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RESUMO 
 
 

 
A violência e a criminalidade têm se tornado um problema constante para toda a população. 
Diante deste cenário, a literatura sobre a economia do crime tem se expandido rapidamente, 
focando-se principalmente na relação entre os indicadores de desigualdade econômica e a 
distribuição dos crimes entre as regiões, além de verificar quais características 
socioeconômicas podem influenciar na vitimização. No Brasil, apesar de os índices de 
criminalidade serem tão alarmantes, são poucos os estudos que abordam este assunto. Diante 
disto, este trabalho teve como objetivo principal analisar as características socioeconômicas 
do indivíduo que pudessem influenciar na sua vitimização repetida. Após uma breve revisão 
literária, verificou-se que características como sexo, idade, escolaridade e renda podem 
influenciar na ocorrência de delitos. Além disso, percebeu-se que indicadores de 
desigualdade, como o índice de Gini, podem auxiliar na verificação de alguma relação entre 
distribuição de renda e vitimização. Para estimar e avaliar tais indicadores, os modelos de 
regressão negativo binomial e zeros inflados foram utilizados neste trabalho com o intuito de 
verificar quais fatores mais influenciam na vitimização repetida. Os dados utilizados para esta 
pesquisa foram obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1988, 
único ano em que uma pesquisa de abrangência nacional abordou este assunto, juntamente 
com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA). Fazendo uso das 
principais características socioeconômicas e indicadores de desigualdade de renda para 
estimar os modelos citados, os resultados obtidos mostraram que tais variáveis podem 
interferir na vitimização recorrente do indivíduo, confirmando as estimativas da literatura 
internacional sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Vitimização. Desigualdade. PNAD. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The violence and criminality have become a constant problem for all the population. Ahead of 
this scene, literature on the economy of the crime has expanded quickly, being focused 
principally in the relation between the indicators of economical inequality and the distribution 
of the crimes between the regions, besides checking which social and economic 
characteristics can influence the victimization. In Brazil, in spite of the rates of criminality to 
be so alarming, there are little studies that board this subject. Before this, this work had like 
main objective to analyze the social and economic characteristics of the individual that could 
influence his repeated victimization. After a short literary revision, was verified that 
characteristics as sex, age, schooling and income can influence in delicts ocurrence. Besides, 
it easy perceived that inequality indicators, like the rate of Gini, can help in the checking of 
some relation between distribution of income and victimization. To appreciate and to value 
such indicators, the models of regression negative binomial and inflated zeros were used in 
this work to check which characteristics ones more influence in the repeated victimization. 
The data used for this inquiry were obtained of the National Research for Sample of 
Domiciles (PNAD) of 1988, the only year in which one investigates of national range it 
boarded this subject, together with the data of the Institute of Economical Hard-working 
Inquiry (IPEADATA). Doing I use the principal social and economic characteristics and 
indicative of inequality of income to appreciate the quoted models, the obtained results 
showed that such variables can interfere in the recurrent victimization of the individual, 
confirming the estimates of the international literature on the subject. 
 
Key words: Victimization. Inequality. PNAD. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos a criminalidade, que sempre foi um dos principais problemas de 

qualquer sociedade, tem se tornado o assunto social de maior destaque dentro das 

preocupações da mídia e da população de um modo geral. O crime é visto como uma restrição 

ao desenvolvimento econômico e social de uma região e, com isso, formular políticas efetivas 

de combate ao crime surge como uma questão com alto retorno social e econômico 

(BARSLUND et al., 2005). 

Autores como Araújo Júnior e Fajnzylber (2001) consideram que o fenômeno da 

criminalidade consiste em um problema que apresenta diversas facetas: é social, pois afeta 

diretamente a qualidade e a expectativa de vida da população; econômico, porque limita o 

potencial desenvolvimento das economias, já que o mesmo está associado às condições 

econômicas; e político, pois as ações necessárias para combater o crime envolvem a 

participação ativa dos governos e a alocação de recursos públicos para o combate ao crime. 

Com os significativos aumentos nas taxas de criminalidade e a crescente importância 

dada ao assunto, passou a ser um desafio para os governos formular e implementar políticas 

que possam prevenir e, conseqüentemente, reduzir o crime. Para ajudar a formular tais 

políticas, é de fundamental importância o desenvolvimento de pesquisas que permitam 

avançar no esclarecimento das causas da criminalidade. Além disso, torna-se necessário a 

geração de bases de dados que possibilitem melhorar o entendimento das tendências desse 

fenômeno. 

O surgimento das pesquisas sobre vitimização tornou possível analisar as características 

socioeconômicas do indivíduo e/ou da família que sofreu algum tipo de delito e, além disso, 

verificar os determinantes que influenciam na vitimização repetida. Em outras palavras, essas 

pesquisas favoreceram na constatação de quais características contribuem para que o 

indivíduo se torne vítima mais de uma vez.  

Alguns estudos empíricos mostraram que é importante fazer pesquisas sobre 

vitimização, focando-se principalmente nos motivos que levam à incidência da vitimização 

repetida. Segundo Laycock (2001), com base nos resultados de tais pesquisas, é possível criar 

e implementar programas que ajudem no combate da vitimização recorrente, podendo os 

mesmos vir a se tornar uma estratégia para a redução de crimes de uma determinada região. 
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Conseqüentemente, a diminuição da criminalidade pode ajudar no desenvolvimento 

econômico local. 

A literatura sobre a questão da criminalidade vem crescendo nas últimas décadas, 

principalmente no que diz respeito à relação entre as condições sociais e econômicas de uma 

região e a ocorrência de crimes. Alguns estudos, como por exemplo, de Fajnzylber (1998), 

fazem uso de indicadores de desigualdade de renda para mostrar que quanto mais concentrada 

for a renda de um determinado lugar, maior será a incidência de delitos. Além disso, trabalhos 

como o de Levitt (1999), utilizando dados referentes à renda média da família, indicam que, 

ao contrário do que se imagina, os pobres têm mais chances de sofrerem com a vitimização do 

que as pessoas mais ricas. 

Embora exista uma grande discussão em torno desse assunto, existem poucos trabalhos 

que estudam a vitimização do indivíduo, ou seja, que levem em consideração o papel 

desempenhado pela vítima no momento do delito; a maioria deles analisa o crime sob a ótica 

do delinqüente. É preciso deixar claro que existem duas maneiras de se estudar o crime: 

focando o lado do criminoso, estudando as razões pelas quais o mesmo cometeu o crime; e 

analisando o lado da vítima, verificando quais características a mesma possui que possam 

influenciar na sua vitimização. 

Apesar da grande importância que a criminalidade assume na sociedade brasileira, não 

existem muitos estudos sobre esse fenômeno também no Brasil. E quando se restringe o 

objeto de estudo à questão da vitimização, diminui ainda mais a quantidade de trabalhos 

realizados no país. As poucas pesquisas sobre vitimização existentes, como por exemplo, do 

CRISP (2002) e da Ilanud/FIA/GSI (2002), restringem-se a apenas alguns estados, e em sua 

maioria, dedicam-se à análise do fenômeno em uma determinada capital. Além disso, quando 

o assunto criminalidade é abordado, geralmente é feita tão somente uma análise da relação 

entre distribuição de renda e crime, verificando-se como as condições socioeconômicas 

interferem na decisão do indivíduo em cometer um crime, sem levar em consideração os 

aspectos da vítima. 

Diante deste fato, este trabalho procura analisar, de uma forma mais abrangente, a 

vitimização no país, dando ênfase às características da vitimização repetida. Em outras 

palavras, será feita uma breve análise sobre as características do indivíduo que se tornou 

vítima, independente da quantidade de vezes em que se manifestou o evento, e quais fatores 

são determinantes para que o mesmo venha a sofrer de vitimização repetida. Ao mesmo 
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tempo, será feita uma análise sobre a relação desigualdade de renda e vitimização no país, 

dado que é interessante questionar se a concentração de renda afeta a incidência de crimes e o 

comportamento das vítimas.  

Para a realização deste trabalho, serão utilizados os dados da PNAD de 1988, única 

ocasião em que uma pesquisa de caráter nacional abordou questões relativas ao tema da 

vitimização. Apesar de não ser oficialmente uma pesquisa sobre vitimização, já que as 

questões fizeram parte apenas de um questionário suplementar, os dados obtidos contribuem 

para se fazer uma análise sobre vitimização no país. Para complementar essa base de dados, 

foram utilizadas informações sobre variáveis econômicas através do IPEADATA para o 

mesmo ano. 

Com isso, este trabalho está estruturado em capítulos, obedecendo à seguinte forma: o 

segundo capítulo contém uma breve discussão sobre vitimização, abordando o assunto sob os 

pontos de vista sociológico, criminológico e econômico; o terceiro capítulo, por seu turno, 

apresenta os principais índices de desigualdade utilizados na literatura econômica e analisa a 

relação entre distribuição de renda e criminalidade; o quarto capítulo, na seqüência, descreve 

a base de dados utilizada neste trabalho, contemplando uma estatística descritiva dos dados; o 

quinto capítulo expõe uma breve revisão econométrica sobre modelos de dados de contagem, 

analisando vantagens e desvantagens dos mesmos, e apresenta um modelo econométrico para 

vitimização repetida; o sexto capítulo apresenta os resultados das estimações; por fim, o 

sétimo capítulo expõe uma breve conclusão do trabalho.   
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2  VITIMIZAÇÃO 

 

2.1 Conceito de vitimização 

 

O conceito de vítima vem sendo ampliado para caracterizar todo indivíduo que é 

prejudicado de alguma forma. As vítimas são aquelas pessoas que individual ou coletivamente 

tenham sofrido agressões, bem como lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, 

prejuízo financeiro e perdas de seus direitos fundamentais. Para um indivíduo se tornar 

vítima, basta o mesmo sofrer a ação de um delito, independente de o criminoso ser 

identificado, detido, julgado e condenado, ou de existir uma relação familiar entre o criminoso 

e a vítima, sem que esta última tenha registrado a ocorrência delituosa na polícia. Entretanto, 

apesar desta definição, questões relacionadas ao conceito e à identificação da vítima são 

problemáticas, freqüentemente controversas e, geralmente, fornecem respostas variadas 

(DIGNAN, 2005). 

Diante disso, o papel da vítima na sociedade moderna passou a ser objeto de constante 

análise, favorecendo o surgimento de teorias que estudam o seu comportamento e identificam 

suas características socioeconômicas. Logo, essas teorias passaram a evidenciar a importância 

da vítima no contexto social e a explicar a sua conduta, buscando medidas para reduzir as 

conseqüências da ocorrência do delito no âmbito das políticas públicas e do comportamento 

individual. 

Os estudos sobre vítimas têm sido elaborados em diversos planos; estuda-se a vítima 

sob o aspecto global, integral, psicológico, social, econômico e jurídico. Além disso, é feita 

uma análise da sua personalidade sob o ponto de vista biológico, psicológico e social, e de sua 

proteção social e jurídica, bem como acerca dos meios de vitimização, sua inter-relação com o 

delinqüente e seus aspectos interdisciplinares e comparativos. 

Antes do surgimento das teorias sobre vitimização, os estudos sobre criminalidade 

praticamente se detinham à tríade delito – delinqüente – pena. O outro componente do 

contexto criminal, a vítima, não era levado em consideração. Evidenciou-se uma mudança 

nesse cenário quando outras ciências passaram a fazer uma análise aprofundada do crime, da 



   16 
   
   

vítima, do criminoso e da pena, já que um evento criminal é resultado de uma interação entre 

um ou mais criminosos e uma ou mais vítimas. 

De uma forma ampla, a vitimização tem sido abordada, nas últimas décadas, sob os 

aspectos sociológicos, criminológicos e econômicos. De acordo com Meier e Miethe (1993), a 

teoria da vitimização estuda o comportamento da vítima, analisando a exposição do seu estilo 

de vida e sua rotina diária. Entretanto, a abordagem desta teoria levou os pesquisadores da 

área a enfrentar problemas, principalmente políticos, já que de acordo com tal teoria, a vítima 

também teria sua parcela de culpa na ocorrência de um delito, podendo até provocar o 

acontecimento do mesmo.  

O estudo sobre vitimização é importante para resoluções criminosas, fazendo com que a 

atenção dos pesquisadores não se volte apenas para o criminoso, mas também para a vítima. 

Tal estudo, como forma de prevenção e combate à criminalidade, é um artifício que tende a 

trazer somente benefícios, pois inúmeros delitos não ocorreriam se a vítima não facilitasse, na 

maioria das vezes, a ação do criminoso (BOHN, 2004).  

Como as teorias sobre vitimização analisam o lado da vítima no momento de um delito, 

as mesmas estão ligadas à área criminológica, isso porque alguns pesquisadores as 

consideram como um ramo da criminologia, enquanto outros visualizam-nas como sendo uma 

ciência auxiliar. Apesar dessa discussão, tanto as teorias sobre vitimização quanto a Ciência 

Criminológica têm abordagens diferentes em seus estudos; enquanto as primeiras estudam o 

comportamento da vítima, a segunda aborda o comportamento do criminoso. A próxima seção 

irá descrever como é realizado o estudo na área criminológica. 

 

2.2 Abordagem criminológica 

 

A criminologia define-se, de uma forma geral e simplista, como sendo o estudo do 

crime e do criminoso, ou seja, da criminalidade, sem levar em consideração o papel da vítima. 

Sendo de natureza empírica, tal estudo baseia-se na observação, nos fatos e, na prática, é 

interdisciplinar. A área criminológica é formada por uma série de ciências e disciplinas, tais 

como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, a política etc., e seus estudos transitam pelas 

teorias que buscam analisar o crime, a criminalidade e o criminoso. 
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No início, a criminologia tratava de explicar a origem da delinqüência utilizando o 

método das ciências, fazendo uso do esquema causal e explicativo, ou em outras palavras, 

buscando a causa do efeito produzido. Pensou-se que erradicando a causa se eliminaria o 

efeito (BALLONE, 2005). Desde então surgiram as teorias criminológicas, que têm como 

objetivo analisar quatro vertentes, sendo elas a lei, o criminoso, o alvo e o lugar. A forma 

como essas teorias são classificadas diz respeito aos diversos níveis de explicação para a 

ocorrência do delito, que variam do individual ao contextual. 

Desde o século XVIII, são formuladas várias teorias científicas para explicar as causas 

do delito. No final do século XIX, o criminologista Cesare Lombroso afirmava que os delitos 

eram cometidos por aqueles que nasciam com certos traços físicos hereditários reconhecíveis, 

teoria refutada no começo do século XX por Charles Goring, que fez um estudo comparativo 

entre delinqüentes encarcerados e cidadãos respeitadores das leis, chegando à conclusão de 

que não existem os chamados "tipos criminais" com disposição inata para o crime.  

No século XX, destacam-se as teorias elaboradas por psicólogos e psiquiatras, com 

indicativas de que cerca de um quarto da população reclusa é composta por psicóticos, 

neuróticos ou pessoas instáveis emocionalmente, e outro quarto padece de deficiências 

mentais (SILVA, 2003). A maioria dos especialistas, porém, está mais inclinada a assumir as 

teorias do fator múltiplo, em que o delito surge como conseqüência de um conjunto de 

conflitos e influências biológicas, psicológicas, culturais, econômicas e políticas. 

Os estudiosos ligados aos movimentos socialistas têm considerado o delito como um 

efeito derivado das necessidades da pobreza. Outros teóricos relacionam a criminalidade com 

o estado geral da cultura, sobretudo pelo impacto desencadeado pelas crises econômicas, as 

guerras, as revoluções e o sentimento generalizado de insegurança e de falta de proteção 

oriundos de tais fenômenos. 

Para os pesquisadores na área criminológica, é interessante estudar as causas e os 

motivos para a ocorrência de um delito. Geralmente tais pesquisadores fazem um diagnóstico 

do crime e uma tipologia do criminoso, assim como também elaboram uma classificação do 

delito cometido (BALLONE, 2005).  

Uma das principais atribuições da criminologia é produzir uma série de teorias e 

hipóteses sobre as razões para o aumento de um determinado delito. Os pesquisadores dessa 

área se encarregam de fornecer esse tipo de informação a quem elabora a política criminal, os 
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quais, por sua vez, irão idealizar soluções, propor leis etc. Em seguida, os pesquisadores irão 

avaliar o impacto produzido por essa nova lei nos índices de criminalidade.  

A criminologia, que estuda a natureza, a extensão e as causas do crime, possui dois 

objetivos básicos: a determinação das causas, tanto pessoais quanto sociais, do 

comportamento do criminoso e o desenvolvimento de princípios válidos para o controle social 

do delito. Apesar de a criminologia ser uma ciência dependente da sociologia, a mesma não 

levava em consideração o papel da vítima na ocorrência de um delito. Com isso, o 

comportamento da vítima passou a ser estudado pela Ciência Sociológica, assunto que será 

abordado na próxima seção. 

