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Resumo: Esse artigo analisa como as pesquisas de vitimização podem contribuir para o aumento da eficiência e da eficácia das intervenções públicas, com  
vistas à redução do crime. Em particular, avalia de que forma esses levantamentos podem complementar os demais sistemas de informações sobre a  

segurança pública e discute os aspectos metodológicos, que têm efeito sobre as estimativas do número de vítimas e das taxas de recurso à polícia
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Abstract: This paper analyses how victimization surveys could contribute to maximize the efficiency and efficacy of crime control policies and evaluates the 
complementarily between victimization surveys and other criminal information produced and used by the criminal justice system. The paper also discusses 

methodological issues related to victimization survey that could impact the estimates of the number of victims and the wiliness to report crime to the police.
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PESQUISAS DE VITIMIZAÇÃO E GESTÃO
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Leandro Piquet Carneiro

A cidade colombiana de Cali iniciou a década de 
1990 como uma das mais violentas do mundo. Entre 1983 e 1994, a taxa de homicídios passou de 23 para 124 
por 100 mil habitantes, um aumento de 540% em 11anos. Para que se tenha uma base de comparação, no Brasil, 
apenas o Rio de Janeiro acompanhava esse processo de escalada da taxa de homicídios, que passou de 31,8 para 
64,9, entre 1984 e 1994 um crescimento de 104%, e as cidades de Olinda e Recife só alcançaram esse nível de 
violência (com taxas superiores a 60 mortes por 100 mil habitantes) no final dos anos 1990.

Mas alguma coisa mudou em Cali a partir de 1994, quando as taxas de homicídio começaram a cair sistema-
ticamente: 112 em 1995, 102 em 1996 e 86,1 em 1997. Em uma cidade com quase dois milhões de habitantes, 
essa redução significou mais de 750 vidas poupadas em média por ano. Embora ainda existam muitas dúvidas 
sobre os fatores que teriam causado as quedas nas taxas de homicídio observadas em diferentes cidades latino-
americanas na década de 1990 e na atual, as mudanças em Cali podem ser em parte atribuídas ao novo modelo 
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de uso de informações para o planejamento das ativi-
dades de segurança pública, que foi implementado a 
partir de 19931 (CONCHA-EASTMAN et al., 2002).

O modelo desenvolvido em Cali era claramente 
inspirado nos sistemas de vigilância epidemiológica, 
já bastante consolidados na área de saúde pública. 
Uma agência especialmente criada para a tarefa de 
monitorar a violência, Desepaz (sigla para Desarrollo, 
Seguridad y Paz), revisava e padronizava as estatísticas 
provenientes de diferentes instituições públicas. In-
formações sobre as vítimas, os agressores, as circuns-
tâncias e as características dos locais onde ocorriam 
os atos de violência eram checadas e consolidadas em 
planilhas e mapas.

No início da década de 1990 ainda não eram tão 
comuns os softwares de GIS e, no lançamento do pro-
grama, foi necessário recorrer a um mapa com alfi-
netes coloridos para ilustrar o que se pretendia fazer: 
combinar informações, identificar fatores de risco e 
os pontos prioritários para as intervenções.

Nem todos entenderam a idéia. A partir do mo-
mento em que foram publicadas as primeiras estatís-
ticas, houve uma avalanche de críticas por parte da 
imprensa e do público, que eram alimentadas, justa-
mente, pela disponibilidade de informações mais pre-
cisas e detalhadas sobre o crime na cidade.2 

A experiência de Cali mostra que a primeira di-
ficuldade a ser vencida no momento em que se de-
cide organizar um sistema de informações criminais 
transparente e eficiente é o fato de que o público 
e a imprensa passam a ter um poder de controle e 
monitoramento que irá gerar novas pressões sobre 
o administrador público. No entanto, o aumento do 
poder de accountability do sistema de administração de 
justiça, potencializado por novos sistemas de produ-
ção de informação, pode produzir um aumento sig-
nificativo tanto da eficiência quanto da eficácia das 
intervenções públicas na área segurança.

Esse artigo dedica-se a analisar como as pesquisas 
de vitimização, em particular, podem contribuir para 
esse resultado – o aumento da eficiência e eficácia das 
intervenções na área de segurança – e avalia como 
essas pesquisas podem complementar os demais sis-
temas de informações que existem na área da segu-

rança pública, entendidos aqui como o conjunto das 
atividades desempenhadas pelas polícias civil e militar 
no nível estadual.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS

O Que é e Para Que Serve 

Experiências bem-sucedidas de redução do crime 
ocorridas na última década demonstraram como o 
uso adequado de informações é fundamental para o 
planejamento e a implementação de medidas eficazes 
na área da segurança pública. O que o sistema de ad-
ministração da segurança pública sabe, ou pode vir a 
saber sobre o crime e a violência, vem principalmente 
de informações prestadas pelas vítimas – magnitude, 
natureza e extensão do crime e dos atos de desordem 
– e são essenciais às políticas de controle do crime. 

Os crimes mais graves e que causam forte sensa-
ção de insegurança – como homicídio, agressão, es-
tupro e roubo – são exatamente os que dificilmente 
podem ser resolvidos sem informações do público. 

A principal justificativa para a necessidade de se 
organizar um sistema de informações criminais de-
corre do fato de que a mensuração dos esforços de-
senvolvidos pelo sistema de administração da justi-
ça para controlar o crime depende da existência de 
dados confiáveis, com os quais se poderá avaliar as 
ações do sistema. Uma das principais inovações sur-
gidas na década de 1990 foi o desenvolvimento de 
métodos de gerenciamento por resultados aplicados 
ao sistema de administração da segurança pública, 
como o COMPSTAT de Nova York. 

