que tiveram seu patrimônio construído com tanto 

esforço subtraído num piscar de olhos? Esse custo é difícil computar, mas os encargos 

financeiros imputados na dinâmica criminal são mais tangíveis e tanto a sociedade quanto o 

governo pagam essa conta. E ela é alta! 

A explicação para o fenômeno endêmico do crime violento é multicausal e as 

áreas do saber que têm se atido sobre ela são as mais diversas, todas horizontalmente 

importantes. No campo científico, a teoria tem dado sustento à prática empírica. Causas como 

o desemprego, adensamento populacional, desigualdade, pobreza, impunidade, 

desorganização familiar, educação, esforços de deterrence, entre tantas outras, têm dado 

resposta ao que a teoria sugere, mas nem sempre se encontra convergência entre esses 

estudos, pois não há como dizer que as variáveis são significativas em todos os contextos, em 

todas as regiões e para todos os tipos de crime analisados.  

Na verdade, mais do que buscar comprovação científica, uma vez que a verdade 

nunca é uma só, a maior contribuição que cada pesquisa que é realizada e divulgada oferece é 

a investigação local do objeto de interesse e a oportunidade de se lançar um novo olhar para 

questões antigas ou de analisar algo até então invisível ou silente com a motivação de 

promover mudanças a um panorama crítico.  
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Com esse intuito, analisou-se neste trabalho a relação entre transferências de 

renda via pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família e a criminalidade no Ceará.  

Os resultados permitiram inferir que os recursos transferidos pelo governo federal aos 

municípios cearenses não possuem efeito nas taxas de crime do Estado.   

Ademais, as variáveis empregadas no modelo utilizado trouxeram importantes 

observações que podem orientar o curso das políticas de segurança desenvolvidas pelo poder 

público. A primeira dessas contribuições e talvez a mais importante delas é a percepção da 

existência de inércia criminal nas taxas de crime. Essa constatação leva a afirmação de que a 

criminalidade está se auto alimentando, seu efeito dinâmico tende a se perpetuar para as 

gerações seguintes, afetando as ocorrências do futuro.  

A presença do componente inercial levanta uma série de questionamentos que 

sugerem investigação mais aprofundada de suas causas. Uma delas poderia ser a descrença no 

sistema judicial, que se mostra impotente ante a grave situação do crescente aumento da 

violência. A baixa probabilidade que o indivíduo tem de ser preso atua como incentivo à 

prática ilícita. Nesse caso, urge o uso do aparelho de segurança do estado em instrumentos e 

estratégias de contenção focados no curto prazo.  

Por outro lado, vislumbrando um horizonte de longo prazo, os investimentos 

realizados em educação e nas políticas que possuem como escopo aumentar a oferta do 

mercado de trabalho nos municípios cearenses também são eficazes na prevenção ao crime, 

como sugerem os resultados obtidos. A taxa de abandono do período anterior mostrou-se 

relevante para explicar a criminalidade, o que levanta a discussão sobre a importância de 

manter o aluno dentro do ambiente escolar, intensificando as políticas de combate à evasão 

estudantil. Crianças e jovens fora da escola são altamente vulneráveis à vitimização ou 

delinquência.   

Por fim, como contribuição para futuras pesquisas, estima-se que incluir nas 

variáveis explicativas dos condicionantes da criminalidade no Ceará causas ligadas à 

repressão policial, como taxas de detenção, taxas de esclarecimento de crimes; medidas que 

captem a desigualdade de renda, como o Índice de Gini; e proxies que guardem relação com a 

desorganização social ou sentimento de privação relativa de renda, captadas através de 

pesquisas via formulários específicos, possam trazer importantes observações para a 

investigação desse fenômeno no Ceará.  

Os recursos públicos são escassos. Resolver o problema da violência é tarefa que 

envolve o trabalho integrado de todos os poderes, instituições e sociedade. Antes de partir 

para ação, faz-se necessário conhecer amiúde as particularidades de cada município, de cada 
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bairro, de cada distrito, de cada comunidade. Onde o tráfico de drogas é mais atuante? Qual o 

grau de perícia das facções criminosas e como elas exercem seu domínio? Em quais escolas 

da rede mais alunos evadiram e estão há um ano sem estudar? Os egressos do sistema 

prisional conseguiram encaixe no mercado de trabalho? Qual o nível de relação existente 

entre a polícia e os moradores das comunidades? Mapeamentos como esses precisam ser 

respondidos.  

Pular essa etapa de planejamento é esperar a falência das políticas de governo e o 

desperdício de tempo e de dinheiro público. Tempo que não se tem. De minuto a minuto a 

vida de muitos jovens é retirada. Dinheiro que não se tem. O Ceará é um estado pobre e 

altamente desigual. O que pode ser feito por agora é envolver-se, integrar-se. Nesse ponto a 

academia tem muito a oferecer. O presente trabalho trouxe uma singela contribuição para o 

esclarecimento da criminalidade no Estado, outras muitas hão de vir para sinalizar o caminho 

que leva à saída de emergência.  
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