 

2.3 Abordagem sociológica 

 

Historicamente, os criminologistas ignoravam o papel da vítima na ocorrência de um 

delito, focando-se somente nos criminosos. Com isso, surgiram teorias que estudavam apenas 

o comportamento do delinqüente. Entretanto, essa omissão fez surgir uma lacuna no 

entendimento do crime (ROBINSON, 1999). 

Com o papel da vítima sendo negligenciado pelas teorias da criminologia, começaram a 

surgir então teorias que abordavam o comportamento da vítima. Segundo Robinson (1999), o 

tipo e a quantidade de crimes que ocorrem na sociedade podem ser ocasionados pelas 

atividades que as pessoas fazem no seu dia a dia. Outros pesquisadores da área 

freqüentemente argumentam que a vitimização significa que deve existir alguma coisa 

especial com as vítimas (KLEEMANS, 2001). Dessa forma, surgiram teorias que buscavam 

analisar o comportamento do indivíduo na sociedade, na expectativa de explicar não apenas a 

vitimização em si, como a sua incidência de forma repetida. As duas principais teorias que 

levam em consideração o comportamento das vítimas são: a teoria da exposição do estilo de 

vida e a teoria da rotina diária. 

A teoria da exposição do estilo de vida teve seu desenvolvimento inicial com o trabalho 

de Hindelang, Gottfredson e Garodalo (1978). A idéia básica do estudo era que a ocorrência 

de um delito estava ligada ao risco de vitimização do indivíduo por conta do seu estilo de 

vida. Neste trabalho, os autores definiram estilo de vida como a expressão que se refere à 
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forma adotada por cada pessoa para seguir vivendo, e se manifesta a partir das atividades que 

exercem, sejam elas obrigatórias, como ir ao trabalho, ou de lazer, como ir ao cinema. 

Um ponto a ser destacado nessa teoria é que características como idade, sexo, cor, 

estado civil, número de componentes da família e renda familiar influenciam no estilo de vida 

das pessoas e, conseqüentemente, na possibilidade de vitimização. Isso pode resultar no fato 

de que a ocorrência de um delito não é distribuída aleatoriamente no tempo e no espaço, ou 

seja, podem existir lugares e períodos de tempo com alto risco de vitimização (ROBINSON, 

1999). 

Meier e Miethe (1993) procuraram explicar como determinadas variáveis podem 

interferir no estilo de vida do indivíduo. Segundo eles, a renda familiar é um forte indicador 

do estilo de vida, já que a mesma pode determinar as condições estruturais e os aspectos 

sociais da pessoa. Famílias de baixa renda não têm condições de investir na segurança pessoal 

e patrimonial, além de terem suas atividades de lazer restringidas. Quando a renda familiar 

aumenta, o novo poder aquisitivo permite que a família possa evitar mais facilmente os riscos 

de vitimização, já que a mesma começa a ter mais condições de investir em segurança 

privada.  

Outra característica analisada neste trabalho é o sexo do indivíduo. De acordo com os 

autores, as mulheres correm menos riscos de ser vitimizadas por algum delito porque “apesar 

dos esforços em promover a igualdade entre homens e mulheres na sociedade americana, 

ainda existem diferenças fundamentais nos papéis desempenhados por eles” (MEIER; 

MIETHE, 1993, p. 468). Dito em outras palavras, as mulheres passam a maior parte do tempo 

em casa devido às responsabilidades familiares, enquanto os homens sofrem menos restrições 

em relação às atividades sociais. 

A atividade do estilo de vida de uma pessoa leva a um maior ou menor risco de 

vitimização dependendo de sua natureza. Entretanto, essa questão ainda não foi definida pelos 

pesquisadores da temática porquanto, no seu entendimento, o grau do risco de vitimização irá 

depender do tipo específico de delito a ser estudado. Ou seja, é difícil diferenciar os efeitos do 

estilo de vida das pessoas em diferentes tipos de crimes (ROBINSON, 1999). 

Outra teoria desenvolvida por Cohen e Felson (1979), que segue esse estilo, é a teoria 

da rotina diária, que tem muitas similaridades com a teoria da exposição do estilo de vida. 
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Ambas enfatizam como padrões na rotina ou no estilo de vida em sociedade podem propiciar 

oportunidades para o crime. 

De acordo com a teoria da rotina diária, os crimes são resultados da convergência de 

três elementos: a motivação do delinqüente; a exposição da vítima; e a falta de segurança para 

prevenir o delito. Com isso, a ausência de qualquer um desses elementos é suficiente para 

prevenir a ocorrência de um delito (MEIER; MIETHE, 1993).  

As atividades diárias das pessoas podem naturalmente levá-las ao contato com o crime 

ou simplesmente podem aumentar o risco de vitimização. O tempo gasto em casa geralmente 

diminui o risco de vitimização, enquanto o tempo gasto em público pode aumentar tal risco. 

Entretanto, características econômicas também podem influenciar na possibilidade de uma 

pessoa se tornar vítima, e esta questão será abordada na próxima seção. 

 

2.4 Abordagem econômica 

 

A maioria dos trabalhos que existe atualmente na literatura do crime teve sua motivação 

inicial em Becker (1968), cuja abordagem revela que a relação entre incentivos econômicos e 

criminalidade é uma conseqüência do comportamento racional, ou dito em outras palavras, é 

sugerido que as ações criminais podem ser vistas como sendo ligadas diretamente às decisões 

racionais do criminoso, em que o mesmo observa o custo/benefício do cometimento de um 

crime. 

Vários outros estudos empíricos acerca da orientação da conduta por meio da escolha 

racional foram realizados, sendo investigada a relação entre o crime e outras variáveis, tais 

como mercado de trabalho, renda, desigualdade, demografia e urbanização e/ou outras 

questões. De acordo com MacDonald (2002), com relação às influências socioeconômicas na 

vitimização do indivíduo, fatores como o estoque de consumo, a taxa de desemprego, os 

gastos com consumo no longo prazo e o número de homens jovens na sociedade, têm uma 

influência positiva na criminalidade. 

Diante disso, um estudo que pode ser destacado é o de Fajnzylber et al. (1998), que 

utilizou informações da United Nations World Crime relativas a homicídios e roubos durante 

o período de 1970 a 1994. Nesse trabalho, os autores encontraram uma forte correlação 
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positiva entre o crescimento do crime e a desigualdade de renda. Isso significa que quanto 

mais concentrada for a renda da região, maiores serão as chances de ocorrerem delitos.  

Outras pesquisas indicaram que os pobres têm mais chances de sofrerem com a 

vitimização do que as pessoas mais ricas. Levitt (1999), utilizando dados da National Crime 

Victimization Survey, mostra em seu trabalho que a incidência de assaltos à residência ficou 

mais concentrada entre os pobres nas últimas duas décadas. Uma explicação, segundo o autor, 

para a diminuição desse tipo de delito entre os ricos seria o aumento dos gastos, por parte 

dessas pessoas, em proteger suas casas com segurança privada. Isso, conseqüentemente, gerou 

uma externalidade negativa para as áreas mais pobres, já que as pessoas com menos recursos 

não têm condições de investir em segurança particular. 

Seguindo essa linha de raciocínio, outros pesquisadores passaram a analisar o custo que 

um indivíduo tem com a sua segurança pessoal e/ou patrimonial. De acordo com Shavell 

(1990), as pessoas agem de diferentes maneiras para proteger suas propriedades: elas trancam 

suas portas, compram sistemas de alarme, ou até contratam seguranças particulares. E isso 

ocasiona um aumento nos gastos com segurança privada, podendo o mesmo atingir níveis 

mais altos que os gastos públicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, as poucas estimativas 

sobre os gastos privados em segurança oscilam entre U$ 69 e U$ 300 bilhões de dólares para 

o ano de 1995, enquanto a estimativa dos gastos em segurança pública para o mesmo ano foi 

de quase U$ 100 bilhões de dólares (GARCETTE, 2001). 

O debate com relação à economia e o crime é freqüentemente controverso. Alguns 

conflitos na literatura empírica são guiados pela variedade de fundações teóricas que servem 

de base aos modelos estimados. Um exemplo disso é a existência de várias discussões que 

dividem os estudiosos acerca da relação existente entre desemprego e crime. Alguns 

pesquisadores defendem que o desemprego estimula a atividade criminal, enquanto que outros 

sugerem que a taxa de criminalidade diminui com o aumento do desemprego, já que o último 

diminui a renda da vítima, que passa a não ser mais um alvo tão atrativo para o criminoso 

(MACDONALD, 2001). 

De acordo com MacDonald (2002), “existe quase um consenso na literatura de que a 

taxa de crime é correlacionada positivamente com a taxa de desemprego”. Além disso, muitas 

evidências empíricas são consistentes com a conclusão de que pobreza e desigualdade de 

renda estão associadas às altas taxas de criminalidade. Ou seja, quanto mais pobre for a 

região, maior será a incidência de delitos. Acrescentando a esta discussão, Nilsson e Estrada 
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(2006) sugerem que diferentes perspectivas teóricas argumentam que períodos de declínio 

econômico ou de recessão e aumento da desigualdade conduzem a elevações nos índices da 

criminalidade.  

Apesar de os trabalhos empíricos focarem os determinantes individuais da 

criminalidade, uma parte desses estudos foi construída a partir de uma estrutura de dados 

agregados por região, utilizando as estatísticas oficiais disponibilizadas pelas instituições de 

segurança pública. A ocorrência desse fato pode ser resultado da indisponibilidade de dados 

individuais necessários para a estimação do modelo econômico do crime (LOUREIRO, 2006). 

Ou seja, as estatísticas oficiais não fornecem dados suficientes para que seja feita uma análise 

das características socioeconômicas das vítimas. 

Diante disso, muitos pesquisadores passaram a utilizar as pesquisas de vitimização, 

podendo, assim, avaliar as características socioeconômicas individuais. A desvantagem desse 

recurso é a pouca abrangência territorial, devido aos altos custos. Mas com o uso desses 

dados, o pesquisador pode estudar as características não apenas individuais como também 

locais e/ou regionais, facilitando a verificação dos fatores determinantes para a criminalidade. 

Estratégias para reduzir a vitimização podem tanto reduzir o número de pessoas que se 

tornem vítimas pela primeira vez, quanto a incidência de subseqüente vitimização entre 

pessoas que tenham sido vitimizadas alguma vez. Pessoas que são vitimizadas mais de uma 

vez podem esclarecer importantes questões sobre a prevenção de crimes. Entretanto, estimar a 

vitimização repetida é complicado pelo fato de que qualquer pesquisa longitudinal pode 

conter dados perdidos (missing values) para famílias e indivíduos (YBARRA; SHARON, 

2002).  

Outras características individuais podem ser influentes na ocorrência da vitimização. 

Entretanto, as mesmas geralmente não são captadas em pesquisas que abordam essa questão. 

Na literatura internacional, algumas pesquisas focam suas discussões em duas vertentes: a 

heterogeneidade, observada ou não, e a dependência de eventos. De acordo com alguns 

autores, essas duas características podem justificar algumas das razões atribuídas à ocorrência 

do fenômeno da vitimização. Com isso, a próxima seção fará um breve resumo sobre essa 

discussão. 
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2.5 Recentes discussões sobre vitimização 

 

O entendimento dos processos de vitimização está entre os melhores instrumentos para 

se fazer previsão sobre riscos futuros. De acordo com alguns pesquisadores, o crime pode 

estar concentrado nas mesmas pessoas e/ou nos mesmos lugares, e isso pode ajudar na criação 

de políticas que possam controlar as taxas de violência. Essa afirmação, de acordo com 

Skogan (apud BRADY, 1996), descreve a mais importante introspecção criminológica da 

década, surtindo impactos na teoria e na prática das questões criminológicas. 

Recentemente, a literatura sobre a criminalidade tem dado ênfase maior à vitimização 

repetida. De acordo com Farrell, Phillips e Pease (1995), a repetição de um delito contra a 

mesma pessoa pode ser vista como uma escolha racional por parte do criminoso. Além disso, 

os mesmos autores sugerem que, se a vitimização repetida puder ser evitada, uma grande 

proporção de crimes poderia ser prevenida. 

As pesquisas sobre vitimização repetida eram, até a década de 1990, focadas na 

distribuição espacial dos eventos. A partir de então, começou-se a se analisar os padrões 

temporais da mesma. Sagovsky e Johnson (2007) resumem em seu trabalho que os criminosos 

exibem preferências com relação à hora do dia para cometerem delitos. Apesar dessa nova 

linha de pesquisa sobre o assunto, poucos trabalhos foram feitos abordando essa questão. 

A questão envolvendo a vitimização repetida pode ser explicada sob duas vertentes: a 

heterogeneidade observada ou não observada, na qual as características do indivíduo podem 

influenciar na ocorrência do delito; e a dependência dos eventos, em que a ocorrência de um 

crime aumenta a probabilidade da sua repetição (TSELONI; PEASE, 2003). 

A heterogeneidade, observada ou não, implica que indivíduos ou famílias que sofram de 

vitimização repetida não são afetados por este fenômeno devido ao seu histórico de 

vitimização. Como sugerem Tseloni e Pease (2003), alguns alvos são vitimizados 

repetidamente porque são sempre mais atrativos para os criminosos do que outros possíveis 

alvos, como por exemplo, pessoas idosas, indivíduos que aparentam não revidar na 

abordagem do delinqüente, entre outros. 

Alguns modelos empíricos captam a heterogeneidade em efeitos estimados como 

demografia, características socioeconômicas, entre outras. Para esse caso, tem-se a 
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heterogeneidade observada. Mas algumas características do indivíduo, como por exemplo, seu 

estilo de vida e seus hábitos, não podem ser medidos e, com isso, tornam-se não observáveis. 

Tem-se, portanto, uma heterogeneidade não observada. 

Ao contrário da heterogeneidade, o evento dependente implica que a ocorrência de um 

crime aumenta a probabilidade de repetição do delito. Ou seja, o fato de ocorrer o primeiro 

crime deixa a vítima mais vulnerável e/ou mais atrativa para o criminoso, fazendo com que 

aumente a probabilidade de o indivíduo sofrer um delito subseqüente. Outra razão para se 

explicar a dependência reside na possibilidade de que o criminoso, em caso de assalto a 

alguma residência, volte ao local para retirar alguma coisa que viu na primeira vez, mas não 

pôde levar, ou ainda porque, como conseguiu cometer o delito, ele queira voltar à propriedade 

que considera já conhecida. 

É possível captar a presença da dependência de eventos por meio de uma análise do 

comportamento dos indivíduos diante da ocorrência de um delito. Essa característica pode ser 

obtida através das pesquisas de vitimização, nas quais existam perguntas sobre a reação da 

vítima diante de um crime e das conseqüências desse fato no seu comportamento futuro.  

Apesar de esta discussão influenciar bastante nos trabalhos sobre vitimização, outro 

aspecto tem se tornado a questão central quando este assunto é abordado. Alguns 

pesquisadores têm verificado que a desigualdade na distribuição de renda pode influenciar na 

ocorrência da vitimização; além disso, através de dados sobre indicadores de desigualdade, os 

mesmos têm analisado quais grupos sociais sofrem mais com o fenômeno. Diante da 

importância que esse assunto tem tomado nos últimos anos, o próximo capítulo fará uma 

apresentação dos principais indicadores de desigualdade de distribuição de renda, além de 

fazer uma breve análise da relação entre desigualdade de renda e criminalidade. 
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3  VITIMIZAÇÃO E DESIGUALDADE DE RENDA 

 

3.1 Conceito e medidas de desigualdade 

 

A questão fundamental da distribuição de renda gira em torno do problema da alocação 

de recursos entre vários indivíduos. Dessa forma, tal questão pode ser considerada como 

sendo o ponto de partida da teoria da desigualdade econômica e social. Baseando-se nesta 

teoria, muitos pesquisadores passaram então a medir a desigualdade na tentativa de dar 

significados às comparações de distribuição de renda em termos de critérios que podem 

derivar de princípios éticos, apelando para construções matemáticas ou simples intuição 

(COWELL, 2000). 

Normalmente, o que se observa na literatura sobre o assunto é uma preocupação 

incessante em torno de uma melhor eqüidade social em todos os sentidos, tendo em vista que 

as disparidades econômicas e sociais estão avolumando-se em favor da concentração de renda 

e da acumulação de capitais, que cada vez mais tornam o pobre mais pobre e o rico mais rico. 

A concentração gera desigualdade que está refletida em todos os setores da economia, como 

por exemplo, na educação, na distribuição de terra e nos ganhos dos trabalhadores de uma 

maneira geral.  