Bayley (2006) propõe o seguinte teste para avaliar o 
grau de amadurecimento dos modelos de administra-
ção por resultado no sistema de administração da jus-
tiça (com um foco particular no trabalho de polícia): 

As polícias são capazes de demonstrar que sua • 
estratégia central de combate ao crime produz 
resultados? 
As intervenções de controle do crime empre-• 
endidas foram avaliadas e comparadas a outras 
intervenções? 
Há alguma forma de controle experimental nas • 
avaliações das intervenções3? 
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Os administradores do sistema encontram-se ro-• 
tineiramente engajados na discussão sobre planos 
de ação e alternativas disponíveis para o controle e 
a prevenção do crime? 
Há algum tipo de evidência que é utilizada com o • 
fim de alocar os recursos disponíveis? 
As polícias são capazes de demonstrar que têm in-• 
formações confiáveis sobre suas atividades e dos 
resultados de suas ações?
Se não for possível responder a essas perguntas 

de forma afirmativa, há poucas chances de que 
o sistema venha a desenvolver ações efetivas de 
controle do crime (BAYLEY, 2006, p. 79). No caso 
do policiamento em particular, as ações sem um foco 
definido em situações, locais e mesmo grupos de 
pessoas tendem a ser pouco efetivas. Um sistema de 
informações confiáveis amplia também a capacidade 
da polícia de intervir nos fatores subjacentes ao crime 
e ao medo do crime, ou seja, as intervenções de 
natureza preventiva tornam-se, potencialmente, mais 
eficazes (ROUNTREE; LAND, 1996; RODRIGUES, 
2006; VILLARREAL; SILVA, 2006). 

Há duas questões importantes que ainda precisam 
ser discutidas para que se tenha uma idéia mais com-
pleta sobre as implicações envolvidas no desenvolvi-
mento de um sistema de informações criminais: que 
tipo de risco pode existir na divulgação de informa-
ções como o número e o tipo de crimes distribuídos 
no espaço e no tempo? A simples publicação de in-
formações e dados sobre o crime é sinônimo de uma 
política bem-sucedida de transparência, com efeito 
sobre a capacidade de accountability e a eficiência do 
sistema? 

Há riscos que precisam ser considerados. O pri-
meiro, e mais proeminente, é o de que venham a sur-
gir novas linhas de conflitos entre as polícias e entre 
a administração eleita (o Executivo estadual) e as po-
lícias. Quanto mais informações disponíveis, maior 
o controle das atividades “na ponta” do sistema e 
maior a accountability do sistema como um todo, o que 
efetivamente pode gerar novos pontos de atrito.

Em segundo lugar, a divulgação de informações 
sobre a incidência de crimes em certas áreas, ou so-
bre as características de vítimas e agressores, pode 
contribuir para a construção de estigmas sociais que 

potencialmente têm efeito negativo sobre o desem-
penho econômico e social de áreas, grupos ou indiví-
duos. Por exemplo, o preço de aluguéis e de imóveis 
em um bairro pode ser alterado após a divulgação 
de informações de que há, nessa área, vários hotspots 
de roubos de carro, ou empresas podem deixar de 
contratar residentes de um certo bairro devido à sua 
reputação, etc.

A resposta à segunda pergunta precisa ser dividida 
em três partes: primeiro, é importante considerar a 
capacidade dos usuários de compreender as infor-
mações fornecidas pelo sistema; segundo, deve-se 
investigar até que ponto as políticas de divulgação de 
informações são sustentáveis no longo prazo; e, por 
fim, é preciso levar em conta de que forma as neces-
sidades e os interesses dos usuários das informações 
são atendidos (FUNG; GRAHAM, WEIL, 2007).

Informações sobre a incidência de crimes podem 
ser mal-entendidas devido a problemas cognitivos as-
sociados à percepção de eventos raros ou à dificulda-
de com a interpretação de dados e informações quan-
titativas (SUDMAN; BRADBURN; SCHWARZ, 
1996). É bastante estudada a forma como as pessoas 
reagem ao risco e há um certo consenso nas pesqui-
sas sobre o tema de que existe uma tendência a se 
sobrestimarem os riscos associados a eventos como 
o homicídio e outros crimes graves como o estupro e 
a agressão (KAHNEMAN, 2003). 

As unidades de mensuração adotadas nas estatísti-
cas criminais nem sempre permitem ao usuário final 
entender as implicações práticas das taxas de crime. 
Algumas dessas são divulgadas na forma de taxas por 
100 mil habitantes, o que geralmente acontece com 
crimes registrados pela polícia, enquanto outras são 
apresentadas na forma de porcentuais – o que geral-
mente acontece no caso das pesquisas de vitimização. 
Por exemplo, uma taxa de homicídios de 29 por 100 
mil habitantes é mil vezes menor do que uma taxa 
de vitimização por roubo de 29% em 12 meses, mas 
ambas indicam níveis altos de criminalidade. 

Diferenças no período de referência (12 meses, úl-
timos cinco anos, último trimestre, etc.), ou no deno-
minador da taxa (quando são calculadas taxas espe-
cíficas para grupos etários, proprietários de veículo, 
etc.) também produzem confusões.
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A segunda parte da resposta envolve considerar 
a sustentabilidade do sistema de informações crimi-
nais. Ao longo da sua evolução, o sistema deve ser ca-
paz de alargar o escopo das informações produzidas, 
ampliar sua confiabilidade junto ao público externo e 
interno, bem como aumentar o número de usuários 
desses dados. 

O último aspecto a ser considerado é a forma 
como as necessidades e os interesses dos usuários das 
informações serão atendidos por esse novo sistema. 
Quanto melhor a qualidade das informações dispo-
nibilizadas e mais disseminadas forem, ocorrerá, no 
curto prazo pelo menos, questionamentos crescentes 
por parte da imprensa, novas demandas do público e, 
muito provavelmente, uma forte competição entre as 
instituições públicas (as polícias, o Judiciário e a ad-
ministração do sistema penitenciário), que terão que 
lidar com uma avalanche de críticas e demandas. 

