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Você sabe com quem está falando?  

• Calma!! 

• É só para eu me apresentar. 

 

• http://cdshikida.net 

 

 

http://cdshikida.net/


AMDE 

 



Law & Economics 

• ...também conhecida como Teoria Econômica 
do Direito. 

 

• Uma das áreas importantes: Economia do 
Crime. 

 

• Nesta breve palestra, alguns resultados de 
pesquisas para o Brasil. 



Economia do Crime 

• Para saber mais sobre o tema, comece com o 
clássico: Gary Becker! 

 

• Um artigo didático: 
http://www.daviddfriedman.com/Academic/B
ecker_Chapter/Becker_Chapter.html 

 

 

http://www.daviddfriedman.com/Academic/Becker_Chapter/Becker_Chapter.html
http://www.daviddfriedman.com/Academic/Becker_Chapter/Becker_Chapter.html


Economia do Crime 

• Criminosos são racionais (no sentido 
econômico). 

 

• A escolha do criminoso: caso eu cometa o 
crime, posso ser capturado. Mas se não for, 
quanto vou conseguir ganhar com isso? 

 

• Uma escolha sob incerteza... 



Economia do Crime 

• E[U(.)]=pU(Y-f) + (1-p)U(Y) 
 

• Na qual temos: p = probabilidade de ser 
capturado, Y = rendimento do crime, f = 
multa/punição, em caso de captura. Obviamente, 
U(.) é a função de utilidade. 
 

• A questão colocada por Becker: acréscimos em 
“p” ou em “f” afetam o comportamento do 
criminoso? [R: Sim.] 



Economia do Crime 

• This is one example of a very general 
implication of the economic analysis of 
conflict. To stop someone from doing 
something that injures you, whether robbing 
your house or polluting your air, it is not 
necessary to make it impossible for him to do 
it—merely unprofitable. [David Friedman, no 
verbete “Crime”, em: 
http://www.econlib.org/library/Enc/Crime.ht
ml] 

 

http://www.econlib.org/library/Enc/Crime.html
http://www.econlib.org/library/Enc/Crime.html


Um pouco de análise empírica para o 
Brasil 

Revista do Instituto do Direito Brasileiro, 2014 

Encarceramento enquanto 
incentivo de dissuasão? 
 
Resultados inconclusivos. 
 
Esta é uma pesquisa promissora... 



 
Violência gera violência? Gasto público diminui violência? 



 



Ciclos econômico-criminais... 

 



Ciclos econômico-criminais... 

• “... no caso dos crimes contra a propriedade, uma 
elevação de 1% no desemprego municipal está 
associada a um aumento de 0,145% na taxa de crimes 
contra a propriedade (efeito significativo ao nível de 
10%).  
 

• Por outro lado, uma redução de 1% na taxa de 
desemprego levaria a uma redução na taxa de crimes 
contra a propriedade de 0,18% (efeito significativo ao 
nível de 5%). Ou seja, de fato, o efeito de alterações 
nas condições do mercado de trabalho é assimétrico 
sobre a taxa de crime contra o patrimônio.  



Ciclos econômico-criminais... 

• Os resultados encontrados para os crimes contra a pessoa sugerem 
que não há nenhuma reação da taxa de crime a mudanças na taxa 
de desemprego, pois ambos os coeficientes não são 
estatisticamente significativos. 
 

• Estes resultados sugerem que as elasticidades de longo prazo de 
todas as variáveis (significativas) dos modelos seriam 11,6 (crimes 
contra a propriedade) e 10,1% (crimes contra a pessoa) maiores 
que as elasticidades de curto prazo.  
 

• Do ponto de vista da persistência dos choques, isso implica que o 
tempo necessário para que o sistema percorra metade do caminho 
até o eventual equilíbrio em resposta a um choque é de cerca de 
0,30 an 



Instituições Informais... 

 



 



Por que os religiosos ficariam felizes? 

 

 

 

 

 

 
• As leis são um freio para os crimes públicos -  

a religião para os crimes secretos. 



Armas, para que vos quero! 

 



Armas....eu vos quero? 

No prelo, Revista de Ciências Empresariais da Unipar 



Mais Instituições Informais 

• A religiosidade é uma 
trava moral? 

 

• Aparentemente, é 
(nesta amostra). 

 



Conclusões 

• É, eu poderia ter falado de outros autores. 

 

• Mas nosso tempo é curto e eu queria mostrar 
um pouco do meu trabalho com meus co-
autores. 

 

• A “Economia do Crime” é uma agenda de 
pesquisa muito interessante. Espero ter 
conseguido convencer alguém disto.  



#VemparaaAMDE!  
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