De uma forma ampla, as causas para o surgimento da distribuição desigual da renda de 

um determinado local podem pertencer a quatro grandes grupos distintos de fatores. O 

primeiro dentre eles diz respeito à existência de diferenças entre indivíduos com relação as 

suas características, tais como raça, gênero e/ou riqueza inicial. O segundo grupo, por sua vez, 

faz referência às diferenças entre os indivíduos no que diz respeito às características 

individuais adquiridas, tais como nível de educação, experiência profissional etc. O terceiro 

grupo se refere aos mecanismos por meio dos quais o mercado de trabalho age sobre os dois 

grupos de características já citados, transformado-as em diferenças no rendimento do trabalho. 

Por fim, o quarto grupo faz menção às características demográficas, incluindo decisões de 

formação de domicílio, de fertilidade, de co-habitação e/ou separação domiciliar 

(FERREIRA, 2000a). 
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Segundo Atkinson e Bourguignon (2000), há uma quantidade considerável de trabalhos 

empíricos que se dedicam a comparar os dados da distribuição de renda entre várias regiões 

ou entre diferentes pontos de tempo na mesma região. O desafio posto passa a ser então o de 

relacionar as diferenças observadas a um conjunto de características exógenas do local que 

está sendo objeto de análise com o intuito de verificar se essa relação se ajusta às predições 

feitas pela teoria. Além disso, medir a desigualdade com dados quantitativos sobre o seu nível 

e suas características pode ajudar a desenvolver estratégias de implementação de políticas que 

visam a sua redução.  

Diante desse cenário, a literatura especializada que aborda a referida questão passou a 

utilizar índices e medidas que, de certa maneira, conseguiam representar de forma quantitativa 

o grau de desigualdade de uma determinada região. Com isso, diante do grau de importância 

que esses índices passaram a exercer sobre o assunto em discussão, esta seção irá mostrar 

algumas das principais medidas utilizadas pelos pesquisadores1. Há que se mencionar, no 

entanto, que dentre os índices disponíveis na literatura não existe um que seja melhor entre 

todos, pois há aspectos distintos da desigualdade de renda pelos quais há interesse de se 

estudar. Por conta disso, apenas os principais e os mais conhecidos serão esclarecidos na 

continuidade. 

Um dos índices mais utilizados nas pesquisas que estudam esse assunto é o índice de 

Gini, cuja obtenção baseia-se na curva de Lorenz, traçada a partir de um gráfico 

bidimensional, com as proporções acumuladas da população no eixo horizontal e as 

proporções acumuladas da renda no eixo vertical, mostrando a porcentagem da renda total 

recebida por cada fração da população, ordenada em ordem crescente conforme sua renda. De 

acordo com essa definição, uma reta de 45° que parta do ponto de encontro dos eixos 

representa a completa igualdade na distribuição de renda e, sendo assim, quanto mais distante 

estiver a curva de Lorenz dessa reta, maior será a desigualdade. A Figura 01 permite uma 

melhor visualização dessa curva. 

                                            
1 De acordo com Lettieri e Paes (2006), tem-se argumentado que o índice de desigualdade, seja relativo ou 
absoluto, deve satisfazer a alguns postulados. Entretanto, este trabalho não fará esta abordagem, ficando a 
critério do leitor que quiser se aprofundar sobre o assunto, ler a pesquisa citada nesta nota.  
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Figura 01: Curva de Lorenz 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo gráfico, tem-se que o índice de Gini é calculado por meio do quociente entre a área 

situada entre a curva de Lorenz e a curva de perfeita igualdade, no gráfico representado pela 

área A, e a área total abaixo da reta de 45°. Quanto menor a área A em relação ao triângulo 

inferior, menor é o nível de desigualdade de renda e vice-versa. 

De uma forma mais simples, o índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de zero, 

quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a um, 

quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula). Hoffman (1998) sugere a seguinte equação para o 

cálculo do Gini: 
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onde xi é a renda per capita do i-ésimo indivíduo; wi é o fator de expansão do i-ésimo 

indivíduo; e zi é a população acumulada até o i-ésimo indivíduo menos a metade do seu fator 

de expansão. 

Entretanto, o índice de Gini possui algumas desvantagens no seu cálculo: o mesmo 

requer um ordenamento da população e ele não pode ser construído a partir da desigualdade 

observada em subgrupos da população. Apesar dessas desvantagens, o índice de Gini é, 
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talvez, o coeficiente mais conhecido e mais utilizado em estudos que abordam a questão da 

desigualdade, pois ele tem a vantagem de ser extremamente intuitivo e de fazer uso da 

distribuição da renda, e não apenas dos seus valores médios (FERREIRA, 2000b). 

Além do índice de Gini, existe uma classe de medidas de entropia generalizada, dentre 

as quais a mais utilizada é o índice de Theil. A fórmula geral dessas medidas é dada por: 
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Os valores de GE variam entre zero (distribuição igualitária) e infinito (extrema 

desigualdade). O parâmetro α representa o peso dado às distâncias entre rendas de diferentes 

partes da distribuição, podendo assumir qualquer valor real. Para baixos valores de α, GE é 

mais sensível às mudanças na cauda inferior da distribuição e para valores mais altos, às 

mudanças na cauda superior. Os valores mais utilizados para α são 0, 1 e 2. Para α = 1, tem-se 

o índice T de Theil, cuja interpretação é válida ainda que os domicílios apresentem renda 

nula. Para α = 0, tem-se o índice L de Theil, que desconsidera os domicílios com renda zero. 

Como qualquer outra medida, o índice de Theil possui vantagens e desvantagens para 

seu uso. O mesmo é conveniente porque sua decomposição consiste em subgrupos, tem 

comportamento fractal e se ajusta ao tamanho da população. Mas por outro lado, o índice é 

pouco intuitivo, é computacionalmente pesado e ignora a desigualdade ao nível mais 

elementar (FERREIRA, 2000b). Apesar dessas desvantagens, o índice de Theil é bastante 

usado como indicador de desigualdade de renda. 

Uma outra classe de medidas de desigualdade foi proposta por Atkinson. Esta classe 

contém um parâmetro ε, o qual é um coeficiente de aversão relativa à desigualdade, e, além 

disso, algumas de suas propriedades teóricas são similares às do índice de Gini. Dessa forma, 

a medida de Atkinson pode ser definida como: 
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Por fim, outro índice de desigualdade que pode ser utilizado é a razão de dispersão dos 

decis, medida bastante simples e sempre utilizada nos estudos de desigualdade. É obtida pela 

razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a renda média dos 10% mais pobres. No 
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entanto, só deve ser utilizado em casos específicos, pois ele ignora as rendas do meio da 

distribuição e não usa informações acerca da distribuição de renda dos decis intermediários. 

Passar a conhecer a desigualdade é importante para a sociedade como um todo, pois seu 

conhecimento está associado ao bem-estar da população. Dessa forma, analisanda a 

distribuição de renda no Brasil com o indicador de Gini, tem-se que o país apresenta uma 

grande desigualdade, embora a Tabela 01 revele uma diminuição gradual nesse aspecto2. 

Entretanto, apesar destes resultados, o Brasil continua ocupando posição de destaque 

internacional como uma das sociedades mais desiguais do mundo (FERREIRA, 2000a).  

Tabela 01: Índice de Gini no Brasil3 
Estados 1988 1998 2005 
Acre 0,6043 0,5704 0,5834 
Alagoas 0,5702 0,6194 0,5657 
Amazonas 0,5505 0,5798 0,5122 
Amapá 0,4812 0,5788 0,5259 
Bahia 0,6280 0,5956 0,5531 
Ceará 0,6454 0,6179 0,5785 
Distrito Federal 0,6040 0,6222 0,6081 
Espírito Santo 0,6573 0,5815 0,5581 
Goiás 0,6067 0,5774 0,5571 
Maranhão 0,5529 0,6053 0,5209 
Minas Gerais 0,6100 0,5695 0,5275 
Mato Grosso  0,6387 0,5410 0,5325 
Mato Grosso do Sul 0,6235 0,5761 0,5225 
Pará 0,5676 0,5646 0,5146 
Paraíba 0,6277 0,6402 0,5805 
Pernambuco 0,6189 0,5983 0,5868 
Piauí 0,6465 0,5944 0,5905 
Paraná 0,5753 0,5672 0,5391 
Rio de Janeiro 0,5888 0,5737 0,5569 
Rio Grande do Norte 0,6225 0,5984 0,5980 
Rondônia 0,5629 0,5499 0,5673 
Roraima 0,5866 0,5091 0,5441 
Rio Grande do Sul 0,5828 0,5608 0,5201 
Santa Catarina 0,5513 0,5221 0,4607 
Sergipe 0,6188 0,6165 0,5536 
São Paulo 0,5351 0,5417 0,5321 
Tocantins - 0,6138 0,5351 
Brasil 0,6163 0,6001 0,5692 

Fonte: IPEADATA, 2008. 

                                            
2 Vale ressaltar que este trabalho se restringe apenas ao ano de 1988. Os anos de 1998 e 2005 apresentados na 
Tabela 01 são meramente ilustrativos. 
3 O estado de Tocantins não mostra nenhum valor para o índice de Gini em 1988 porque o mesmo passou a ser 
Unidade da Federação a partir da implementação da Constituição de 1988. 
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Para uma melhor visualização destes dados, tem-se a seguir uma seqüência de gráficos 

que mostram a distribuição das freqüências do índice de Gini para todos os estados brasileiros 

nos anos de 1988, 1998 e 2005. Vale ressaltar que estes anos foram escolhidos porque, 

enquanto este trabalho analisa a vitimização particularmente para o ano de 1988, os outros 

revelam a evolução da desigualdade de renda no Brasil. 

 
 

Gráfico 01: Distribuição das freqüências do índice de Gini 
entre os estados brasileiros – 1988 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados do 
IPEADATA, 2008. 

 

Gráfico 02: Distribuição das freqüências do índice de 
Gini entre os estados brasileiros – 1998 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados do 
IPEADATA, 2008. 

 

                         

                            Gráfico 03: Distribuição das freqüências do índice de Gini entre os estados brasileiros - 2005 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados do IPEADATA, 2008. 
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Assim como é importante conhecer o nível de desigualdade da distribuição de renda por 

estar relacionado ao bem-estar, o mesmo também pode ser utilizado no desenvolvimento de 

estratégias para o crescimento econômico, na análise e reavaliação de gastos sociais, e na 

definição de políticas de intervenção nas áreas da educação, do mercado de trabalho etc. Além 

disso, muitos trabalhos que avaliam o bem-estar da população levam em consideração a 

relação entre desigualdade e criminalidade, dado que este último tem se tornado o assunto 

social de grande destaque na literatura econômica. Diante disto, a seção seguinte fará uma 

breve análise entre desigualdade de renda e crime. 

 

3.2 Crime e desigualdade de renda 

 

Duas perguntas podem ser feitas quando se estuda a criminalidade. A primeira é por que 

alguns indivíduos têm tendências a cometer crimes, e a segunda é por que taxas de 

criminalidade diferem de lugar para lugar ou de tempos em tempos. Para se obter a primeira 

resposta, é preciso comparar as características e experiências dos delinqüentes e dos não 

delinqüentes. A segunda resposta é obtida ao se verificar quais mudanças nas condições 

sociais estão associadas com as diferentes taxas de criminalidade (BLAU; BLAU, 1982). 

Uma variável que tem recebido especial atenção por parte dos pesquisadores desta área, 

tanto nos trabalhos pioneiros das décadas de 1960 e 1970 quanto nos anos recentes, é a 

desigualdade na distribuição de renda. A evidência estatística parece sugerir que sociedades 

mais desiguais possuem taxas de criminalidade mais elevadas. Esse fato já foi observado tanto 

em estudos sobre países como também naqueles referentes a estados dentro de um mesmo 

país. Em resumo, quanto mais desigual for a região, maior será a incidência de crimes. 

Diante disso, em tese tem-se que em sociedades onde o grau de desigualdade é elevado, 

os pobres têm um grande estímulo em tentar cometer crimes contra os ricos, pois o produto do 

crime, desde que se assalte uma pessoa rica, é muito alto. De maneira semelhante, o custo de 

oportunidade de uma pessoa de baixa renda em cometer o crime é baixo, afinal ele não tem 

muito a perder. Dessa forma, a desigualdade de renda seria o motivador da criminalidade.  

De acordo com Andrade et al. (2003), a maior parte dos trabalhos empíricos na 

literatura econômica analisa a criminalidade a partir da análise da curva de oferta de crimes. 
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Vários agregados econômicos podem afetar a curva de oferta de crimes de uma sociedade: o 

salário real médio, o nível de desigualdade de renda, a taxa de desemprego, a fração da 

população abaixo da linha de pobreza, entre outros. 

Verificando como a desigualdade de renda pode afetar na incidência de crimes, tem-se 

que a mesma representa a distância entre os indivíduos de uma mesma sociedade, 

constituindo-se em uma proxy para os retornos da atividade criminal. Em outras palavras, 

sociedades muito pobres, mas com distribuição de renda mais igualitária, tendem a apresentar 

níveis mais baixos de criminalidade, já que o retorno do crime é baixo. Em compensação, em 

regiões com alta concentração de renda podem existir taxas elevadas de criminalidade. 

Ehrlich (1973) propôs, em seu trabalho, analisar o efeito das variáveis desigualdade de 

renda e renda média sobre o crime, por entender que poderiam captar as variações nas 

oportunidades obtidas com a atividade criminosa. Partindo do pressuposto de que o potencial 

criminoso pertença a classes de renda baixa, a desigualdade representaria a distância entre sua 

expectativa de renda no mercado de trabalho, que seria seu custo de oportunidade, e a renda 

de suas vítimas. A partir deste trabalho, muitos outros passaram a seguir esta linha de 

raciocínio, procurando analisar a relação entre desigualdade de renda e crime. 

De acordo com Resende (2007), é difícil mostrar a relação entre desigualdade de renda 

e crime. Os dados para criminalidade, que são normalmente computados com metodologias 

distintas no tempo e no espaço, apresentam grande heterogeneidade e erros de medida. Essa 

dificuldade é agravada em países menos desenvolvidos, em que a baixa confiabilidade dos 

números divulgados por instituições de segurança pública leva pesquisadores a recorrerem aos 

dados de registros de óbito para homicídios para estudar a criminalidade. 

Diante dessas dificuldades relatadas, tem-se que no Brasil e no mundo são poucos os 

trabalhos que estudam a relação entre desigualdade de distribuição de renda e crimes. Quando 

o foco passa a ser a vítima, são praticamente inexistentes os estudos desenvolvidos. Portanto, 

este trabalho, de certa maneira, será pioneiro na análise da vitimização no Brasil focando 

também a desigualdade de renda. Na próxima seção, tem-se uma breve análise desta relação 

abordada em trabalhos internacionais. 
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3.3 Vitimização e desigualdade de renda 

 

No campo das pesquisas sobre o bem-estar da população, a renda tem sido vista como 

um indicador central das condições de vida de um indivíduo e das oportunidades disponíveis a 

ele. A validade desta afirmação tem sido confirmada em análises empíricas que mostram que 

a renda está relacionada às outras condições de bem-estar, tais como saúde, emprego e os 

riscos com a vitimização (NILSSON; ESTRADA, 2006).  

Em muitos trabalhos sobre vitimização, o grande foco tem sido a questão da distribuição 

dos crimes e a desigualdade na distribuição de renda. Pesquisadores que estudam sobre o 

assunto têm encontrado constantemente que os crimes são distribuídos desigualmente entre 

diferentes grupos sociais. Com isso, a questão central a ser examinada é se um aumento na 

desigualdade de renda da região impacta nos riscos de vitimização e quais grupos sociais mais 

sofrem com isso, já que se tem testemunhado nas últimas décadas que o rico tem ficado cada 

vez mais rico e o pobre, cada vez mais pobre. 

Partindo do trabalho de Becker (1968), tem-se que uma pessoa rica se torna um alvo 

altamente atrativo quando sua renda aumenta. Entretanto, se o rico se comportar de tal forma 

que reduza o seu risco de vitimização, como investindo em segurança privada, então o seu 

risco de vitimização pode até diminuir. Conseqüentemente, a vitimização do pobre pode 

aumentar em relação ao rico.  

Uma importante questão sobre a diferença na distribuição da vitimização entre os 

grupos sociais é que o nível de renda influencia na maneira de uma pessoa mais rica se 

proteger de algum delito. Como visto anteriormente, estudos empíricos reconhecem que 

cuidados com segurança privada podem reduzir o nível de criminalidade em algumas áreas, 

mas podem aumentar em outras. Isto porque esse tipo de proteção pode gerar externalidade 

negativa nas áreas mais pobres. 

Apesar de não utilizar nenhum indicador de desigualdade, e sim a renda média familiar, 

Levitt (1999) afirma em seu trabalho que, devido ao aumento da desigualdade de renda nos 

Estados Unidos, as pessoas com baixa renda passaram a sofrer mais com a vitimização, isto 

porque os crimes passaram a ficar mais concentrados nas áreas mais pobres. Uma possível 

explicação para a diminuição do risco de vitimização entre os ricos, segundo o autor, seria o 
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aumento dos gastos com segurança privada. Ou seja, com um poder aquisitivo maior, pode-se 

investir mais nesse tipo de segurança. 