Ainda não está claro se esses vetores produzirão 
um movimento na direção desejada. No Brasil, as ex-
periências são recentes e até hoje não se dispõe de um 
sistema unificado de produção de estatísticas policiais 
(como o Uniform Crime Report norte-americano, cuja 
origem remonta a 1927), ou de pesquisas de vitimi-
zação regulares.4 No entanto, há vários exemplos de 
iniciativas nos governos estaduais que têm por ob-
jetivo melhorar a qualidade dos dados dos registros 
de ocorrências criminais e que procuram integrar as 
pesquisas de vitimização ao processo de tomada de 
decisão na área de segurança. 

Pesquisas de vitimização podem vir a desempe-
nhar papel significativo em processos decisórios que 
en volvem alocação de recursos, planejamento opera-
cional e de intervenções, entre outros, uma vez que 
oferecem uma resposta metodologicamente sustentá-
vel para o problema das subestimativas do número 
de crimes que afetam as estatísticas oficiais derivadas 
dos boletins de ocorrência – o conhecido problema 
da “cifra obscura” das estatísticas policiais.5 A infor-
mação disponibilizada pelas pesquisas de vitimização 
é obtida diretamente junto à vítima, o que permite 
aprofundar de forma significativa o conhecimento so-
bre a prevalência e as formas de controle do crime. 

Que informação será usada, quem a utilizará e em 
que processo decisório específico será empregada 

são, portanto, as perguntas-chave para o desenho de 
um sistema de informações criminais. 

Para desenhar e organizar um sistema de informa-
ções que seja útil ao planejamento das atividades de 
segurança pública, não há, obviamente, a necessidade 
de se fazer uma escolha entre fontes alternativas que 
devem ser utilizadas no processo de tomada de deci-
são. A questão é, mais propriamente, como combinar 
fontes diferentes de informação com o objetivo de 
atingir as seguintes metas básicas: 

identificar a real magnitude do problema criminal • 
na sociedade;
medir a evolução longitudinal do crime;• 
descrever como o crime se distribui no espaço e • 
entre grupos demográficos;
avaliar os esforços das polícias na prevenção e • 
controle do crime.
Em resumo, pretende-se que o sistema seja ca-

paz de produzir um quadro mais abrangente sobre 
o fenômeno criminal do que o atualmente disponí-
vel na maioria das polícias e secretarias de seguran-
ça no Brasil. Uma característica altamente desejável 
é a participação de agências diferentes no processo 
de produção, organização e divulgação das informa-
ções provenientes de diferentes áreas do governo que 
precisam ser organizadas segundo as prioridades dos 
usuários que estão diretamente envolvidos no pro-
cesso de tomada de decisões na segurança pública. 

Há um problema de incentivos aos agentes que 
atuam no sistema que precisa ser bem entendido. O 
principal estímulo para a organização de um sistema 
de informações com essas características não vem 
dos operadores do sistema – os quadros que desem-
penham funções intermediárias no sistema de admi-
nistração da justiça como policiais e outros técnicos 
–, mas sim dos gestores da política de segurança, 
daqueles que respondem diretamente ao público por 
suas ações no Executivo. Foi essa a origem das inova-
ções mais importantes surgidas na segurança pública 
desde a década de 1990 – e em outras áreas da admi-
nistração pública uma década antes (DENHARDT; 
DENHARDT, 2000). 

Veja-se, por exemplo, a introdução do modelo de 
gestão por desempenho na área da segurança públi-
ca que tornou os operadores na ponta do sistema 
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mais passíveis de controle (accountable) pelo gestor 
da política. O COMPSTAT de Nova York, o Citis-
tat de Baltimore e suas centenas de cópias em todo 
o mundo são ferramentas gerenciais que permitiram 
quebrar o modelo tradicional de gestão da segurança 
pública, baseado na idéia de que o controle das ati-
vidades de policiamento na ponta pode ser exercido 
exclusivamente por meio da implementação (e fiscali-
zação) de procedimentos operacionais padronizados  
(SILVERMAN, 2006). As principais inovações ge-
renciais observadas na segurança pública depende-
ram, fundamentalmente, da eliminação de barreiras à 
circulação de informações intra e entre agências.

De que forma as pesquisas de vitimização podem 
contribuir para essa revolução gerencial na área de 
segurança pública? O primeiro movimento envolve 
investigar a complementaridade que existe entre as 
informações oriundas do sistema que produz as es-
tatísticas de ocorrências policiais e o “sistema” res-
ponsável pelas pesquisas de vitimização. A palavra 
sistema serve aqui para designar os métodos e os 
agentes envolvidos na produção das pesquisas de vi-
timização. 

Pretende-se, aqui, desenvolver o argumento de 
que é preciso conhecer a forma como cada um desses 
sistemas é organizado socialmente – seus métodos, 
protocolos e técnicas de coleta e organização de 
dados –, uma vez que isso afeta diretamente suas 
respectivas capacidades de descrever o crime. Por 
exemplo, as mudanças no National Crime Victimization 
Survey – NCVS consolidadas em 1992 (LYNCH; 
ADDINGTON, 2007) alteraram as estimativas sobre 
a prevalência de vários crimes nos EUA. 

Entre as modificações que tiveram maior efeito 
nas estimativas, destacam-se a inclusão de novas mo-
dalidades de crime no questionário, como agressões 
sexuais e atos de vandalismo, e o controle do ritmo 
da entrevista (que ficaram mais longas), de forma a se 
evitar a perda de informações em função da decisão 
prematura do entrevistado de que não havia sido víti-
ma de nenhum tipo de crime no período considerado 
(falha de meta-memória).

