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Objetivos
O objetivo da pesquisa é, baseando-se na teoria econômica do crime (Becker 1968), utilizar
modelos econométricos espaciais aplicados a dados em nível municipal para analisar a
propagação da criminalidade pelo Estado de São Paulo, dando continuidade a trabalhos anteriores
(Sartoris 1996, 2000, 2004 , 2005) que se limitam aos dados de homicídio para o município de São
Paulo.
Revisão da literatura
A partir dos trabalhos de Becker (Becker 1968 Ehrlich 1973, 1996; Hellman e Alper,1997;
Block e Heineke;1975; Levitt 1996), as motivações econômicas passam a ter papel ativo na
explicação do crime. O crime passa a ser visto como uma atividade econômica qualquer, ou seja,
uma escolha racional de uma pessoa ou um grupo de pessoas no que tange à utilização de seu
tempo entre atividades legais ou criminosas, supondo-se adicionalmente que os indivíduos têm
conhecimento, não necessariamente perfeito, dos custos e benefícios associados a essa escolha.
Segundo Becker, a função oferta de crimes especifica o número de crimes cometidos por um
indivíduo como:
oij = o(pij, fij, πj)
1

Onde o é o número de crimes do tipo i cometido pelo indivíduo j por unidade de tempo; p é
a probabilidade deste indivíduo ser condenado; f é desutilidade decorrente da punição recebida
pelo crime (ou seu equivalente monetário), enquanto π representa outras variáveis que podem
influir na escolha do indivíduo entre cometer ou não um crime.
Como somente criminosos condenados são punidos, há uma “discriminação de preço”
acompanhada de incerteza pois, se for condenado, ele paga f por crime em que for condenado e
não paga nada se não for. A utilidade esperada do crime a ser cometido é dada por (omitindo-se,
por simplicidade, os índices i e j):
E(U) = pU(Y-f) + (1-p)U(Y)
Onde Y é a renda (monetária e psicológica) obtida no crime pelo indivíduo e U a sua função
utilidade.
Uma das limitações do modelo de Becker é supor que a incerteza é decorrente única e
exclusivamente do "mercado ilegal". O "mercado legal" seria livre de risco, o que vale dizer que
neste modelo não há risco de desemprego.
O modelo de Ehrlich (1973) corrige esta lacuna ao incorporar a incerteza no mercado de
trabalho. Desta forma, um aumento em p ou f tenderá a reduzir o número de crimes cometidos,
pois reduzirá a utilidade esperada dos mesmos, aumentando assim a probabilidade de se “pagar”
um “preço” mais alto ou o próprio preço.
É preciso considerar que esta probabilidade é subjetiva, ou seja, depende da percepção dos
agentes. Embora Freeman, Grogger e Sonstelie mencionem evidências empíricas, e mesmo os
resultados obtidos por Pastore, Rocca e Pezzin(1991) de que a taxa de encarceramento diminui,
de fato, com o aumento número de crimes, bastaria para este argumento que a percepção das
pessoas fosse de que a probabilidade de ser preso diminui à medida em que o crime aumenta, o
que é bastante razoável.
Consideremos, por simplicidade, apenas duas vizinhanças. Por hipótese os recursos
policiais são semelhantes nas duas vizinhanças. A utilidade esperada do indivíduo que reside na
vizinhança 1, mas também pode cometer um crime na vizinhança 2 é dada por:
E(Ut) = U(O1,t, O2,t, p1,t, p2,t)
1

A oferta de “mercado”, dada pela soma das funções individuais, teria forma similar, tendo p, f e u
substituídos pelos seus valores médios.
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Considerando o rendimento das atividades legal (W), criminal (V) e a punição (F) como
constantes. A função expressa na equação (1.54) pode ser reescrita na forma:
E(Ut) = W + VO1,t - p1,tF + VO2,t - p2,tF
O indivíduo irá maximizar esta utilidade sujeito à restrição de tempo:
t = N + L + I1 + I2
Isto é, o tempo será dividido entre atividades de consumo, atividades de trabalho legais e
atividades de trabalho ilegais nas duas vizinhanças. Se, na vizinhança 1 no período t-1 ocorre um
aumento da criminalidade, ceteris paribus, a criminalidade no período t será ainda maior porque o
aumento em t-1 diminui a probabilidade de encarceramento p.
É razoável supor que o aumento na criminalidade da vizinhança 1 no período t-1 também irá
afetar a criminalidade da vizinhança 2 no período t ? A resposta é sim, pois imaginemos que as
2
vizinhanças são suficientemente pequenas de tal modo que o criminoso ao expandir sua atividade
“invada” a vizinhança 2, seja porque esta é uma conseqüência natural desta expansão, já que as
vizinhanças são pequenas, seja porque ele percebe que os recursos policiais não diferem
significativamente de uma vizinhança para outra e que, portanto, a polícia terá aumentadas suas
dificuldades com o aumento do crime (não necessariamente na mesma magnitude). De tal modo
que podemos escrever:
pi,t = pi,t(O2,t-1, O1,t-1) i=1,2
(1.59)
Com as duas derivadas parciais sendo positivas. Ou seja, mantidos os recursos policiais e
outras variáveis que determinem a probabilidade de apreensão constantes, um aumento da
criminalidade numa vizinhança afetará a probabilidade de encarceramento em ambas as
vizinhanças.
Como a criminalidade em uma vizinhança é função decrescente da probabilidade de
encarceramento naquela vizinhança estabelece-se uma relação causal no espaço e no tempo. Ou
seja, o aumento na criminalidade na vizinhança 1 no período t-1 causando o aumento da
criminalidade na vizinhança 2 no período t. Este modelo pode ser generalizado para n regiões
vizinhas e uma defasagem de P períodos de tempo e pode ser testado econometricamente.
Na variante espacial do modelos de criminalidade, Sartoris (2000) apresenta um modelo em
que a oferta de crimes em uma dada “vizinhança” (bairro, distrito) se relaciona com aquela
contígua a mesma. A hipótese central do modelo gira em torno da probabilidade de
encarceramento p, embora esta variável não esteja explicita. A hipótese é semelhante à de Gaviria
(2000) ou de Freeman, Grogger e Sonstelie(1996), de que p está negativamente relacionado ao
número de crimes. No que se refere a preços de imóveis, por exemplo, Sartoris (1996) mostra
evidências empíricas de uma relação negativa com o nível de criminalidade.
Metodologia
A principal ferramenta será a econometria espacial, com os métodos e testes apresentados
em Anselin (1988) e Anselin e Florax (1992) e Griffith (1988). Porém, como também a dimensão
temporal será levada em conta, modelos do tipo STARMA (space-time autoregressive moving
average) apresentados em Abraham (1983) e Pfeiffer e Deutsch (1980a e 1980b) também serão
utilizados.
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