Além de investigar a vitimização entre os grupos sociais, Levitt (1999) também analisa 

este fenômeno entre os brancos e não brancos. Segundo o autor, os não brancos que têm uma 

determinada renda são mais vitimizados freqüentemente que os brancos. Além disso, os 

mesmos são duas vezes mais passíveis de serem vítimas de roubo do que os brancos; e entre 

aqueles que são não brancos e ricos, têm duas vezes mais chances de terem seu veículo 

roubado do que os brancos ricos. 

Seguindo essa mesma linha de pesquisa, o trabalho de Di Tella et al. (2002), baseando-

se também na renda média da família, analisa qual grupo social se tornou a principal vítima 

com o aumento da criminalidade na Argentina. A principal motivação para esse estudo foi o 

fato de que a criminalidade tem aumentado significantemente no país nos últimos anos, 

juntamente com o desemprego e com a deterioração das condições sociais da população. 

Nesse trabalho, os autores verificaram que, para assaltos a casa, os pobres se tornaram 

as principais vítimas dos delinqüentes, tornando evidente que os ricos investem mais na 

segurança patrimonial do que os pobres. Além disso, como a probabilidade de se tornar vítima 

de algum delito aumentou, os ricos aumentaram o seu consumo em segurança privada. 

Entretanto, com relação a assaltos no meio na rua, os dois grupos apresentaram aumentos 

parecidos na taxa de criminalidade, já que a capacidade de se usar proteção contra esse tipo de 

delito parece ser mais limitada. 

Outro trabalho que aborda a relação entre desigualdade de renda e vitimização é o de 

Thacher (2004). Nele o autor mostra que apesar de a criminalidade ter declinado durante o 

período de 1974 a 2000 nos Estados Unidos, este benefício não foi compartilhado igualmente. 

Dito em outras palavras, os pobres passaram a sofrer mais com a vitimização do que as 

pessoas com renda mais elevada em todos os tipos de delito, confirmando os resultados 

obtidos em outros trabalhos, nos quais se tem que com o aumento da desigualdade da 

distribuição de renda, os indivíduos com menor poder aquisitivo passaram a ser mais 

vitimizados. 

No Brasil, a maior parte das discussões sobre a economia do crime diz respeito à 

influência de fatores socioeconômicos sobre a criminalidade, além da mensuração dos custos 

econômicos da violência para a sociedade. Entretanto, são escassos os trabalhos encarregados 
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de investigar a problemática em torno da vitimização. E entre esses poucos, nenhum verifica a 

relação entre desigualdade de renda e vitimização. Diante disto, este trabalho irá focar, a partir 

de agora, a vitimização recorrente no Brasil, verificando quais características do indivíduo 

podem interferir na ocorrência da sua vitimização e se a desigualdade de renda influencia no 

acontecimento deste fenômeno. Apesar de este trabalho ser cross-section, ou seja, faz um 

estudo apenas para o ano de 1988, a análise do impacto da distribuição de renda na 

vitimização repetida será possível porque existe uma diversidade no índice de Gini entre os 

estados para este ano, conforme pôde ser visto na tabela anterior. Com isso, será apresentada, 

no próximo capítulo, a base de dados que será utilizada no modelo de vitimização repetida. 
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4  BASE DE DADOS 

 

4.1 Histórico da PNAD 

 

A PNAD surgiu em 1967 com o intuito de fornecer informações básicas para o estudo e 

desenvolvimento socioeconômico do país. Com um sistema de pesquisas domiciliares por 

amostragem, a mesma investiga diversas informações socioeconômicas, sendo algumas de 

caráter permanente, como as características básicas da população, e outras com periodicidade 

variável, como por exemplo, as informações sobre fecundidade, nutrição, vitimização e outros 

temas que são incluídos na pesquisa através de suplementos, de acordo com as necessidades 

dos usuários (PNAD, 1988). Além disso, a pesquisa vem sendo realizada com o objetivo de 

suprir a falta de informações sobre a população brasileira durante o período em que os Censos 

Demográficos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não são 

realizados, e de estudar temas pouco investigados ou não levados em consideração por tais 

censos (SETEC, 2007). 

Durante a década de 1960, tornou-se evidente que o Brasil precisava de informações 

para planejar e acompanhar o seu desenvolvimento social, econômico e demográfico, já que 

os dados fornecidos pelos Censos Demográficos eram insuficientes e defasados no tempo. 

Com isso, surgiram as pesquisas por amostra de domicílios, que se tornaram o caminho mais 

fácil para o atendimento das demandas existentes. Tais pesquisas, além de possibilitarem um 

maior controle das fases operacionais e uma significativa redução do tempo de execução e dos 

custos, permitiriam a ampliação e o aprofundamento de temas, captados pelos levantamentos, 

que investigam toda a população. 

No início da sua implantação, a pesquisa básica da PNAD abrangia a área compreendida 

pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além do Distrito Federal. O levantamento era trimestral 

até o primeiro trimestre de 1970, quando foi interrompido para a realização do Censo 

Demográfico do IBGE. A partir de 1971, a pesquisa passou a ser realizada anualmente, 

sempre no último trimestre, tendo por referência a situação da população em 30 de setembro 

de cada ano. Em 1973, o levantamento alcançava a amplitude que manteve até o final da 

década de 1970: a área urbana das regiões Norte e Centro-Oeste, além das regiões Nordeste, 
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Sudeste e Sul mais o Distrito Federal. Com a realização de uma pesquisa especial denominada 

Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF) entre 1974 e 1975, a PNAD ficou paralisada, 

de modo que a mesma só foi retomada em 1976.  

Em 1980, o levantamento foi interrompido mais uma vez para a realização do Censo 

Demográfico. Ao ser reiniciada em 1981, a pesquisa cobria todo o território nacional, exceto 

as áreas rurais da região Norte, que representavam, em conjunto, cerca de 3% da população 

brasileira (SETEC, 2007). Em 1988, o estado de Goiás foi desmembrado para constituir os 

atuais estados de Goiás e Tocantins, passando este último a fazer parte da região Norte. Por 

razões de ordem técnica, essas alterações somente foram incorporadas às pesquisas da PNAD 

a partir de 1992 (PNAD, 2006). Conseqüentemente, para os levantamentos das pesquisas 

realizadas entre 1988 e 1990, as estatísticas produzidas para a região Norte não incluíram a 

parcela correspondente ao atual estado do Tocantins, que permaneceu incorporada à região 

Centro-Oeste. 

Com o atraso na realização do Censo Demográfico, sendo feito no ano de 1991, a 

PNAD realizou, em caráter excepcional, sua pesquisa em 1990, retornando às suas atividades 

em 1992. Em 1994, por razões excepcionais4, não foi realizado o levantamento da pesquisa, 

tendo suas atividades retomadas somente em 1995. Em 2000, outro Censo Demográfico foi 

realizado e mais uma vez a PNAD ficou paralisada.  

Desde 2004, a pesquisa abrange a população residente nas unidades domiciliares, desde 

domicílios particulares até unidades de habitação em domicílios coletivos de todas as 

Unidades da Federação, incluindo aqueles localizados na área rural da região Norte (PNAD, 

2006). 

Como foi dito anteriormente, além das perguntas sobre as características 

socioeconômicas de caráter permanente, existem aquelas de periodicidade variável, em 

formas de suplementos, que são incluídas nas pesquisas de acordo com as necessidades dos 

usuários. O Quadro 01 mostra a relação dos questionários suplementares da PNAD e os anos 

em que os mesmos foram realizados. 

                                            
4 Tais razões não são explicadas pela PNAD e/ou pelo IBGE. 
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Ano Suplemento 
1972 Fecundidade; rendimento; bens de consumo; 
1973 Fecundidade; migração; 
1974 Orçamento familiar; nutrição; 
1975 Orçamento familiar; nutrição; 
1976 Migração; cor; religião; fecundidade; 

1977 Bens de consumo duráveis; características das habitações; 
fecundidade; 

1978 Fecundidade; 
1979 Consumo de energia; 
1981 Saúde; 
1982 Educação; 
1983 Previdência; mão de obra; 
1984 Fecundidade; nupcialidade; 
1985 Situação do menor; 

1986 Acesso a serviços de saúde; suplementação alimentar; 
associativismo; anticoncepção; 

1988 Participação político – social; estoque de aparelhos utilizadores de 
energia; 

1989 Trabalho; 
1990 Trabalho; 
1996 Mobilidade social; 
1998 Saúde; 
2001 Trabalho infantil; 
2002 Trabalho infantil; migração; fecundidade; 

2003 Trabalho infantil; migração; fecundidade; saúde; participação em 
programas sociais voltados para a educação; 

2004 Aspectos complementares de educação; acesso a transferências de 
renda de programas sociais; segurança alimentar; 

2005 Trabalho infantil; acesso à internet; 

2006 
Aspectos complementares de educação; acesso à merenda escolar; 
trabalho infantil; acesso a transferências de renda e de assistência 
social de programas sociais; 

2007 Educação de jovens e adultos; educação profissional e tecnológica; 
Quadro 01: Descrição dos suplementos da PNAD 

Fonte: Martine et al., 1988; IBGE, 2007. 
 

 

A coleta de informações obedece a uma série de conceitos e definições operacionais, 

iguais ou assemelhados aos utilizados em várias outras pesquisas domiciliares, inclusive o 

Censo Demográfico, o que facilita a comparação dos indicadores produzidos por esse tipo de 

levantamento.  
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4.2 Dados sobre vitimização na PNAD 

 

Para este trabalho, os dados utilizados serão extraídos da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios para o ano de 1988. Vale mencionar que essa foi a única vez em que 

uma pesquisa com abrangência nacional foi realizada questionando sobre vitimização5. 

No Brasil, poucas pesquisas sobre vitimização foram realizadas. O questionário 

suplementar da PNAD de 1988 teve como tema “Participação Político-Social”. O questionário 

fala de questões sobre justiça, vitimização, associativismo e participação política, dentre 

outras. Portanto, não foi uma pesquisa de vitimização propriamente dita, mas incluiu 

perguntas relacionadas com esse tema. As variáveis utilizadas nesse suplemento foram: se a 

pessoa tinha sido vítima de roubo e/ou furto e quantas vezes isso aconteceu, o que foi 

roubado, onde ocorreu o delito, se recorreu à polícia, registrou queixa, por que não recorreu. 

Além disso, foi abordado a questão da agressão física e o relacionamento da vítima com o 

agressor.  

O período de referência adotado foi de um ano, contado de 01 de outubro de 1987 a 30 

de setembro de 1988. Foram investigados 81.628 domicílios em todas as regiões 

metropolitanas do país, selecionados através de amostra probabilística, obtida em três estágios 

de seleção: municípios, setores censitários e domicílios (CATÃO, 2000). Um dos problemas 

dessa pesquisa é que foi incluída na mesma pergunta a informação relativa a se a pessoa foi 

vítima de furto ou roubo, englobando, em uma mesma categoria, um delito que envolve 

violência e outro sem violência, e que expressam experiências, motivações e diferentes 

contextos. 

Além das questões do suplemento, os indivíduos foram indagados sobre características 

básicas, tais como saúde, educação, atividades de trabalho, entre outras informações 

socioeconômicas. 

 

                                            
5 Para o primeiro semestre de 2008, o IBGE pretende realizar a primeira Pesquisa Nacional de Vitimização, 
também de abrangência nacional, em parceria com o Ministério da Justiça. 
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4.3 Informações sobre vitimização 

 
4.3.1 Estatísticas oficiais 

 

A primeira estatística nacional de crimes foi publicada na França em 1827 e surgiu com 

o intuito de ajudar na elaboração de uma legislação perfeita nas questões civil e moral 

(COLEMAN; MOYNIHAN, 2000). Por estatísticas oficiais, tem-se que são dados coletados 

pela polícia e/ou por instituições que compõem o sistema judicial criminal, que informam 

sobre delitos registrados oficialmente em tais instituições. Essas estatísticas constituem-se na 

principal fonte de informações mais freqüentemente empregada por pesquisadores para 

entender o fenômeno da criminalidade. 

As estatísticas criminais informam os delitos registrados pela polícia através de 

denúncias das vítimas e/ou de terceiros, além de flagrantes feitos por policiais. As principais 

fontes de informações sobre crimes procedem das instituições policiais, judiciais e 

penitenciárias, que elaboram estatísticas relacionadas às atividades criminais. Porém, a falta 

de uniformidade dos dados fornecidos por tais instituições prejudica a análise do fenômeno da 

criminalidade. No Brasil, as principais instituições que fornecem dados sobre violência e 

crime são: Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e as 

Secretarias de Segurança Pública de cada estado.  

O simples fato de um incidente ser reportado à polícia não garante que o mesmo seja 

registrado como crime. Para que se torne parte das estatísticas oficiais, é preciso que ele faça 

parte de um Boletim de Ocorrência (BO). No Brasil, de acordo com os dados da PNAD de 

1988, das quase doze mil e quinhentas pessoas que disseram ser vítima de roubo ou furto 

naquele ano, apenas 27% registraram queixa na polícia fazendo um BO. Os motivos para não 

se registrar este boletim podem ser: medo de represálias, a vítima não acha necessário ou 

conseguiu resolver o problema sozinho, existe uma descrença, da parte da vítima, nas 

instituições de segurança pública, entre outros. 

As estatísticas oficiais são de grande importância não apenas para aqueles que estudam 

sobre crime ou que trabalham para o sistema judicial, mas também para os governantes, a 

mídia e o público em geral. Para esses segmentos, tais estatísticas são as principais fontes com 
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informação sobre delitos. Por conta disso, as mesmas devem ser aperfeiçoadas e melhoradas 

qualitativamente. 

A disponibilidade e a confiabilidade dos dados constituem em uma das principais 

questões a se levar em consideração na realização de qualquer análise econômica aplicada 

(DUCE et al., 2000). Por conta disso, as estatísticas oficiais têm sido alvo de críticas por parte 

dos pesquisadores por não mostrarem de forma real a dimensão da criminalidade em uma 

região.  

As pesquisas self-report6 e de vitimização se tornaram medidas alternativas para alguns 

delitos das estatísticas oficiais. Muitos pesquisadores usam as estatísticas criminais para 

analisar a relação entre o crime e outras questões socioeconômicas. Porém, um dos maiores 

problemas que esses pesquisadores enfrentam é a chamada “figura negra” do crime, ou seja, a 

diferença entre o crime oficialmente registrado e o que realmente aconteceu. Mas também 

existe a natural diferença entre o que as vítimas acreditam ser crime e o que a polícia 

realmente registra como tal. Por conta disso, a dimensão da vitimização tem se tornado a 

principal crítica dirigida aos estudos baseados em dados agregados que utilizam as estatísticas 

oficiais (DUCE, et al., 2000). Tem-se, portanto, que a imprecisão na medição da incidência de 

delitos questiona a validez dos dados para realizar estudos estatísticos.  

É difícil conhecer com exatidão a quantidade de crimes que ocorrem na sociedade. Com 

isso, surgiram as pesquisas de vitimização, não com o intuito de substituir as estatísticas 

oficiais, e sim de se tornarem um complemento a tais estatísticas. As pesquisas de vitimização 

trabalham com uma amostra aleatória de determinada população, a qual se pergunta sobre 

ocorrências de determinados tipos de crimes em determinado período de tempo. Seu principal 

objetivo é estimar a taxa real de crimes por meio do conhecimento de crimes não registrados 

com as autoridades competentes (SANTOS; KASSOUF, 2007). 

Através das pesquisas de vitimização, é possível verificar as características 

socioeconômicas do indivíduo e/ou da família que foi vítima de algum tipo de delito e, além 

disso, pode-se analisar os determinantes que influenciam na vitimização repetida, ou seja, é 

possível verificar que características contribuem para que o indivíduo sofra esse fenômeno 

mais de uma vez. 

                                            
6 As pesquisas de self-report constituem-se de perguntas sobre o envolvimento do indivíduo em questões 
criminais, ou seja, se o mesmo cometeu algum tipo de delito. 
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4.3.2 Pesquisas de vitimização 

 

Com o aumento da violência e da criminalidade, principalmente nas grandes cidades, a 

necessidade de estatísticas fidedignas que orientassem a formulação de estratégias preventivas 

e subsidiassem a elaboração de políticas públicas, adquiriu caráter ainda mais urgente. 

As pesquisas de vitimização trabalham com uma amostra aleatória de determinada 

população, a qual se pergunta sobre ocorrências de determinados tipos de crimes em 

determinado período de tempo. Seu principal objetivo é estimar a taxa real de crimes por meio 

do conhecimento de crimes não registrados com as autoridades competentes (SANTOS; 

KASSOUF, 2007). Aqueles que se utilizam dessa técnica têm como objetivo capturar crimes 

que não estão nas estatísticas oficiais, ou porque não foram reportados à polícia ou por não 

terem sido registrados. 