Isto significa que se deve analisar detalhadamente 
a forma como as metodologias, os instrumentos de 
pesquisa e os procedimentos operacionais, entre ou-

tros fatores, afetam as informações que esses sistemas 
produzem. Muito embora o foco desse artigo esteja 
voltado para as pesquisas de vitimização, é preciso 
reconhecer que ambos os sistemas de mensuração do 
crime permitem que seja feita uma escolha sobre a 
utilidade das informações a serem produzidas, devi-
damente ponderada pelo custo e o erro conhecido 
que será necessário para se produzir essa informação. 
A idéia que orienta a presente análise é, mais uma vez, 
a de que esses sistemas são complementares e que 
as pesquisas de vitimização podem ser diretamente 
utilizadas no sistema de administração da segurança 
pública, como um importante instrumento para a 
mensuração do crime, a alocação de recursos e a ava-
liação de intervenções.

Antes de demonstrar como esses objetivos podem 
ser atingidos, é preciso investigar em maior profundi-
dade quais os aspectos metodológicos das pesquisas 
de vitimização que mais afetam as estimativas do nú-
mero de crimes que essas produzem. 

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 
DAS PESQUISAS DE VITIMIZAÇÃO 

A primeira tentativa de se medir a incidência de cri-
mes com base em entrevistas domiciliares foi feita 
nos Estados Unidos, na década de 1960. O National 
Crime Survey, posteriormente batizado de National  
Crime Victimization Survey, foi proposto em 1965 por 
uma comissão presidencial – Lyndon Johnson – como 
um instrumento que permitiria examinar as causas e 
as características do crime nos EUA.

O novo instrumento de mensuração do crime 
permitiria, segundo seus proponentes na época, um 
ganho considerável de acuidade com relação às esta-
tísticas policiais, além de possibilitar que o foco do 
sistema fosse dirigido para a vítima e suas necessida-
des. Quarenta anos depois, as pesquisas de vitimiza-
ção disseminaram-se mundialmente e consagraram-
se como um instrumento importante de investigação 
criminológica e como ferramenta para o desenho de 
políticas. Inglaterra, França e Holanda, entre outros 
países europeus, desenvolveram pesquisas nacionais 
de vitimização e o United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute (Unicri) realiza, desde o final da 
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década de 1980, o International Crime Victims Survey e 
mais recentemente o European Crime and Safety Survey.

As pesquisas hoje disponíveis, embora sejam 
muito diversas em seus aspectos metodológi-
cos, convergem quanto à capacidade de investigar 
pontos sensíveis do sistema de segurança pública  
(GOTTFREDSON, 1986): 

oferecem informações complementares para o es-• 
tudo do crime e das circunstâncias em que esses 
ocorrem; 
oferecem um parâmetro externo para se avaliar o • 
recurso à polícia, o quanto as vítimas estão dispos-
tas a acionar a polícia e quais as características das 
vítimas e os fatores que determinam o recurso à 
polícia;
permitem estimar o custo do crime com maior • 
precisão, bem como a compensação às vítimas que 
eventualmente se fazem necessárias;
permitem avaliar o envolvimento das vítimas nos • 
episódios que resultaram na vitimização;
permitem medir a confiança na polícia.• 
Embora hoje pareçam triviais esses objetivos e a 

idéia de que é possível – e metodologicamente vá-
lido – recuperar informações sobre os crimes com 
base em entrevistas domiciliares realizadas com uma 
amostra aleatória de domicílios, esse processo de 
coleta de informações significou, na época em que 
foi proposto, uma grande inovação para a área de 
justiça criminal. As informações produzidas permi-
tiram igualmente uma renovação no campo da cri-
minologia, e novas hipóteses sobre o ato criminal 
passaram a ser sistematicamente testadas, principal-
mente sobre aspectos ainda pouco conhecidos desse, 
como o envolvimento das vítimas e a importância 
de fatores situacionais e contextuais para o crime  
(FELSON; MESSNER; HOSKIN, 1999; FELSON 
et al., 2002; DADAY et al., 2005).

Como o uso de pesquisas de vitimização no âmbi-
to do sistema de segurança pública é ainda incipiente 
no Brasil, será feita, a seguir, uma representação es-
tilizada do processo de recuperação de informações 
com a utilização desse tipo de pesquisa. O ponto de 
partida é a delimitação do fenômeno que se espera 
mensurar: os crimes e os atos violentos sofridos pelas 
vítimas. É evidente que a recuperação desses eventos 

pela pesquisa de vitimização está sujeita a uma série 
de filtros, sendo os principais: o contexto físico e so-
cial em que ocorreu a vitimização; a relação com o 
agressor; a participação da vítima no ato que resultou 
na vitimização; e a natureza da vitimização.

O contexto físico e social tem, evidentemente, um 
efeito direto tanto sobre a vitimização, quanto sobre 
a recuperação das informações durante o processo 
de entrevista (DADAY et al., 2005; GOUDRIAAN; 
LYNCH; NIEUWBEERTA, 2004; LAURITSEN, 
2001). Embora a separação entre esses elementos 
não seja simples de ser estabelecida – uma vez que os 
mesmos fatores que influenciam a ocorrência de um 
ato criminal também interferem na recuperação das 
informações de vitimização –, o foco nesta análise 
estará voltado para os fatores que afetam a produção 
da informação e não os determinantes do ato crimi-
nal em si. Por exemplo, uma pessoa que mora em um 
bairro pobre e violento é uma vítima mais provável 
de um crime do que outra que reside em um bairro 
rico e não violento, assim como também é um entre-
vistado menos propenso a informar sobre o crime 
do qual foi vítima (por medo de represálias princi-
palmente) do que o morador da área privilegiada. No 
sentido específico que interessa considerar nesse mo-
mento, o contexto em que ocorreu a vitimização afe-
ta dois fenômenos que a pesquisa pretende mensurar: 
o comportamento da vítima após o fato e o processo 
de recuperação da informação durante a entrevista. 
Vejamos alguns exemplos. 

