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Resumo 
 

Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; de Mello, João Manoel Pinho (Orientador); 
Soares, Rodrigo Reis (Co-orientador). Causas e Consequências do Crime no 
Brasil. Rio de Janeiro, 2011. 168p. Tese de Doutorado - Departamento de 
Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
Um milhão de homicídios no Brasil. Esta é a triste marca a ser alcançada em 30 

anos de informações disponíveis. Quais os fatores demográficos, socioeconômicos e 
relacionados ao sistema de justiça criminal que explicam esse fenômeno? Quais são as 
conseqüências e os custos econômicos impostos pelo crime? A presente tese objetiva 
investigar essas duas questões. No primeiro capítulo mostramos como a evolução 
observada dos homicídios desde os anos 80 pode virtualmente ser explicada por sete 
fatores. Nesse capítulo, em primeiro lugar, apontamos como o aumento vertiginoso da 
violência letal na década de oitenta esteve associado à estagnação, à desigualdade 
socioeconômica e ao aumento da prevalência de armas de fogo e de drogas ilícitas. Em 
segundo lugar, verificamos a reação da sociedade na busca pela auto-proteção que, nos 
anos noventa, fez crescer de forma substancial a indústria de segurança privada e de 
armas de fogo sem, contudo, deter a marcha acelerada dos homicídios. Por fim, 
mostramos como a reversão nesse cenário, ocorrida a partir de 2001, pode ser explicada 
pela conjunção de alguns fenômenos: diminuição da desigualdade econômica; diminuição 
da proporção de jovens na população; aumento no efetivo policial; aumento das taxas de 
encarceramento; e maior controle da demanda por armas de fogo. Nesse último período, 
aparentemente, a diminuição dos homicídios só não foi mais significativa em face do 
aumento no consumo de drogas, que fez expandir os mercados ilícitos em vários estados 
brasileiros. No Capítulo 2, centramos atenção à questão da arma de fogo. Nesse capítulo 
fizemos uma ampla resenha crítica da literatura e elaboramos um modelo teórico para 
entender os canais que relacionam a demanda por armas de fogo aos crimes violentos 
contra a pessoa e contra o patrimônio. Por fim, investigamos empiricamente a relação 
causal entre armas e crimes. Nessa análise, utilizamos informações sobre vários tipos de 
delitos ocorridos em todos os municípios do Estado de São Paulo, de 2001 a 2007. Para 
identificar o efeito causal entre essas duas variáveis, utilizamos como instrumento 
principal uma mudança de Lei, que se deu com a sanção do “Estatuto do Desarmamento”. 
Os resultados evidenciaram um substancial efeito das armas de fogo sobre os crimes 
violentos, em particular sobre os homicídios (elasticidade em torno de 2,0). Por outro 
lado, não encontramos evidências de qualquer efeito sobre outros crimes com motivação 
econômica, o que sugere a irrelevância do eventual efeito da dissuasão pela vítima 
potencialmente armada. No Capítulo 3, nós estimamos o custo de bem-estar da violência 
letal no Brasil e analisamos como as heterogeneidades regionais, educacionais e de 
gênero afetam esse resultado. Na abordagem empregada, calculamos a disposição 
marginal a pagar para evitar o risco de morte prematura devido à violência. Os resultados, 
obtidos a partir de informações das características de cada indivíduo morto e de dados 
socioeconômicos e demográficos da população, indicaram que o custo de bem-estar da 
violência letal representa 78% do PIB. Nossas análises evidenciaram ainda que o 
emprego de dados agregados para efetuar tais cálculos, sem levar em conta as 
heterogeneidades supramencionadas, pode conduzir a um viés de até um quarto do valor 
que seria obtido caso aquelas diferenças socioeconômicas fossem consideradas. 
 

Palavras-chave 
Causas do Crime; violência; homicídios; Brasil; custo de bem-estar; polícia; arma 

de fogo; drogas ilícitas; ambiente socioeconômico; segurança pública. 
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Abstract 
 
Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro; de Mello, João Manoel Pinho (Advisor); 
Soares, Rodrigo Reis (Co-advisor). Causas e Consequências do Crime no Brasil. 
Rio de Janeiro, 2011. 168p. Tese de Doutorado - Departamento de Economia, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
As Brazil approaches the staggering 1-million-murder mark in just three decades, 

many challenging questions remain unanswered: What are the determinants of this 
phenomenon related to demographic, socioeconomic and Law enforcement issues? What 
are consequences and economic costs imposed by crime? This dissertation attempts to 
address these questions. In the first chapter of this thesis we show that, since the early 
80’s, the upward trend in homicides can be explained by seven factors. The increase of 
lethal violence in that period was associated with stagnation, socioeconomic inequality 
and a greater prevalence of weapons and illegal drugs. Secondly, we described the 
expansion of the businesses of private security and firearms during the nineties, which 
coincided with an increase in homicides rate.  Finally, we showed how the reversal in 
murder rates which begun 2001, can be explained by the combination of several 
phenomena: a reduction of economic inequality, a decrease the proportion of young 
population, an increase in police force, an  increase in the rates of incarceration, and a 
greater control of firearms. In this period, as we argue, the decrease in homicides was not 
greater due the increase in drug use, which lead to an expansion of the illicit markets in 
several states. In Chapter 2, we analyze the causal relationship between guns and crimes. 
First of all, we offer a critical review of the literature. Second, we develop a theoretical 
model to understand the channels linking demand for firearms to violent crimes against 
persons and against property. Finally, we investigate empirically the causal relationship 
between guns and crime, using data on various types of crimes occurred in all 
municipalities of São Paulo State, from 2001 to 2007. To identify the causal effect 
between these two variables, we used as instrumental variable the enactment of a 
"Disarmament Statute", which severely restricted rights to bear firearms. The results 
showed a substantial effect of firearms on violent crimes, especially homicide (elasticity 
around 2.0). Moreover, we found no evidence of any significant effects on other crimes 
with economic motivation, suggesting that the deterrence effect from armed victims is 
irrelevant. In Chapter 3, we estimated the welfare cost of lethal violence in Brazil. We 
analyzed too how the regional, educational and gender heterogeneities affect this result. 
In this approach, we calculated the marginal willingness to pay to avoid the risk of 
premature death due to violence. The results, obtained from information on the 
characteristics of each individual killed and socioeconomic and demographic data of the 
population, indicated that the welfare cost of lethal violence is 78% of GDP. Our analysis 
also showed that, without taking into account the aforementioned heterogeneities, the use 
of aggregate data to perform such calculations could result in a bias of up to one quarter 
of the value the total estimated welfare losses. 
 
Keywords  

Causes of crime; violence; homicides; Brazil; cost of welfare; police; 

firearms; illicit drugs; socioeconomic environment; public safety. 
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