As pesquisas de vitimização surgiram nos Estados Unidos na década de 1960, com o 

intuito de entender a natureza do crime e combatê-lo com maior rigor pelo país. A primeira 

pesquisa nacional foi realizada em 1966, coletando informações sobre as vítimas de crimes 

em 10.000 unidades domiciliares distribuídas pelo país. Depois desse projeto piloto, 

iniciaram-se, na década de 1970, as séries anuais de pesquisas de vitimização que são 

aplicadas até hoje. 

Depois de desenvolvidas e testadas com êxito nos Estados Unidos, as pesquisas de 

vitimização logo foram implantadas na Europa, Canadá e Austrália. Em 1981, o Home Office 

Research and Planning Unit, uma unidade do departamento de polícia da Inglaterra, tomou a 

decisão de criar uma pesquisa nacional de vitimização e, em 1983, a British Crime Survey 

(BCS) foi publicada. Usando uma amostra significativa da população da Inglaterra e da região 

de Gales, cerca de 10.000 pessoas com idade superior a 16 anos foram indagadas sobre suas 

experiências com delitos nos últimos 12 meses (COLEMAN; MOYNIHAN, 2000). Outras 

perguntas relacionadas a questões socioeconômicas também foram feitas. 

Por ser de caráter amostral e por depender da memória das pessoas entrevistadas, as 

pesquisas de vitimização não fornecem um retrato absolutamente fidedigno do que ocorre no 

mundo real, mas proporcionam estimativas bem mais próximas da realidade do que as 

estatísticas oficiais. A importância da pesquisa de vitimização está, principalmente, na 

possibilidade que esse instrumento tem de fornecer extensa gama de informações relacionadas 
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com o crime, fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas nessa área e para a 

administração da justiça. 

No Brasil, já foram realizadas algumas pesquisas de vitimização, mas nenhuma de 

abrangência nacional. Apesar de a PNAD abordar o assunto em sua pesquisa básica de 1988, 

o mesmo não pode ser considerado como pesquisa de vitimização, já que as questões sobre 

violência e justiça apenas faziam parte de um caderno suplementar. Mas neste trabalho, para 

um melhor entendimento do mesmo, será considerado que a PNAD é uma pesquisa de 

vitimização com abrangência nacional. Com isso, o quadro a seguir resume as características 

das principais pesquisas de vitimização já realizadas no país. 

 

Pesquisa Ano Abrangência da pesquisa Período de 
referência População alvo 

PNAD 1988 Brasil 01 ano 81.628 
domicílios 

1992 
1996 

Município do Rio de 
Janeiro 05 anos 1.000 

entrevistados Ilanud 
 1997 Município de São Paulo 05 anos 2.400 

entrevistados 

Iser/PAHO 1996 Município do Rio de 
Janeiro 05 anos 2.469 

entrevistados 

Iser/FGV 1996 Região metropolitana do 
Rio de Janeiro 01 ano 1.126 

entrevistados 

Seade 1998 
SP: Região metropolitana 
e municípios com mais 
de 50.000 habitantes 

01 ano 14.000 
domicílios 

USP 1999 Região metropolitana de 
São Paulo 06 meses 1.000 

entrevistados 

CRISP 2002 Município de Belo 
Horizonte 01 ano 4.000 

entrevistados 

Ilanud/FIA/GSI 2002 
São Paulo, Rio de 
Janeiro, Recife e Vitória 
(municípios) 

05 anos 2.800 
entrevistas 

Quadro 02: Características das pesquisas de vitimização realizadas no Brasil 
Fonte: Lemgruber, Musumeci, Ramos (2002). 

A última pesquisa sobre vitimização realizada pelo Instituto Latino-Americano para a 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente/Fundação para a Infância e 

Adolescente/Universidade de São Paulo (Ilanud/FIA/USP) em 2002, foi feita com 2.800 

entrevistados, maiores de 16 anos, moradores das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Recife e Vitória. Os entrevistados foram selecionados por sorteios probabilísticos e as 

entrevistas feitas nos domicílios dos entrevistados, durante os meses de abril e maio de 2002. 
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Essa pesquisa teve como objetivos estimar a prevalência de certos crimes, as taxas de 

subnotificação, o sentimento de insegurança e o grau de conhecimento e avaliação da 

população com relação ao Plano de Integração e Acompanhamento dos Programas Sociais de 

Prevenção à Violência (PIAPS), gerenciado pelo Gabinete de Segurança Institucional 

(ILANUD/FIA/GSI, 2002). 

De acordo com a pesquisa realizada pela Ilanud/FIA/GSI, os crimes com maior 

incidência no período de cinco anos foram os crimes cometidos contra o patrimônio, furtos e 

roubos. Verificando-se as médias de crimes entre as cidades, São Paulo e Recife aparecem 

como as cidades mais violentas. 

Um ponto a ser destacado é que a análise da vitimização por escolaridade indica uma 

relação linear entre a probabilidade de se tornar vítima e a escolaridade, de modo que quanto 

mais anos de estudos o indivíduo tiver, maior será o seu nível de renda e, conseqüentemente, 

maior será o seu risco de sofrer um delito. 

Os dados da pesquisa da Ilanud/FIA/GSI também mostram que o fenômeno da 

subnotificação é universal: mesmo nos países desenvolvidos, as autoridades policiais 

conhecem apenas metade dos crimes (49,5%). Entretanto, existem variações entre os países e 

as taxas de notificação variam com o perfil dos crimes, com a escolarização da população, 

qualidade do atendimento policial, confiança da população na polícia, entre outros fatores.  

No Brasil, chama a atenção o fato de o país apresentar uma das menores taxas de 

notificação entre os países avaliados pela pesquisa. Apesar de as taxas de notificação 

brasileiras serem parecidas com as dos demais países com relação a crimes graves, é 

principalmente nos casos de menor gravidade que as diferenças se manifestam: no Brasil, são 

poucas as vítimas desse tipo de crime que se dão ao trabalho de ir a polícia prestar queixa, ao 

contrário das vítimas dos países desenvolvidos 

Diante deste fato, é preciso deixar claro que as pesquisas de vitimização não foram 

criadas para substituir os levantamentos oficiais, mas sim com o intuito de virem a se 

transformar em complementos destes. Trata-se apenas de um método diferente de abordar o 

mesmo problema. Com isso, fica claro a importância e a necessidade da realização, em plano 

nacional e com periodicidade regular, de pesquisas dessa natureza, únicas capazes de traçar 

um padrão nacional de vitimização, a partir do qual se torne possível conhecer os padrões 
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locais e avaliar também o desempenho das políticas de segurança e o grau de confiança dos 

indivíduos em sua polícia. 

 

4.4 Estatística descritiva 

 

Em geral, as pesquisas sobre vitimização indagam do entrevistado se o mesmo foi 

vítima de algum delito em um determinado período e quantas vezes isso aconteceu. A 

primeira questão se limita à obtenção de respostas do tipo sim ou não, enquanto a segunda 

pode ter como resposta qualquer valor inteiro não negativo. Além disso, dependendo da 

metodologia adotada por cada pesquisa, pode-se conhecer em que circunstâncias o crime 

ocorreu, a propensão das vítimas em denunciar a ocorrência do delito, e identificar as atitudes 

da população em relação às instituições encarregadas da administração da justiça. 

Para este trabalho, serão analisadas questões relacionadas à vitimização da pessoa, ou 

seja, será dado um enfoque à questão se o indivíduo foi vítima de roubo ou furto no período 

de outubro de 1987 a setembro de 1988 e quantas vezes isso ocorreu. A Tabela 02 mostra uma 

distribuição observada da vitimização repetida para o referido período. 

 
Tabela 02: Vitimização repetida por indivíduo 

Número de crimes Freqüência Porcentagem % 
0 198.651 94,1 
1 10.139 4,8 
2 1.463 0,7 
3 528 0,3 
4 165 0,1 
5 88 4,1e-4 
6 34 1,6e-4 
7 10 4,7e-5 
8 21 9,9e-5 
10 14 6,6e-5 
11 2 9,4e-6 
12 1 4,7e-6 
15 5 2,3e-5 
20 7 3,3e-5 

Total 211.128 100,0 
Média 0,08  
Variância 0,157  

Fonte: PNAD, 1988 
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De acordo com a tabela, tem-se que o evento de vitimização é raro, já que menos de 

10% da população sofreu algum delito de roubo ou furto. Além disso, a distribuição é 

sobredispersa, com a variância maior que a média. Do total de 211.128 pessoas entrevistadas 

pela PNAD, 11,06% foram vítimas de roubo ou furto. A Tabela 03 mostra a distribuição das 

vítimas entre os estados e as regiões. 

Tabela 03: Distribuição das vítimas entre os estados e as regiões7 

Estado Total de vítimas de 
roubo ou furto Porcentagem (%) 

Rondônia 117 0,94 
Acre 48 0,38 
Amazonas 321 2,57 
Roraima 28 0,22 
Pará 793 6,36 
Amapá 5 0,04 
Norte 1.312 10,51 
Maranhão 153 1,23 
Piauí 138 1,11 
Ceara 591 4,74 
Rio Grande do Norte 137 1,09 
Paraíba 214 1,72 
Pernambuco 838 6,71 
Alagoas 104 0,83 
Sergipe 142 1,14 
Bahia 930 7,45 
Nordeste 3.247 26,02 
Rio de Janeiro 1.064 8,53 
São Paulo 1.454 11,65 
Minas Gerais 1.351 10,83 
Espírito Santo 273 2,18 
Sudeste 4.142 33,19 
Paraná 626 5,02 
Santa Catarina 229 1,83 
Rio Grande do Sul 1.540 12,34 
Sul 2.395 19,19 
Mato Grosso do Sul 222 1,78 
Mato Grosso 247 1,98 
Goiás 529 4,23 
Distrito Federal 383 3,07 
Centro-Oeste 1.381 11,06 
Total 12.477 100,00 

Fonte: PNAD, 1988 

 

                                            
7 Para a região Norte, não existem estatísticas para a área rural na PNAD de 1988. 
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De acordo com a referida tabela, tem-se que a região Sudeste apresenta a maior 

freqüência de vítimas de roubo ou furto, representando 33,19% do total da amostra por região. 

A região Nordeste aparece como a segunda região com maior número de vítimas, 

representando 26,02% do total, seguida da região Sul, com 19,19%. Entre os estados, todos os 

da região Sudeste mais o Rio Grande Sul ultrapassaram a marca de mil vítimas, sendo este 

último o estado com maior número de vítimas de roubo ou furto.  

Dentre o total de 12.477 vítimas, um pouco mais de nove mil tinham trabalhado na 

semana anterior à entrevista, representando 73,08% do total. A Tabela 04 mostra a 

distribuição das vítimas entre aquelas que trabalharam, ou não, na semana anterior à 

entrevista. 

 

Tabela 04: Distribuição das vítimas que trabalharam 
O que fez na semana Total de vítimas Porcentagem (%) 
Trabalhou 9.118 73,08 
Não trabalhou 3.359 26,92 
Total 12.477 100,00 

Fonte: PNAD, 1988 

 

Excluindo as pessoas que não trabalharam na semana, a Tabela 05 mostra a distribuição 

das vítimas durante o deslocamento das mesmas para o trabalho. 

 

Tabela 05: Distribuição das vítimas quando se deslocam para o trabalho 

Locomoção Total de vítimas de 
roubo ou furto Porcentagem (%) 

A pé 2.180 24 
Outros meios 6.900 76 
Total 9.080* 100,00 

*Esse valor é diferente do total de vítimas que trabalharam apresentado na Tabela 05 por conta dos missing values e/ou erro de 
registro 

Fonte: PNAD, 1988 

 

Pela tabela acima, tem-se que 76% das pessoas que trabalharam e se deslocaram para o 

local de trabalho através de carro, transporte coletivo, entre outros, foram vítimas de roubo ou 

furto, enquanto que 24% das pessoas que vão a pé para o trabalho foram vitimizadas. Com 

relação ao local onde os delitos de roubo ou furto podem ocorrer, a Tabela 06 mostra a 

distribuição das ocorrências de tais delitos. 
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Tabela 06: Distribuição das ocorrências 
Local da ocorrência Total das ocorrências Porcentagem (%) 
Via pública 4.129 33,37 
Outros lugares 8.245 66,63 
Total 12.374* 100 

*Esse valor é diferente do apresentado na tabela 04 por conta dos missing values e/ou erro de registro 

Fonte: PNAD, 1988 
 

 

De acordo com a tabela mencionada, tem-se que mais de 66% das vítimas sofrem os 

delitos em suas residências, nas escolas, em prédios comercias, dentre outros. Um pouco mais 

de 33% sofreram os delitos em vias públicas. Uma outra distribuição interessante de ser feita 

é aquela que mostra a relação entre as vítimas e a renda mensal da família. A Tabela 07 

mostra a distribuição das vítimas por classe de renda. 

 

Tabela 07: Distribuição das vítimas por classe de renda 
Classe de renda Total de vítimas Porcentagem (%) 
Até ½ SM* 228 1,83 
Entre ½ e 1 SM 603 4,83 
Entre 1 e 2 SM 1.576 12,63 
Entre 2 e 3 SM 1.520 12,18 
Entre 3 e 5 SM 2.244 17,99 
Entre 5 e 10 SM 2.803 22,47 
Entre 10 e 20 SM 1.958 15,69 
Mais de 20 SM 1.545 12,38 
Total 12.477 100,00 

*SM – Salário Mínimo 

Fonte: PNAD, 1988 
 

Pela tabela, tem-se que a maior parte das vítimas, 22,47%, se concentra entre aquelas 

que recebem entre cinco e dez salários mínimos. Logo em seguida, 17,99% daqueles que 

recebem entre três e cinco salários mínimos, são vítimas de roubo ou furto.  
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4.5 Vitimização repetida 

 

Recentemente, alguns estudos empíricos mostraram um grande interesse no fenômeno 

da vitimização repetida. Nas duas últimas décadas, ficou reconhecido que a vitimização 

repetida de pessoas e lugares representa uma grande proporção de toda vitimização ocorrida 

em alguma região (KLEEMANS, 2001). Além disso, Sparks (1981) demonstrou em seu 

trabalho que esse fenômeno ocorre com mais freqüência do que se poderia prever. 

De acordo com Ybarra e Sharon (2002), existem muitas evidências de que pessoas 

vitimizadas têm mais chances de virem a sofrer futuras vitimizações do que as pessoas que 

nunca foram vítimas; tais evidências podem ser observadas por meio do comportamento do 

indivíduo depois da ocorrência do delito. Além disso, o estudo de Kleemans (2001) mostra 

que a vitimização repetida é mais provável em áreas com altas taxas de criminalidade, já que a 

concentração de crimes está interligada com o número de vitimização por pessoa.  

Diante desse cenário, pode-se dizer que as chances de uma pessoa se tornar vítima, dado 

que a mesma já tenha sofrido algum tipo de delito, são grandes. Com isso, nesta seção será 

feita uma análise da probabilidade de uma pessoa sofrer algum tipo de delito, condicionado ao 

fato de que o indivíduo já tenha sido vítima anteriormente. A Tabela 08 apresenta a 

probabilidade condicionada para o total da amostra. 

 

Tabela 08: Probabilidade de vitimização repetida para o total da amostra 
Probabilidades Resultado 

P(Y = 1) 4,8% 
P(Y = 2/Y = 1) 14,4% 
P(Y = 3/Y = 2) 36,1% 
P(Y = 4/Y = 3) 31,2% 
P(Y = 5/Y = 4) 53,3% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD 1988. 

 

Tem-se aqui que a probabilidade de um indivíduo se tornar vítima novamente aumenta 

quando o mesmo já sofreu algum delito. Isto implica que quanto mais vezes a pessoa sofrer 

com a vitimização, maiores serão as suas chances de se tornar vítima novamente. Esse 

resultado coincide com o mesmo obtido por Ybarra e Sharon (2002) e Kleemans (2001). 

Dessa forma, é possível dizer que investir em programas que buscam reduzir a vitimização 
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repetida pode ser uma estratégia interessante para a redução de crimes de um determinado 

local. 

 Separando a amostra em dois grupos, homens e mulheres, calculou-se a probabilidade 

de vitimização repetida dos mesmos. A tabela a seguir apresenta tais resultados. 