Vítimas que estão expostas a situações recorrentes 
de risco (pela profissão, pela presença de uma família 
desorganizada, devido ao local de moradia, etc.) po-
dem apresentar um quadro de múltipla vitimização, o 
que tem o potencial de afetar diretamente as estimati-
vas de crimes produzida pela pesquisa. Primeiro, por-
que é difícil lembrar e relatar – devido a fatores como 
o custo psicológico associado a eventos traumáticos, 
tempo da entrevista e a forma como o questionário é 
construído – detalhes precisos sobre diferentes even-
tos de vitimização sofridos no período de referência. 

Assim como há locais que são hotspots de crime, 
há pessoas e famílias muito mais vulneráveis do que 
outras que sofrem vitimização em série de maneira 
rotinizada, o que tem sido caracterizado como múl-



66 LEANDRO PIQUET CARNEIRO

São Paulo em Perspectiva, v. 21, n. 1, p. 60-75, jan./jun. 2007

tipla vitimização na literatura especializada. Há ain-
da poucas pesquisas sobre esse tipo de vitimização, 
mas compreender esse fenômeno é certamente im-
portante para o desenho da pesquisa de vitimização  
(TSELONI; PEASE, 2003). Esse tipo de vitimização 
diz respeito mais propriamente a uma condição a que 
está exposta a vítima do que à ocorrência de um fato 
discreto – um ato criminal sem conexão direta com 
outros eventos criminais ou violentos, o que geral-
mente é suposto no desenho das pesquisas de vitimi-
zação (PLANTY, 2007). 

A presença da múltipla vitimização afeta as esti-
mativas do número de crimes, uma vez que as pes-
quisas, geralmente, limitam-se a recuperar informa-
ções como se os fenômenos mensurados (os crimes 
e os atos de violência) fossem eventos discretos. No 
entanto, a vitimização relatada na entrevista (um ato 
de agressão, por exemplo) pode estar articulada a 
uma seqüência de episódios de menor gravidade apa-
rente (como ameaças ou agressões verbais sofridas 
anteriormente), ocorridos ao longo de um processo  
(DAEMS, 2005).

A inclusão da vitimização em série pode mudar 
substancialmente não apenas o nível de vitimiza-
ção, mas também a sua caracterização. Por exemplo, 
quando os dados da NCVS de 2003 foram tabelados, 
levando-se em conta a vitimização múltipla, os hispâ-
nicos, que apareciam como o segundo grupo étnico 
com a menor taxa de vitimização (29 por 100 mil ha-
bitantes, sendo que a menor taxa era apresentada por 
brancos, 27 por 100 mil), passaram para o primeiro 
lugar (77 por 100 mil habitantes). Outra evidência: 
homens e mulheres apresentam a mesma taxa após 
se considerarem os episódios de vitimização em série. 
Entre as mulheres, a taxa passou de 32 para 45 por 
100 mil habitantes e, entre os homens, ficou inaltera-
da em 45 por 100 mil (PLANTY, 2007).

As conseqüências desse tipo de estimativa para as 
políticas de prevenção são evidentes: simplesmente 
seriam definidos focos errados de intervenção sem o 
cômputo da múltipla vitimização (ver o item com as 
recomendações para uma discussão sobre as implica-
ções desse problema para a pesquisa de vitimização).

O segundo fator a ser considerado é a relação en-
tre a vítima e o agressor, a qual influencia diretamente 

tanto a probabilidade de que a vitimização seja levada 
ao conhecimento da polícia (ou a outras instituições 
de atendimento às vítimas) quanto a recuperação da 
informação sobre a agressão durante o processo de 
entrevista. O acionamento da polícia é menos prová-
vel no caso de crimes praticados por familiares e pes-
soas conhecidas (crimes domésticos e na vizinhança), 
do que naqueles cometidos por desconhecidos fora 
da residência. 

A participação da vítima no processo de vitimi-
zação (o grau de culpabilidade da vítima), o terceiro 
fator, é sempre um tema difícil de ser abordado, de-
vido à carga moral de se considerar a vítima um ele-
mento ativo no processo que resulta em sua própria 
vitimização. É importante tratar o tema com muito 
cuidado, principalmente no processo de divulgação 
de estatísticas de vitimização, evitando-se o reforço 
de estereótipos ou a idéia de que a autoridade pública 
pretende, ao levantar a questão, eximir-se de suas res-
ponsabilidades pela segurança pública. A dor emocio-
nal das vítimas, provocada pela perda ou pela agres-
são sofrida, obviamente não deixa de existir mesmo 
que algumas vítimas tenham, deliberadamente ou por 
negligência, se colocado em situações de risco. Não 
obstante a dificuldade de ser abordado no âmbito do 
debate público, este tema está presente nos estudos 
sobre a vitimização desde o momento que aparece-
ram os primeiros resultados do National Crime Survey, 
na década de 1970 (HINDELANG, 1976). 

A vítima pode apresentar diferentes condutas 
como: expor-se voluntária e consciente a situações 
de risco (comprar drogas em uma área de alta vio-
lência, solicitar serviços de prostituição); falhar na 
prevenção ao crime; envolver-se de forma ativa na 
produção de uma situação de risco (gritar ofensas 
contra um desconhecido); envolver-se na prática de 
um crime contra alguém que reage em decorrência 
do ato sofrido (uma reação armada e bem-sucedida 
contra uma invasão de domicílio que resulta na mor-
te do invasor); cooperar na realização do crime (um 
cliente furtado por uma prostituta); e encorajar ativa e 
conscientemente a realização de um crime (organizar 
e planejar um conflito entre torcidas organizadas ou 
grupos políticos).6 O que interessa aqui é reconhe-
cer que, quanto maior a responsabilidade da vítima 
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no episódio de vitimização, menor a probabilidade 
de que esse evento seja levado ao conhecimento da 
polícia, ou mesmo relatado na entrevista (FELSON; 
MESSNER; HOSKIN, 1999).