 
Tabela 09: Probabilidade de vitimização repetida entre homens e mulheres 

Probabilidades Homens Mulheres 
P(Y = 1) 5,7% 3,8% 
P(Y = 2/Y = 1) 14,4% 14,4% 
P(Y = 3/Y = 2) 35,2% 37,3% 
P(Y = 4/Y = 3) 35,5% 25,5% 
P(Y = 5/Y = 4) 44,8% 68,9% 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD 1988 

 
Verificando os dados da tabela, tem-se que as probabilidades se invertem entre os dois 

grupos. Enquanto a probabilidade de um homem ser vitimizado pela primeira vez é de 5,7%, a 

da mulher é de 3,8%. Entretanto, as chances das mulheres serem vitimizadas pela quinta vez 

são de 68,9%, enquanto que os homens têm a probabilidade de 44,8%. Tal resultado indica 

que as mulheres estão mais vulneráveis a se submeter à vitimização repetida. A explicação 

para isso pode derivar tanto do fato de que as mulheres são vistas como não muito capazes de 

se proteger e prevenir futuros delitos, quanto da visão dos criminosos a seu respeito como 

alvos fáceis e que não oferecem qualquer resistência no momento da abordagem. Com isso, 

no caso de uma possível implantação de um programa que tenha como objetivo principal 

proteger as vítimas recorrentes, tem-se que as mulheres devem ter uma atenção diferenciada 

dentro desse contexto. 

Dividindo-se a amostra em grupos de cor branca e não branca, tem-se que o mesmo 

fenômeno se repete. A próxima tabela mostra as probabilidades de vitimização repetida entre 

os brancos e os não brancos. 

 
Tabela 10: Probabilidade de vitimização repetida entre brancos e não brancos 

Probabilidades Brancos Não brancos 
P(Y = 1) 5,4% 4,1% 
P(Y = 2/Y = 1) 14,3% 14,6% 
P(Y = 3/Y = 2) 37,1% 34,6% 
P(Y = 4/Y = 3) 31,3% 31,1% 
P(Y = 5/Y = 4) 51% 56,7% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD 1988 
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De acordo com a Tabela 10, as chances de uma pessoa ser vitimizada mais de uma 

vez, independente da sua cor, aumentam na medida em que ocorrem os delitos. Entre os 

brancos, as chances de se tornar vítima pela primeira vez são de 5,4% e de ser vitimizado pela 

quinta vez aumentam para 51%. Entre os indivíduos que se disseram não brancos, a 

probabilidade passa de 4,1% para 56,7%. Calculando-se a probabilidade de vitimização 

repetida para dois outros grupos da amostra, a Tabela 11 apresenta os resultados das 

probabilidades entre a classe de renda dos indivíduos. 

 

Tabela 11: Probabilidade de vitimização repetida entre as classes de renda 
Probabilidades Até ½ SM* Entre ½ e 10 SM* Mais de 10 SM* 

P(Y = 1) 2,8% 4,24% 7,7% 
P(Y = 2/Y = 1) 16,6% 14,2% 14,7% 
P(Y = 3/Y = 2) 44,8% 35,4% 37% 
P(Y = 4/Y = 3) 38,4% 30% 33,5% 
P(Y = 5/Y = 4) 20% 57,4% 48% 
*Salário Mínimo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD 1988. 
 

Assim como observado nas demais tabelas, o fenômeno do aumento da probabilidade de 

ser vitimizado, condicionado à ocorrência de um delito, se repete. As chances de um 

indivíduo, independente de sua classe de renda, se tornar vítima mais de uma vez aumentam 

na medida em que os delitos ocorrem. Entretanto, entre as vítimas que recebem até ½ salário 

mínimo, a probabilidade de ser vitimizado pela terceira vez é maior, 44,8%. Entre os outros 

dois grupos de renda, a probabilidade de se tornar vítima pela quinta vez é maior. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 11, tem-se que as pessoas que recebem 

entre ½ e dez salários mínimos são as que mais sofrem com a vitimização repetida, levando-se 

em consideração a probabilidade da ocorrência de um quinto delito. Esse resultado pode 

confirmar, em parte, os resultados obtidos por Di Tella et al. (2002) no que diz respeito à 

distribuição dos crimes e à desigualdade de renda. Em seu trabalho, como dito anteriormente, 

os autores mostraram que as pessoas mais ricas sofrem menos com a vitimização do que os 

pobres. No caso dos resultados apresentados na referida tabela, as pessoas que recebem mais 

de dez salários mínimos sofrem um pouco menos com a vitimização repetida do que o 

segundo grupo. Entretanto, as mesmas sofrem mais com a vitimização repetida do que as 

pessoas que recebem até ½ salário mínimo. Dito em outras palavras, os resultados deste 

trabalho indicam que o grupo que mais sofre com a vitimização repetida é aquele que recebe 
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entre ½ e dez salários mínimos, seguido daqueles que recebem mais de dez salários mínimos 

e, por fim, do grupo que recebe até ½ salário mínimo. 

Diante dos resultados observados, pode-se concluir que o fato de um indivíduo ter sido 

vitimizado alguma vez faz aumentar as chances de o mesmo vir a sofrer com a mesma ação, 

novamente, no futuro. Além disso, a quantidade de vezes que uma pessoa se tornou vítima 

pode influenciar na próxima ocorrência. Com isso, diante da importância da vitimização 

repetida na literatura internacional e dos resultados preliminares obtidos nesta seção, no 

capítulo seguinte será feita uma revisão econométrica dos modelos a serem utilizados para 

verificar quais características influenciam na vitimização repetida do indivíduo. 



   53 
   
   

 

5  MODELO ECONOMÉTRICO 

 

5.1 O Modelo de Regressão de Poisson 

 

Os modelos de dados de contagem são apropriados para estimar o número de 

ocorrências de um evento. Neste caso, a variável dependente Y assume valores inteiros e não 

negativos iguais a 0, 1, 2,..., que correspondem ao número de eventos ocorridos em um dado 

período. Em outras palavras, esses números são contagens reais, como por exemplo: o número 

de consultas a um médico que uma pessoa faz durante o mês; o número de vezes em que uma 

mesma pessoa foi assaltada no último ano etc. 

Muito embora existam situações em que o modelo de regressão linear forneça resultados 

razoáveis, é muito mais seguro utilizar modelos especificadamente designados para lidar com 

dados de contagem. Alguns modelos desta categoria que podem ser utilizados são: regressão 

de Poisson, regressão negativo binomial (NBR) e variações desses modelos, como a regressão 

com zeros inflados para Poisson (ZIP) e para o negativo binomial (ZINB). Geralmente, a 

regressão de Poisson é o ponto de partida para a análise de dados de contagem, embora seja 

freqüentemente inadequado o seu uso (CAMERON; TRIVEDI, 2005). 

A distribuição univariada é noção fundamental para entender modelos de regressão para 

dados de contagem. Seja Y uma variável aleatória que indica o número de vezes em que um 

evento ocorre. Se Y tiver uma distribuição de Poisson, então: 

!
)|Pr(

Y
eY

Yμμ
μ−

=   para Y = 0, 1, 2, ...   (1) 

que tem como propriedade E(Y) = Var(Y), ou seja, a eqüidispersão, e onde µ > 0 é o único 

parâmetro definido na distribuição. Para uma melhor visualização, os gráficos a seguir 

mostram como é feita a distribuição de Poisson para as médias iguais a 2, 5 e 10, 

respectivamente. 
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Gráfico 04: Distribuição de Poisson com média igual a 2 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da PNAD 1988. 
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Gráfico 05: Distribuição de Poisson com média igual a 5 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da PNAD 1988. 
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Gráfico 06: Distribuição de Poisson com média igual a 10 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da PNAD 1988. 

 

O modelo de regressão de Poisson (MRP) é derivado da distribuição de Poisson pela 

parametrização da relação entre a média μ e os regressores X. A suposição padrão é utilizar a 

seguinte equação estrutural: 

)2(,....1)exp()|( ' NiXXYE iiii === βμ  

em que, por hipótese, existem k regressores linearmente independentes e geralmente existe 

um intercepto. A função exponencial aplicada a X’β, i.e., exp(X’β), garante que μ será 

positivo, o que é necessário já que os valores devem ser não negativos. Além disso, como a 

média é igual à variância, tem-se que Var(Yi|Xi) = = μ, ou seja, a regressão de 

Poisson é intrinsecamente heterocedástica. A densidade do modelo de regressão de Poisson 

para uma única observação é dada por: 

)exp( 'βiX

)3(
!

)'exp(),|(
)'exp(

Y
XeXYf

YX ββ
β−

=  

O modelo de regressão de Poisson é, geralmente, muito restrito para dados de contagem. 

O problema fundamental é que a distribuição é parametrizada em termos de um único escalar, 

μ, e com isso, todos os momentos de Y são uma função de μ. 
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Uma deficiência do modelo de Poisson é que a variância é igual à média, uma 

propriedade chamada de eqüidispersão, enquanto que para o modelo com dados de contagem, 

a variância geralmente excede a média, uma característica chamada de sobredispersão 

(CAMERON; TRIVEDI, 2005). As possíveis causas para que se tenha sobredispersão em 

dados de contagem podem ser: a heterogeneidade não observada, a dependência de eventos 

e/ou a falha na suposição de eventos independentes.  

Como o modelo de regressão de Poisson geralmente é muito restrito, devido a sua 

propriedade da média ser igual à variância, uma alternativa seria o uso do modelo negativo 

binomial, já que este permite a incidência de uma sobredispersão. Na próxima seção será feita 

uma análise das principais características do modelo negativo binomial.  

 

5.2 O Modelo de Regressão Negativo Binomial 

 

O modelo de regressão negativo binomial (MRNB) pode ser obtido de diversas 

maneiras e corrige a falha do modelo de regressão de Poisson adicionando um parâmetro que 

reflete a heterogeneidade não-observada entre as observações. Suponha que a distribuição de 

uma contagem aleatória Y seja de Poisson, condicional ao parâmetro μ, então: 

)4(
!

)|(
Y

eYf
Yμμ

μ−

=  

Suponha agora que o parâmetro μ é aleatório, ao invés de ser uma função determinística 

dos regressores de X. Além disso, suponha μ = λν, onde λ é uma função determinística de X e 

ν > 0 é iid com densidade g(ν|α), onde α é um vetor de parâmetros que determina a pdf de ν. 

Isto é um exemplo de heterogeneidade não observada. Como observações diferentes podem 

ter μ diferentes (heterogeneidade), parte dessa diferença deve-se ao componente aleatório (não 

observado) ν. Entretanto, se E(ν) = 1, tem-se que E(μ|λ) = λ, fazendo com que a interpretação 

dos parâmetros fique igual ao do modelo de Poisson. 

A densidade marginal de Y, sem condicionar ao parâmetro aleatório ν, mas condicional 

aos parâmetros determinísticos de λ e α, é obtida pela integração de ν. Isto resulta em: 

∫= )5()|(),|(),|( υαυυλαλ dgYfYh  
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onde g(ν|α) é chamado de distribuição misturada e α denota o parâmetro desconhecido da 

distribuição misturada. A integração define uma distribuição média. Para algumas escolhas 

específicas de f(.) e g(.), a integral terá uma solução explícita ou forma fechada. 

Se f(Y|μ) tiver a densidade de Poisson e 
)(

)(
1

δ
δνν

δνδδ

Γ
=

−− eg , com ν, δ > 0, for a 

densidade gama com E(ν) = 1 e 
δ

ν 1)( =Var , obtém-se a negativa binomial como uma 

densidade mistura como segue: 
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onde α = 1/δ e Γ(.) é uma função gama. Se α = 0, o modelo de regressão negativo binomial se 

reduz à regressão de Poisson, o que torna desnecessária a possibilidade de se ter um teste de 

sobredispersão. 

A distribuição negativo binomial tem as seguintes propriedades: 

E(Y|μ) = μ 

Var(Y|μ) = μ + αμ2 = μ(1 + αμ) 

onde a variância excede a média desde que α > 0 e μ > 0.  

Duas variações padrões do modelo negativo binomial são usadas nas aplicações de 

regressão. Ambas as variações assumem que μi = . A variação mais comum coloca 

α como o parâmetro a ser estimado. Nesse caso, a função de variância condicional, μ + αμ2, é 

quadrática em relação à média. 

)exp( 'βiX
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A outra variação do modelo negativo binomial assume uma função de variância linear, 

Var(Y|μ) = μ(1 + γ), obtida pela substituição de α por γ/μ em (6). Às vezes, essa variação é 

chamada de negativo binomial 1 (NB1), em contraste com o caso onde a função de variância é 

quadrática, que é chamada de negativo binomial 2 (NB2). Nos dois casos, os coeficientes têm 

a mesma interpretação, desde que E(Y|X) = exp(X’β) = μ. A variação NB2 é a mais usada, já 

que é mais útil para trabalhos aplicados, pois parece ter a flexibilidade necessária para 

fornecer um grau de ajuste para vários tipos de dados de contagem (CAMERON; TRIVEDI, 

2005). O Quadro 03 faz um breve resumo sobre as características dos modelos até então 

mencionados. 

 

Modelo Média Variância 
Poisson μ μ 
Negativo Binomial 1 μ μ(1 + γ) 
Negativo Binomial 2 μ μ(1 + αμ) 

Quadro 03: Características dos modelos de Poisson e Negativo Binomial 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar do uso freqüente desses modelos, é comum os dados de contagem apresentarem 

excesso de zeros. Nessa situação, a aplicação desses modelos pode gerar estimativas 

inconsistentes. A correção desse problema pode ser feita através da utilização dos modelos de 

zeros inflados, que serão mostrados na seção seguinte. 

 

5.3 Modelos de Contagem com muitos Zeros 

 

Muitos eventos com dados de contagem são caracterizados por uma maior contagem de 

zeros do que o esperado. Isso pode ocorrer devido à presença de uma subpopulação com 

apenas contagem de zeros ou à sobredispersão. O problema gerado pelo excesso de zeros na 

amostra pode ser resolvido por modelos de contagem modificada. Dois modelos serão 

apresentados aqui: o modelo de zeros inflados de Poisson (ZIP) e o modelo de zeros inflados 

negativo binomial (ZINB). 

Se os dados de contagem forem sobredispersos, ou seja, se a variância for maior que a 

média, a principal propriedade da distribuição de Poisson é violada. A distribuição negativa 
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binomial pode então ser usada com a finalidade de modelar a distribuição, já que a mesma 

utiliza um parâmetro adicional para descrever a variável de contagem. Se os dados ainda 

tiverem os zeros inflados, usa-se então o modelo de zeros inflados negativo binomial. 

Para os modelos de zeros inflados, tem-se que a variável dependente Yi assume valores 

inteiros não negativos para a i-ésima observação, i = 1, 2, ...., N. A probabilidade do excesso 

de zeros é denotado por πi, onde 10 ≤≤ iπ . Com isso, a variável Yi segue a distribuição de 

zeros inflados de Poisson se:  
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para i = 1, ..., N. A média e a variância da variável aleatória do ZIP são dados por: 
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Se Yi seguir a distribuição do ZINB, então: 
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para i = 1, ..., N. média e a variância da variável aleatória do ZINB são dados por: 
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onde k é um parâmetro que indica a sobredispersão. O modelo ZINB se reduz ao ZIP quando 

k → 0, ou seja, as equações (7) e (8) passam a ser equivalentes. 

Para ambos os modelos, assume-se que πi será modelado pela regressão logística, ou 

seja, logit(πi) = Xiβ, onde Xi é um vetor linha de variáveis, incluindo o intercepto, e β é um 

vetor coluna de parâmetros correspondentes. 
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5.4 Um modelo econométrico para vitimização repetida 

 

O modelo a ser estimado possui como variável dependente a quantidade de vezes que 

um indivíduo foi vítima de roubo ou furto. Portanto, a mesma assume valores discretos 

maiores ou iguais a zero. Além disso, o modelo tem como variáveis independentes as 

características socioeconômicas do indivíduo, ou seja, onde mora, sexo, cor, se o mesmo é 

chefe de família ou não, se trabalhou na semana em que foi entrevistado, idade, escolaridade, 

número de componentes da família, renda mensal familiar per capita e a porcentagem de 

domicílios pobres, além de informações sobre desigualdade de renda, obtidas através do 

índice de Gini e da razão entre a renda os 10% mais ricos e os 40% mais pobres8. Dessa 

forma, o modelo a ser estimado tem a seguinte forma: 

Y = X’β + ε      (9) 

onde Y é a variável dependente, X é o vetor com as variáveis independentes e β assume os 

valores das estimativas. 

Uma parte das variáveis independentes tem como principal característica o fato de 

serem binárias, ou seja, as mesmas assumem valores iguais a 0 ou a 1. Tais variáveis são: 

situação, sexo, cor, condição no domicílio e o que fez na semana. O Quadro 04 faz uma 

descrição das variáveis independentes binárias para melhor entendimento dos resultados da 

estimação.  

 

Variáveis Valores 

Situação 0 – Rural 
1 – Urbana 

Sexo 0 – Mulher 
1 – Homem 

Cor 0 – Branca 
1 – Não branca 

Condição no domicílio 0 – Não chefe de família 
1 – Chefe de família 

O que fez na semana 0 – Não trabalhou 
1 – Trabalhou  

Quadro 04: Descrição das variáveis binárias 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                            
8 Esses valores foram obtidos através do IPEADATA para o ano de 1988. 
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A escolha das variáveis independentes para este trabalho teve a influência de artigos 

como os de Tseloni e Pease (2003) e Yabarra e Sharon (2002). Em suas pesquisas, os autores 

fizeram uso de variáveis como idade, renda familiar e anos de estudo para modelar o processo 

de vitimização repetida. Além disso, Meier e Miethe (1993) explicam em seu trabalho que o 

número de componentes de uma família pode influenciar no risco de vitimização, ou seja, 

quanto maior for a família, menor será o risco de um de seus componentes se tornar vítima.  

Os trabalhos de Nilsson e Estrada (2006) e Di Tella et al. (2002) também influenciaram 

na escolha das variáveis que possam representar desigualdade de renda da região, como o 

índice de Gini e a razão da renda entre 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Baseando-se 

nesses trabalhos e observando as questões que a PNAD oferece em seus questionários, as 

principais variáveis foram selecionadas para esta pesquisa. Na próxima tabela, tem-se uma 

breve descrição das variáveis que serão utilizadas no modelo a ser estimado. Além disso, a 

referida tabela mostra as principais estatísticas descritivas. 

 
Tabela 12: Descrição das variáveis dependente e independente 

Variável 
dependente 

Descrição Mínimo Máximo Média Variância 

Y Vítima de roubo ou 
furto 0 20 0,08 0,157 

Variáveis 
independentes 

     

SIT Urbana ou rural 0 1 0,78 0,171 
SEXO Sexo 0 1 0,49 0,250 
COR Cor 0 1 0,49 0,250 
CONDD Condição no domicílio 0 1 0,30 0,210 
IDADE Idade 10 70 30,71 241,25 
FEZSEM O que fez na semana 0 1 0,56 0,246 
ANOEST Anos de estudo 0 10 4,43 10,486 

NUMCOMP 
Número de 
componentes da 
família 

1 17 4,95 5,183 

RENDA9 Renda mensal da 
família per capita 0,003 4500 32,58 44861 

GINI Índice de Gini 0,4812 0,6573 0,5949 0,001 

POBRES % de domicílios 
pobres 0,15 0,79 0,4108 0,031 

RAZAO 
Razão da renda entre 
10% mais ricos e 40% 
mais pobres 

0,11 0,34 0,2256 0,002 

Fonte: PNAD, 1988, IPEADATA, 1988. 

                                            
9 Os valores da renda mensal da família estão na moeda da época (mil cruzados). 
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Com esta tabela, já é possível fazer uma análise prévia sobre as variáveis escolhidas. De 

acordo com a mesma, tem-se que grande parte da amostra se encontra em zona urbana. Além 

disso, um pouco mais de 50% da amostra é formada por mulheres e por pessoas que se dizem 

ser de cor branca. Um fato interessante é que mais da metade da amostra é formada por 

pessoas que disseram não ser chefes de família no domicilio em que moram e que trabalham 

em alguma atividade. Outro ponto a ser destacado é que a idade média das pessoas 

entrevistadas é de 30 anos e que o tempo médio de estudos das mesmas é de um pouco mais 

de quatro anos. 

Com relação às características de desigualdade, tem-se que o índice de Gini é, em 

média, de 0,5949, e que a razão da renda entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres fica 

em torno de 22%. Outra característica interessante observada é que, no ano de 1988, 41% dos 

domicílios brasileiros eram formados por pobres. 

Para uma análise da correlação entre as variáveis que serão estimadas, a Tabela 13 

mostra como as mesmas correlacionam entre si. O objetivo básico da análise de correlação é 

medir a intensidade ou o grau de associação linear entre duas variáveis, ou seja, o coeficiente 

de correlação é apenas uma medida de dependência linear, não implicando qualquer relação 

de causa e efeito (GUJARATI, 2000).  

Nesta tabela, tem-se o grau de associação entre a variável dependente e todas as 

variáveis explicativas conjuntamente. De acordo com a mesma, temos que a variável vítima 

possui uma associação positiva com todas as demais variáveis, com exceção da cor, número 

de componentes da família, índice de Gini, porcentagem de domicílios pobres, e a razão da 

renda entre ricos e pobres. Dessa forma, tem-se que um homem chefe de família, que mora 

em área urbana, que trabalhou e possui uma renda razoável, tem mais chances de sofrer algum 

tipo de delito. Além disso, tem-se que os anos de estudos possuem uma relação positiva com a 

renda familiar per capita. Ou seja, quanto maior for o nível educacional do indivíduo, maior 

será sua renda e, conseqüentemente, maiores serão os riscos que corre de ser vitimizado. 

A tabela também mostra uma alta correlação entre as variáveis GINI e RAZAO. Por 

conta disso, tentou-se estimar os modelos sem a presença da última; entretanto, os resultados 

obtidos não foram satisfatórios. Dessa forma, manteve-se a variável porque aparentemente o 

problema de correlação não impacta nas estimativas do modelo. 



   63 
   
   

 

 



   64 
   
   

5.5 Uma análise preliminar sobre vitimização 

 

Antes de realizar uma análise sobre vitimização repetida, é interessante fazer uma 

análise preliminar sobre vitimização utilizando o modelo econométrico probit. Neste caso, a 

variável dependente passa a ser binária, assumindo valores iguais a zero ou um. Quando a 

mesma assume valor igual a zero, implica dizer que o indivíduo não foi vítima de roubo ou 

furto em um determinado período; quando assume valor igual a um, tem-se que a pessoa foi 

vitimizada mais de uma vez nesse mesmo período. Estimado o modelo, a Tabela 14 apresenta 

os resultados obtidos. 

 

Tabela 14: Resultados da estimação probit 
Variáveis Coeficientes Desvio padrão P > |z| 

SIT 0.3191 0.0146 0.000 
SEXO  - 0.0186 0.0113   0.100* 
COR - 0.0201 0.0099 0.044 
CONDD 0.4255 0.0130 0.000 
IDADE 0.0042 0.0003 0.000 
FEZSEM 0.1568 0.0109 0.000 
ANOEST 0.0521 0.0016 0.000 
NUMCOMP -0.0292 0.0024 0.000 
RENDA 4.90E-07 5.32E-08 0.000 
GINI 2.7092 0.7701 0.000 
POBRES 0.1153 0.0369 0.002 
RAZAO - 1.7756 0.5776 0.002 
_CONS - 3.6219 0.3263 0.000 

*Estatisticamente insignificante a 5%  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

De acordo com a tabela em análise, tem-se que apenas a variável SEXO não é 

estatisticamente significante a 5%, e, com isso, não possui nenhuma correlação com a variável 

dependente, enquanto que as demais parecem influenciar na ocorrência da vitimização. 

Diante dos resultados estatisticamente significantes, verifica-se que as variáveis COR, 

NUMCOMP e RAZAO possuem uma relação negativa com a variável dependente. Isso pode 

significar que as pessoas que disseram ser de cor branca e que têm poucos membros na 

família, têm mais chances de ser vitimizados.  
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Um fato curioso é a razão entre a renda dos ricos e dos pobres possuir relação negativa 

com a ocorrência de delitos, indicando que quanto maior for a primeira, maior será a 

desigualdade de renda e menores serão as chances de o indivíduo se tornar vítima. Isso chega 

a ser uma surpresa, já que, de acordo com alguns estudos empíricos sobre o assunto, os 

indicadores de desigualdade de renda possuem relação positiva com a vitimização. Entretanto, 

esta última afirmação pode ser confirmada pelo resultado obtido com a variável GINI. A 

mesma, além de ser estatisticamente significante, possui relação positiva com a variável 

dependente, implicando que quanto maior for o índice de Gini, maior será a probabilidade de 

uma determinada região registrar a ocorrência de delitos.  

O resultado das outras variáveis independentes que afetam na vitimização é similar ao 

obtido na literatura do crime. Isso quer dizer que condições como morar em áreas urbanas, ser 

chefe de família e trabalhar, aumentam as chances de um indivíduo vir a se tornar vítima. 

Além disso, a idade, os anos de estudos e a renda per capita da família também podem 

contribuir para deixar a pessoa mais vulnerável. Com relação às estimativas do modelo de 

vitimização recorrente, as mesmas serão apresentadas no próximo capítulo. 
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6  ESTIMAÇÕES 

 

6.1 Resultados das estimações 

 

Para este trabalho, foram estimados os modelos de regressão de Poisson, o negativo 

binomial e o modelo com zeros inflados para Poisson e para o negativo binomial10. Embora 

esses modelos tenham características diferentes, possuem algumas semelhanças, tais como:  

i. cada modelo é estimado pela máxima verossimilhança (MV)11;  

ii. as estimativas podem ser testadas com os testes de Wald e da razão de 

verossimilhança;  

iii. as medidas de ajuste podem ser computadas;  

iv. os modelos podem ser interpretados pela avaliação dos valores previstos dos 

resultados; 

A regressão de Poisson se torna desnecessária quando sua principal característica é 

violada, ou seja, quando o modelo a ser estimado apresenta a média diferente da variância. 

Vários estudos têm provado empiricamente que essa imposição do modelo raramente é 

verificada, sendo a situação mais corrente aquela em que a variância excede a média, situação 

denominada de sobredispersão.  

Como visto no capítulo 4, o modelo deste trabalho apresenta sobredispersão; com isso, 

não existe a necessidade de estimar o modelo para vitimização repetida pela regressão de 

Poisson. Entretanto, apesar das restrições a este modelo, o mesmo foi estimado, tendo seus 

resultados apresentados no apêndice deste trabalho. 

Como existe sobredispersão, as estimativas do modelo de regressão de Poisson são 

ineficientes, mesmo se o modelo incluir variáveis corretas. Conseqüentemente, é importante 

testar a sobredispersão. Como o modelo negativo binomial se reduz ao modelo de regressão 

                                            
10 Os modelos foram estimados através do Stata9. 
11 O método de MV consiste em estimar os parâmetros desconhecidos de tal modo que a probabilidade de se 
observar a variável dependente é a maior possível. 
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de Poisson quando o vetor de parâmetros desconhecidos for nulo12, ou seja, α = 0, pode-se 

fazer o teste para sobredispersão testando H0: α = 0. 

Existem dois pontos que se deve ter em mente ao se fazer este teste. Primeiro, o modelo 

de regressão negativo binomial estima ln(α) ao invés de α. Um teste de H0: ln(α) = 0 

corresponde a testar H0 : α = 1, o qual não é o teste que se deseja. Segundo, desde que α seja 

muito maior ou igual a 0, a distribuição assintótica da estimativa de α quando α = 0, é apenas 

metade de uma distribuição normal. Isto é, todos os valores menores do que 0 têm uma 

probabilidade igual a 0, e isto requer um ajustamento para o nível de significância usual do 

teste.  

O modelo negativo binomial estima ln(α) porque força a estimativa de α ser positiva. A 

tabela a seguir mostra os resultados para a regressão do modelo negativo binomial e o 

resultado do teste de sobredispersão, indicado por Prob . Além disso, a última coluna 

mostra os resultados dos efeitos marginais de cada variável. 

)( 2χ≥

 

Tabela 15: Resultados da estimação em negativo binomial 

Variáveis Coeficientes Desvio padrão P > |z| Efeito 
marginal 

SIT 0.5589 0.0308 0.000 1.74 
SEXO - 0.0342 0.0244   0.160* 0.96 
COR - 0.0575 0.0214 0.007 0.94 
CONDD 0.8607 0.0277 0.000 2.36 
IDADE 0.0120 0.0008 0.000 1.01 
FEZSEM 0.3539 0.0237 0.000 1.42 
ANOEST 0.1013 0.0035 0.000 1.10 
NUMCOMP - 0.0667 0.0051 0.000 0.93 
RENDA 1.04e-06 1.40e-07 0.000 1.00 
GINI 5.7240 1.6453 0.001 6.15 
POBRES 0.3457 0.0798 0.000 1.41 
RAZAO - 0.0375 0.0122 0.002 0.02 
_CONS - 6.9362 0.6988 0.000  
ln(α) 1.6457 0.0218   
α 5.1849 0.1134   
Likelihood-ratio test of α = 0:              χ2(01) = 9842.02           Prob  = 0.000 )( 2χ≥
Log likelihood = - 53065.116 
Pseudo R2 = 0.0593 

*Estatisticamente insignificante a 5% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                            
12 Este vetor representa a heterogeneidade não observada do modelo. 
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De acordo com os dados da tabela, verifica-se que todas as variáveis são 

estatisticamente significantes a 5%, com exceção da variável SEXO. Com isso, tem-se que 

esta variável parece não influenciar na ocorrência da vitimização repetida. Além disso, diante 

dos resultados apresentados nessa mesma tabela, tem-se que as variáveis COR e NUMCOMP 

possuem uma relação negativa com a variável dependente. Em outras palavras, as pessoas que 

se disseram brancas e que moram com poucas pessoas têm mais chances de sofrerem 

vitimização repetida. Em forma de números, os brancos têm 98% mais chances de serem 

vitimizados do que os não brancos; além disso, morar com poucas pessoas aumenta em 85% o 

risco da pessoa ser vítima recorrente. 

O resultado apresentado pela variável que representa o número de componentes de uma 

família confirma a afirmação feita por Meier e Miethe (1993) em seu trabalho. No mesmo, os 

autores sugeriram que quanto maior fosse a família, menor seria o risco de um de seus 

componentes sofrer de vitimização. Segundo eles, a simples presença de uma esposa, irmão 

ou qualquer outro parente no domicílio garante maior proteção para os indivíduos e para suas 

casas. Além disso, morar com outros parentes aumenta a probabilidade de que as atividades 

públicas sejam feitas em grupo, e isso pode ajudar a diminuir os riscos de vitimização. 

O restante das variáveis independentes tem relação positiva com a ocorrência da 

vitimização repetida. Para a variável situação, tem-se que o fato de a pessoa morar em área 

urbana aumenta a probabilidade da mesma de vir a ser vítima de algum delito em 174%. Ser 

chefe de família e estar trabalhando em alguma atividade também aumentam a chance do 

indivíduo de ser vítima de roubo ou furto, representando um aumento no risco de 236% e 

142%, respectivamente. Esses resultados também confirmam os obtidos no trabalho de 

Tseloni e Pease (2003). No mesmo, os autores demonstraram que existe uma relação positiva 

entre essas variáveis e a ocorrência de vitimização repetida. Ainda de acordo com os dados da 

tabela, tem-se que a porcentagem de domicílios pobres também pode influenciar na 

vitimização repetida. Isso indica que uma área com um grande número de residências 

ocupadas por indivíduos com baixa renda influencia na ocorrência da vitimização e aumenta o 

risco de uma pessoa sofrer futuras vitimizações em 141%.  

Um ponto em comum dos resultados obtidos com a literatura especializada acerca do 

assunto é que quanto mais velha a pessoa for, mais vulnerável ela se encontra de ser vítima 

mais de uma vez de algum delito; e de acordo com a tabela, isso representa um aumento nas 

chances de um indivíduo ser vitimizado de 101%. Além disso, os anos de estudos e a renda 
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familiar per capita também são correlacionados positivamente com a vitimização repetida. Ou 

seja, quanto maior o tempo de estudos da pessoa, mais propício ele está de conseguir um 

emprego melhor e, conseqüentemente, de se tornar um alvo em potencial dos criminosos. Em 

forma de números, uma pessoa qualificada tem 110% mais chances de se tornar vítima 

recorrente do que aquelas com pouco ensino, enquanto uma melhora no seu poder aquisitivo 

pode significar um aumento de 100% na probabilidade de ser vitimizado. 

Com relação aos indicadores de desigualdade, assim como já foi mostrado 

empiricamente na literatura internacional, quanto maior for a desigualdade da região, maiores 

serão as chances de um indivíduo vir a se tornar vítima. Diante dos resultados obtidos neste 

trabalho, tem-se que o índice de Gini possui uma forte correlação positiva com a vitimização 

repetida, e isso pode representar um aumento de mais de 600% na probabilidade de um 

indivíduo sofrer com a vitimização repetida. 

A outra variável que pode ser utilizada como indicador de desigualdade apresentou 

resultados surpreendentes, divergentes do obtido pelo índice de Gini. A razão entre a renda 

dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres, apesar de ser estatisticamente significante, 

mostrou ter uma relação negativa com a variável dependente, indicando que quanto maior for 

esta razão, maior será a concentração de renda, porém, menor será a ocorrência de vitimização 

repetida. Uma possível explicação para essa divergência talvez seja a diferença na proporção 

entre ricos e pobres utilizada no cálculo do índice. Como a variável é uma razão da renda 

entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, a mesma não inclui em sua estatística boa 

parte dos indivíduos que ficam de fora desta proporção. 