O quarto fator a ser considerado é a natureza do 
crime que resultou na vitimização. Entre as várias dis-
tinções possíveis para a classificação de um ato cri-
minal, interessa saber, principalmente, se a violência 
sofrida foi economicamente motivada ou não. A pes-
quisa de vitimização do Paraná e evidências de levan-
tamentos anteriores realizados no Brasil indicam que, 
assim como nos países desenvolvidos, os crimes mais 
freqüentes são os economicamente motivados, os 
quais são relatados à polícia em proporção maior do 
que os não-economicamente motivados, sendo pos-
sível inferir que crimes deste tipo são também menos 
passíveis de serem relatados durante a entrevista, um 
ponto que será discutido mais adiante.

Há uma interação entre a natureza do crime e sua 
gravidade que precisa ser considerada nessa discussão. 
O valor do bem roubado ou furtado7 ou a gravidade da 
lesão sofrida é um fator que tem conseqüências dire-
tas sobre o acionamento da polícia e a propensão para 
relatar a vitimização durante a entrevista. Perdas de pe-
queno valor ou lesões leves tendem a ser esquecidas e 
não relatadas à polícia. A gravidade do fato tem efeito 
também sobre a maneira como o entrevistado emoldu-
ra cognitivamente o tempo. Dois processos principais 
podem ocorrer: eventos graves ocorridos muito tem-
po atrás podem ser relatados como recentes, devido 
à magnitude do trauma sofrido (efeito telescópio); e 
eventos pouco importantes tendem a ser excluídos 
pelo entrevistado, que pode decidir prematuramente 
no processo de entrevista que não há nenhum episó-
dio de vitimização a ser relatado (falha de meta memó-
ria).8. O controle do ritmo da entrevista – mediante a 
formulação e o ordenamento adequados das perguntas 
– pode fazer com que esse problema seja minorado.9

A identificação das atitudes pós-vitimização 
é também um aspecto importante das pesquisas  
(CONAWAY; LOHR, 1994). A mensuração do re-
curso à mediação institucional (entre elas a polícia) 
pelas vítimas oferece um parâmetro externo para se 
avaliarem as estatísticas policiais – ponto que será dis-
cutido em item a seguir.

A pesquisa de vitimização é, portanto, afetada por 
processos cognitivos específicos, que são moldados 
por diversos fatores sociais: a forma como a socieda-
de organiza a relação entre grupos étnicos; o fato de a 
vitimização ter ocorrido ou não em áreas que concen-
tram grupos em desvantagem social; a participação 
da vítima (e do agressor) em grupos como gangs, entre 
outros fatores próprios das relações e do contexto 
social no qual a vítima se encontra, que podem ter um 
efeito direto sobre o recurso à mediação institucional 
demandada após a vitimização e, indiretamente, so-
bre a forma como a informação é recuperada na en-
trevista (SUDMAN; BRADBURN; SCWARZ, 1996; 
DAVIS; HENDERSON, 2003; BAUMER, 2002).

As características do instrumento e dos métodos 
adotados na pesquisa de vitimização (ordenamento 
das questões, qualidade da entrevista, construção 
das perguntas, etc.) têm, evidentemente, um efeito 
direto sobre as informações que são recuperadas. 
As análises das mudanças metodológicas adotadas 
no NCVS indicam que esses elementos têm grande 
impacto sobre as estimativas do número de crimes  
(RENNISON; RAND, 2007).

As pesquisas de vitimização são, portanto, assim 
como as estatísticas criminais produzidas pelas po-
lícias, passíveis de uma série de erros de mensuração 
que não podem ser negligenciados no processo de 
análise dos dados. A próxima seção dedica-se a ava-
liar como essas duas fontes oferecem estimativas para 
o número de crimes que podem ser comparadas com 
vistas a se obter uma fotografia mais completa do fe-
nômeno criminal. 

ESTIMATIVAS DO NÚMERO DE CRIMES  
COM BASE EM PESQUISAS DE VITIMIZAÇÃO

Os dados utilizados nessa seção foram extraídos das 
seguintes fontes principais: pesquisas de vitimização 
realizadas pelo Centro de Estudos da Criminalidade e 
Segurança Pública, órgão de pesquisa ligado à UFMG, 
em 2006, nas cidades de Curitiba (3.560 entrevistas 
domiciliares) e Foz do Iguaçu (700 entrevistas); es-
tatísticas de ocorrências policiais fornecidas pela 
Coordenação de Análise e Planejamento – Cape, da 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná; pesquisa 
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de vitimização de São Paulo, realizada pelo Instituto 
Futuro Brasil, em 2003; e estatísticas de ocorrências 
policiais divulgadas pela CAP da Secretaria de Segu-
rança Pública de São Paulo. A amostra da pesquisa de 
vitimização das cidades paranaenses foi estratificada 
segundo o nível de criminalidade do setor e apenas 
moradores com 16 anos ou mais de idade foram sele-
cionados para a entrevista.10 Na pesquisa de São Pau-
lo, não houve estratificação segundo o nível de crimi-
nalidade do setor e o corte de idade era de 15 anos.

Neste artigo, apresentam-se dados muito simples 
sobre a experiência da população com diversas for-
mas de violência (agressão, roubo, furto, roubo), que, 
juntamente com as taxas de recurso à polícia, são 
necessários para se obter uma estimativa do número 
de crimes, que será comparada com as estatísticas de 
ocorrências policiais. 