De acordo com o teste de sobredispersão do modelo, que é dado por Prob  = 

0.000, o resultado indica que o modelo de regressão negativo binomial é preferível ao modelo 

de regressão de Poisson. Entretanto, como dito anteriormente, tem-se que nos modelos de 

dados de contagem, a existência de uma maior proporção de zeros na amostra é comum, 

fazendo com que as estimativas dos modelos de Poisson e negativo binomial sejam 

inconsistentes, mesmo quando o resultado do teste de sobredispersão for favorável ao último 

modelo. 

)( 2χ≥

Além disso, os modelos de Poisson e negativo binomial permitem supor que cada 

indivíduo tem uma probabilidade positiva de ser vítima de roubo ou furto; a mesma difere 

entre as pessoas de acordo com as suas características, mas todos os indivíduos têm alguma 

probabilidade de ser vitimizados. Em outras palavras, os modelos não assumem a 
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possibilidade de uma pessoa não ter sido vitimizada. Entretanto, isto é irreal porque algumas 

pessoas nunca sofreram algum delito e podem não ser potenciais alvos para os delinqüentes. 

Diante disso, os modelos de zeros inflados permitem que essa possibilidade ocorra e, durante 

o processo da estimação dos modelos, eles aumentam a variância e a probabilidade da 

contagem de zeros. 

No presente trabalho, a quantidade de zeros obtidos fica em torno de 94% do total da 

amostra, tornando-se necessário o uso de modelos alternativos, como os modelos de zeros 

inflados para Poisson e para o negativo binomial. O primeiro modelo, que leva em 

consideração a estrutura do modelo de regressão de Poisson, foi estimado e tem seus 

resultados apresentados no apêndice deste trabalho. O segundo modelo, que é baseado no 

modelo de regressão negativo binomial, também foi estimado e a tabela a seguir mostra os 

resultados obtidos. 

Tabela 16: Resultados da estimação do modelo zeros inflados negativo binomial 
Variáveis 
infladas Coeficientes Desvio padrão P > |z| Efeito 

marginal 
SIT - 1.7485 0.0982 0.000 0.17 
SEXO - 0.4261 0.0792 0.000 0.65 
COR - 0.0803 0.0701   0.252* 0.92 
CONDD - 1,5064 0.1032 0.000 0.22 
IDADE - 0.0282 0.0033 0.000 0.97 
FEZSEM - 0.2780 0.0756 0.000 0.75 
ANOEST - 0.2047 0.0128 0.000 0.81 
NUMCOMP 0.0431 0.0158 0.000 1.04 
RENDA - 1.25e-04 1.90e-06 0.000 1.00 
GINI - 12.4576 5.2829 0.018 0.00 
POBRES 0.0562 0.2738   0.837* 0.61 
RAZAO 8.4847 3.6858 0.021 1.05 
_CONS 9.5680 2.2970 0.000  
Vuong test of ZINB vs standard negative binomial:        z = 14.90      Pr > z = 0.0000 
Log likelihood = - 52403.19  

*Estatisticamente insignificante a 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

A estimação do modelo de zeros inflados é feita levando-se em consideração o resultado 

da variável igual a zero, ao invés do resultado igual a um. Com isso, o modelo indica quais 

variáveis influenciam na não ocorrência da vitimização. Por conta disso, sua análise é feita de 

forma contrária aos resultados obtidos pelos modelos de Poisson e negativo binomial. 
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Verificando os dados da Tabela 16, tem-se que as variáveis COR e RAZAO são 

estatisticamente insignificantes a 5%, enquanto que as demais variáveis influenciam na 

vitimização repetida. Esses resultados divergem do obtido com o modelo negativo binomial, 

onde neste as duas variáveis eram estatisticamente significantes. Dessa forma, segundo as 

estimativas do modelo de zeros inflados, tais variáveis não influenciam na ocorrência da 

vitimização repetida. 

Com relação às demais variáveis, como dito anteriormente, as mesmas são 

estatisticamente significantes e, com isso, exercem influência na ocorrência de um delito. A 

novidade é que a variável SEXO passou a influenciar na variável dependente, ao contrário do 

que foi visto no modelo negativo binomial. Além disso, de acordo com os resultados 

mostrados na tabela, uma mulher corre menos risco de ser vitimizada do que o homem, em 

torno de 65%. Este resultado confirma as afirmações de Meier e Miethe (1993) e de Tseloni e 

Pease (2003); enquanto o primeiro apenas sugeriu empiricamente que o homem pode sofrer 

mais com a vitimização, já que o mesmo fica mais exposto ao risco do que a mulher, o 

segundo apresentou resultados significativos de como o gênero pode influenciar na 

vitimização repetida. 

As outras variáveis independentes confirmam os resultados obtidos com as estimativas 

do modelo negativo binomial. Morar em área rural, não ser chefe de família e não trabalhar 

são aspectos que contribuem para que não ocorra a vitimização. Em forma de números, isso 

representa uma diminuição no risco de sofrer futura vitimização de 17%, 22% e 75%, 

respectivamente. Além disso, ser uma pessoa mais jovem e ter pouca escolaridade ajuda a 

diminuir os riscos de vitimização, representando uma queda na probabilidade de sofrer com 

esse fenômeno de 97% e 81%, respectivamente. Conseqüentemente, devido a pouca idade e à 

baixa escolaridade, o indivíduo passa a ter menos chances de incrementar a sua renda. Com 

isso, o baixo nível de renda diminui o risco de o mesmo ser vitimizado em cerca de 100%. 

A variável que representa o número de componentes de uma família possui relação 

positiva com a variável dependente. Isto implica que quanto menor for a família, maiores 

serão os riscos de algum componente sofrer algum delito, representando 104% de chances de 

ser vitimizado. Novamente, este resultado confirma a afirmação de Meier e Miethe (1993), já 

discutida anteriormente. 

Analisando os resultados obtidos com as variáveis que indicam a existência de 

desigualdade de renda, a mesma divergência permanece. Enquanto o índice de Gini possui 
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uma relação negativa com a variável dependente, indicando que quanto menor for a 

concentração de renda, menores serão as chances de ocorrer a vitimização repetida, a variável 

que mostra a razão da renda entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres tem uma relação 

positiva com a vitimização recorrente, implicando que uma menor desigualdade de renda 

aumenta a probabilidade do indivíduo ser vitimizado mais de uma vez. Apesar dos resultados 

diferentes apresentados por esses indicadores, o modelo de zeros inflados apenas confirma as 

estimativas obtidas com o negativo binomial. 

Além das estimativas, a tabela também mostra o resultado com relação ao grau de ajuste 

do modelo de zeros inflados e também se o mesmo possui estimativas mais consistentes que o 

modelo negativo binomial. O mesmo é obtido através do teste Vuong13, onde z = 14.90 e Pr > 

z = 0.0000, e isto indica que o modelo de zeros inflados negativo binomial apresenta melhores 

estimativas que o modelo negativo binomial, sendo estas mais consistentes.  

O teste Vuong considera os dois modelos e fornece evidências sobre qual deles se ajusta 

melhor aos dados. O mesmo sempre faz comparações apenas entre dois modelos: ou entre o 

modelo de regressão de Poisson e o modelo de zeros inflados para Poisson, ou entre o modelo 

negativo binomial e o modelo de zeros inflados negativo binomial. O teste é baseado em uma 

medida de distância entre dois modelos, e define o melhor modelo como sendo aquele que 

minimiza a distância, pelo fato de estar tão próximo quanto possível do modelo verdadeiro. 

Para se chegar a esse resultado, o teste compara os valores esperados das log-

verossimilhanças dos modelos. 

Fazendo uma análise geral, todos os modelos estimados apresentaram praticamente os 

mesmos resultados, sendo o modelo de zeros inflados negativo binomial aquele que 

apresentou as estimativas mais consistentes, de acordo com o teste Vuong. Entretanto, o 

mesmo apenas confirmou os resultados obtidos pelos modelos anteriores. Segundo os 

resultados obtidos pelo modelo de zeros inflados, ser homem, morar em área urbana, ser chefe 

de família e trabalhar são características que aumentam as chances do indivíduo de ser vítima 

de um delito. Além disso, quanto mais tempo de estudo ele tiver e maior for a sua renda, 

maiores serão as chances de o mesmo ser vitimizado. Outro resultado obtido foi que uma área 

com uma porcentagem grande de domicílios pobres não influencia na vitimização repetida; 

entretanto, quanto maior for a concentração de renda deste local, maiores serão as chances de 

um indivíduo sofrer algum delito.  

                                            
13 Mais detalhes sobre este teste podem ser vistos no apêndice II do trabalho de Huse e Salvo (2006). 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar as características socioeconômicas dos 

indivíduos, também levando em consideração os indicadores de desigualdade de renda, e 

verificar o quanto as mesmas podem influenciar na vitimização repetida das pessoas. 

Utilizando-se os dados da PNAD de 1988 e do IPEADATA para o mesmo ano, foi possível 

criar um modelo econométrico para dados em contagem, aplicá-lo ao fenômeno da 

vitimização repetida e estimá-lo. Os resultados deste trabalho, obtidos através da estimação 

dos modelos de regressão negativo binomial e zeros inflados, se mostraram compatíveis com 

a literatura internacional sobre o assunto. 

As características do indivíduo se mostraram determinantes para a vitimização 

recorrente14. O fato de morar em áreas urbanas deixa a pessoa mais vulnerável para sofrer 

algum dos delitos de roubo ou furto. Esse resultado já era esperado, já que grande parte dos 

crimes de uma determinada região ocorre em tais áreas. Além disso, ser homem, ser chefe de 

família e ter algum tipo de emprego também aumentam a probabilidade de a pessoa ser 

vitimizada. 

Os anos de estudos, que, de acordo com a literatura econômica, possuem relação 

positiva com a renda da pessoa, também têm impacto na vitimização recorrente. Não é difícil 

de entender isso, já que quanto mais tempo de estudos, mais a pessoa se torna qualificada e 

mais chances tem de conseguir um bom emprego, aumentando assim sua renda. Dessa forma, 

tais indivíduos se tornam possíveis alvos para sofrerem algum tipo de delito. 

Foi sugerido no trabalho de Meier e Miethe (1993) que o número de componentes de 

uma família pode ajudar a diminuir os riscos de vitimização. Levando-se em consideração 

esta afirmação, os resultados estimados confirmaram essa evidência empírica, mostrando que 

o número de componentes possui uma relação positiva com a vitimização repetida, indicando 

que quanto maior for a composição familiar, menores são as chances de um dos integrantes da 

família ser vitimizado. 

                                            
14 Vale ressaltar que esse resultado não é específico apenas para o tipo de crime analisado no presente trabalho, 
i.e., roubos e furtos. A evidência internacional extrapola estas conclusões para diferentes tipos de delitos, 
principalmente para a ocorrência de homicídios (Fajnzylber (1998)). 
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De acordo com os resultados obtidos com o modelo de zeros inflados, a porcentagem de 

domicílios pobres de uma determinada região não influencia na ocorrência da vitimização 

recorrente, já que o seu resultado foi estatisticamente insignificante. Entretanto, com relação 

aos indicadores de desigualdade, obteve-se como resultado que o índice de Gini tem uma 

relação positiva com o risco de vitimização. Com isso, quanto mais concentrada for a renda da 

região, maior será a desigualdade e, conseqüentemente, maiores serão as chances de uma 

pessoa se tornar vítima mais de uma vez.  

Dessa forma, tem-se que as variáveis independentes escolhidas para este trabalho 

confirmaram os estudos empíricos da literatura internacional sobre este assunto. É preciso 

ressaltar que além destas características, outras também podem influenciar na determinação 

da vitimização repetida. As mesmas são chamadas de heterogeneidade não observada, já que 

não se têm como mensurá-las. Características como sair de casa à noite, freqüentar lugares 

que atraiam a atenção de criminosos e manter hábitos que exponham, de certa forma, a renda 

da família e/ou do indivíduo, são exemplos da heterogeneidade não observada. As mesmas 

não são questionadas nas pesquisas sobre vitimização no Brasil e são de grande importância 

para determinar quais fatores aumentam os riscos de o indivíduo sofrer de vitimização 

repetida. 

Diante deste cenário, pode-se concluir que o fenômeno da vitimização repetida ocorre 

principalmente devido às condições socioeconômicas do indivíduo e da região. Além disso, 

pode-se constatar que as chances de uma pessoa ser vitimizada são maiores para aquelas que 

já foram vítimas alguma vez. Com isso, é importante desenvolver uma noção de que a 

redução da vitimização repetida está relacionada à prevenção e à redução de crimes.  

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se que é fundamental criar e implementar 

programas de segurança que tenham como objetivo principal ajudar o indivíduo que foi vítima 

mais de uma vez e, com isso, reduzir o fenômeno da vitimização. Os resultados desse trabalho 

tornaram evidente que tais programas não podem se basear apenas em questões imediatistas, 

como por exemplo, aumentar o contingente policial nas ruas, melhorar seu armamento e/ou 

construir novos presídios, mas também em questões que tenham efeitos de longo prazo, 

através de políticas que busquem melhorias econômicas e sociais da região. 

Como foi visto nesse trabalho, as condições socioeconômicas dos indivíduos 

influenciam no fenômeno da vitimização. Além disso, as mesmas desempenham um papel 

importante no bem-estar da população. Fatores como pobreza relativa, exclusão escolar, 
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violência doméstica e poucas oportunidades de emprego, que estão ligados a estas condições, 

são vistos na literatura como estimulantes à prática da criminalidade, originando a 

vitimização. 

De fato, de acordo com o projeto de Segurança Pública para o Brasil (2002), para acabar 

com a criminalidade e com a vitimização, é preciso levar segurança para toda a população. 

Para isto, o governo deve se comprometer a criar políticas que combatam as principais 

variáveis que levam ao aumento da violência. Tais variáveis estão centralizadas 

principalmente nas esferas econômicas, sociais e de segurança pública. 

Investir em ações de estímulo ao desenvolvimento econômico e social pode reduzir o 

número de crimes e a vitimização, ocasionando uma melhoria na qualidade de vida cotidiana, 

além de trazer benefícios para os governos federal, estaduais e municipais. Isso ocorre porque 

uma maior geração de empregos, por exemplo, implica em uma maior arrecadação fiscal; uma 

redução na vitimização diminui os gastos com assistência social e seguro social de saúde; 

entre outros benefícios. Portanto, é importante a elaboração de reformas estruturais na 

economia para que se tenham mudanças na sociedade como um todo. Em resumo, qualquer 

política de segurança de uma sociedade deve considerar de maneira séria questões como 

distribuição a renda, redução das desigualdades, elevação das taxas de escolaridade, geração 

de emprego e renda, entre outras soluções para ajudar a diminuir o fenômeno da vitimização. 
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APÊNDICE 
 
 
APÊNDICE A - Resultados do modelo de regressão de Poisson 
 

Variáveis Coeficientes Desvio padrão Pr > |z|* Efeito 
marginal 

SIT 0.5232 0.0266 0.000 1.68 
SEXO - 0.0784 0.0195 0.000 0.92 
COR - 0.0596 0.0170 0.000 0.94 
CONDD 0.8353 0.0223 0.000 2.30 
IDADE 0.0104 0.0006 0.000 1.01 
FEZSEM 0.3584 0.0199 0.000 1.43 
ANOEST 0.0955 0.0026 0.000 1.10 
NUMCOMP - 0.0676 0.0043 0.000 0.93 
RENDA 5.26e-07 5.75e-08 0.000 1.00 
GINI 5.1145 1.3271 0.000 6.41 
POBRES 0.3178 0.0627 0.000 1.37 
RAZAO - 3.3672 0.9996 0.001 0.03 
_CONST - 6.4791 0.5613 0.000  
Log likelihood = - 57986.123 
Pseudo R2 = 0.0782 

*Estatisticamente significante a 5% 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B - Resultados do modelo de regressão de zeros inflados para Poisson 
 

Variáveis 
infladas Coeficientes Desvio padrão Pr > |z| Efeito 

marginal 
SIT - 0.9863 0.0488 0.000 0.37 
SEXO - 0.0323 0.0429   0.451* 0.96 
COR - 0.0252 0.0384   0.511* 0.97 
CONDD - 0.8635 0.0482 0.000 0.42 
IDADE - 0.0020 0.0015   0.185* 0.99 
FEZSEM - 0.2669 0.0425 0.000 0.76 
ANOEST - 0.1099 0.0066 0.000 0.89 
NUMCOMP 0.0344 0.0092 0.000 1.03 
RENDA - 2.85e-06 3.29e-07 0.000 1.00 
GINI - 5.0938 2.9236   0.081* 0.00 
POBRES 0.0280 0.1473   0.849* 1.02 
RAZAO 3.6814 2.1021   0.080* 39.70 
_CONST 5.9331 1.2622 0.000  
Log likelihood = - 53653.53 
Vuong test of ZIP vs Poisson:     z =    21.53          Pr>z = 0.0000 

*Estatisticamente significante a 5% 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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