Além das taxas de vitimização, precisa-se também, 
evidentemente, das taxas de recurso à polícia para se 
estimar o número de crimes cometidos. Avalia-se que 
esses resultados básicos permitem uma visualização 
adequada do potencial das pesquisas de vitimização 
como instrumento de mensuração do crime e das 
conseqüências que esse tipo de pesquisa pode ter 

para a formulação de políticas públicas nas áreas de 
segurança.

Os principais resultados da pesquisa de vitimiza-
ção aparecem na Tabela 1. O tempo de referência 
para a vitimização segue o padrão internacional de 
12 meses e as taxas de vitimização são calculados por 
mil habitantes para facilitar a comparação com os re-
gistros de ocorrência. Além das cidades paranaenses 
de Curitiba e Foz do Iguaçu, incluem-se também os 
resultados da pesquisa de vitimização de São Paulo 
realizada em 2003, pelo Instituto Futuro Brasil. 

Curitiba, Foz e São Paulo apresentam um padrão 
muito semelhante de vitimização, em termos de re-
lação entre as taxas e o nível de incidência do pro-
blema. Como esperado, em primeiro lugar no ranking 
de vitimização, aparecem os crimes economicamen-
te motivados, com taxas que são significativamente 
maiores do que para os crimes contra a pessoa (entre 
1,5 e 4,5 vezes). A única discrepância significativa en-
tre as cidades paranaenses e São Paulo acontece no 
caso de roubo com invasão de domicílio. Na pesquisa 
de São Paulo, o questionário permitia desagregar as 
ocorrências no domicílio e identificar aquelas em que 
houve contato da vítima com os agressores (o que 

Tabela 1
Taxas de Vitimização e Percentual de Vítimas que Recorreram à Polícia, segundo Tipo de Crime

Municípios de Curitiba (1), Foz do Iguaçu (1) e São Paulo (2) – 2003-2006

Tipo de Crime

Taxa de Vitimização nos últimos 12 meses  
(por 1.000 hab.)

Vítimas que Recorreram  
à Polícia (%)

Curitiba Foz do 
Iguaçu

São Paulo Curitiba 
(3)

Foz do 
Iguaçu (3)

São Paulo 
(4)

Furto 128,0 88,0 133,2 32,0 26,7 28,1

Furto de veículo 62,0 28,0 47,4

Roubo de veículo - - 21,5

Roubo 85,0 49,0 78,0 41,9 63,0 47,7

Roubo com invasão de domicílio 114,0 115,0 13,0 21,2

Agressão sexual 7,0 6,0 - 12,5 0,0 -

Agressão física (exclusive sexual) 29,0 4,0 8,4 20,6 7,7 10,8

Fonte: Crisp (2006). Pesquisa de vitimização de Curitiba e Foz do Iguaçu; Instituto Futuro Brasil (2003). Pesquisa de vitimização de 
São Paulo.
(1) Dados de 2006.
(2) Dados de 2003.
(3) Vítimas que contataram a polícia.
(4) Vítimas que registraram ocorrência.

} 91,7
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caracteriza um caso de roubo). A pesquisa em Curiti-
ba e Foz indagava apenas sobre invasão de domicílio, 
o que pode incluir tanto os casos de furto quanto de 
roubo. Este é um exemplo adequado do problema 
discutido anteriormente sobre o efeito do desenho 
do instrumento nas estimativas do crime produzidas 
por uma pesquisa de vitimização. 

Pesquisas de vitimização são particularmente úteis 
para se estimar a demanda (atual e potencial) sobre as 
instituições de segurança e justiça (HOWARD, 1975). 
É possível construir uma estimativa do número de 
crimes, a qual permitirá dimensionar a demanda não 
atendida pelo sistema. As taxas de recurso à polícia 
são muito próximas em São Paulo e Curitiba11 e, em 
média, apenas um em cada quatro crimes são registra-
dos, excluindo-se os casos de roubo e furto de auto-
móveis, como pode ser visto nas três últimas colunas 
da Tabela 1.

As taxas de recurso à polícia permitem estimar, 
ainda, o número esperado de ocorrências policiais. 
Essa estimativa pode ser comparada com o núme-
ro conhecido de ocorrências, o que permite avaliar 
até que ponto as duas fontes apresentam resultados 
convergentes (o significado e as implicações do con-
ceito de convergência entre as fontes será tratado na 
seção a seguir). Esta é também uma forma interes-
sante de validar os resultados da pesquisa de vitimiza-
ção. As estimativas apresentadas por Young (2003), 
com os resultados da pesquisa de vitimização de São 
Paulo, indicam um número esperado de Boletins de 
Ocorrência em 2001 de aproximadamente 299 mil. 
O número de ocorrências policiais naquele ano foi 
294 mil – uma razão de 1,017 entre o estimado e o 
observado.

Em contraste com esses resultados, as pesquisas 
de vitimização de Curitiba e Foz do Iguaçu mostram 
uma clara discrepância entre as fontes, como indicam 
os resultados reunidos na Tabela 2. Antes de serem 
comentadas as diferenças entre o número observado 
e estimado de Boletins de Ocorrência – BOs, deta-
lham-se os procedimentos adotados nas estimativas 
que aparecem na Tabela 2:

os porcentuais de vitimização e as taxas de recurso • 
à polícia foram computados a partir da pesquisa de 
vitimização (CRISP 2006a, b).

as taxas de vitimização foram aplicadas à popu-• 
lação com mais de 15 anos (idade mínima para 
se responder à pesquisa) em 2006, estimada pelo 
IBGE e pelo Instituto Paranaense de Desenvolvi-
mento Econômico e Social. 
as estimativas do número de crimes são o produto • 
da proporção de vitimados em cada tipo de crime 
pela população com 15 anos ou mais e as estima-
tivas do número de registros são o produto das 
taxas de notificação para cada tipo de crime pelo 
número de crimes estimado.
o número de registros observados corresponde à • 
média dos anos de 2004 e 2005, segundo dados da 
Secretaria Estadual de Segurança Pública.12

As diferenças computadas nas duas últimas colu-
nas da Tabela 2 indicam que o número de ocorrên-
cias registradas deveria ser, em média, quatro vezes o 
valor observado. Isso significa uma diferença de 85 
mil boletins de ocorrência por ano, considerando-se 
apenas os crimes de roubo, furto e agressão física. 

Parte da diferença entre o número estimado de 
BOs e o informado pela Secretaria de Segurança pode 
ser atribuída ao fato de que a estimativa de ocorrên-
cias apresentada tem por base o porcentual de pessoas 
que contataram a polícia e não propriamente o núme-
ro de vítimas que efetivamente registraram a ocorrên-
cia (dados não disponíveis). No entanto, a simulação 
com a taxa de recurso à polícia obtida na pesquisa 
de vitimização de São Paulo, em que o porcentual de 
vítimas que declararam ter registrado a ocorrência foi 
diretamente computado, permite estimar um número 
que é ainda 2,6 vezes o número de BOs registrados 
pela polícia nas cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu. 
Isso significa que, mesmo com taxas de registro mais 
baixas do que as que foram efetivamente observadas, 
ainda “faltariam” 79 mil BOs nas três modalidades 
de crime consideradas. A primeira hipótese a ser in-
vestigada é, portanto, a de que existe algum erro no 
cômputo dos boletins de ocorrência. 

Alternativamente, o número de boletins de ocor-
rência informado pelas polícias pode ser tomado 
como o parâmetro verdadeiro e, portanto, seríamos 
levados a investigar porque as pesquisas de vitimiza-
ção nas duas cidades não conseguiram estimar corre-
tamente esse número. Aspectos como a construção 
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do questionário, a presença de erros amostrais e não 
amostrais no levantamento, entre outros aspectos 
discutidos no item dedicado aos problemas metodo-
lógicos das pesquisas de vitimização, poderiam estar 
na origem do problema. 

No entanto, com apenas uma pesquisa de vitimiza-
ção – um ponto no tempo – não é possível responder 
às perguntas mais importantes sobre as causas dessas 
discrepâncias entre as fontes. Os resultados acumula-
dos em 40 anos do NCVS nos EUA podem ser úteis 
para a elaboração de algumas hipóteses sobre o pro-
blema da convergência entre as estatísticas policiais e 
as pesquisas de vitimização. 

Estados Unidos e Grã-Bretanha são os dois únicos 
países em que há séries longitudinais de mais de uma 
década de pesquisas de vitimização. A primeira cons-
tatação é que a convergência, entendida como estima-
tivas idênticas nas duas fontes, nunca ocorreu.13 Além 
disso, as pesquisas de vitimização mostram continu-
amente taxas mais altas de crime do que as que são 
estimadas com base nas ocorrências registradas. A 
explicação para essas diferenças é objeto de literatura 
específica, que procura investigar as diferenças me-

todológicas entre os dois subsistemas de informação 
(LYNCH; ADDINGTON, 2007). 

No futuro, com a repetição das pesquisas de viti-
mização, será possível calcular a correlação entre as 
estimativas produzidas pelos dois subsistemas de in-
formação e chegar a conclusões sobre problemas que 
ficariam muitas vezes invisíveis se houvesse apenas 
uma fonte. 

A primeira e mais simples conseqüência práti-
ca dessa falta de convergência é que a alocação dos 
recursos de segurança pública pode ocorrer de for-
ma ineficiente porque não é possível estimar sequer 
o número de crimes ou de vítimas, os horários, as 
circunstâncias e outras características dos crimes que 
são fundamentais para o dimensionamento do siste-
ma de segurança pública. Ainda que não seja possível 
oferecer respostas conclusivas sobre as causas da di-
vergência observada entre as fontes, parece útil suge-
rir, nesse ponto, uma agenda de trabalho que envolve 
tanto os produtores quanto os usuários das informa-
ções criminais, podendo contribuir para minorar as 
fontes de ruído que afetam a comparação entre essas 
duas fontes. 

Tabela 2
Estimativa de Crimes e de Boletins de Ocorrência, por Tipo de Informação  

da Pesquisa de Vitimização, segundo Tipo de Crime
Municípios de Curitiba (1), Foz do Iguaçu (1) e São Paulo (2) – 2003-2006

Tipo de Crime

Estimativa 
de Crimes

Estimativa de Registros
( A )  (1)

Registros Observados
( B )  (2)

Diferença
B – A (3)

Curitiba Foz do  
Iguaçu Curitiba Foz do

Iguaçu Curitiba Foz do  
Iguaçu Curitiba Foz do 

Iguaçu

Furto 171.976 18.280 55.032 4.881 16.490 1.231 -38.542 -3.650

Furto de veículo 83.301 5.816 (4) (4) 2.153 258 (4) (4)

Roubo de veículo (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

Roubo 114.203 10.178 47.851 6.412 13.473 803 -34.379 -5.610

Roubo com invasão  
de domicílio 153.166 23.888 (4) (4) (4) (4) (4) (4)

Agressão sexual 9.405 1.246 1.176 0 86 8 -1.090 8

Agressão física 
(exclusive sexual) 38.963 831 8.026 64 5.271 240 -2.755 176

Fonte: Crisp (2006). Pesquisa de vitimização de Curitiba e Foz do Iguaçu; Secretaria de Segurança do Paraná. Estatísticas Policiais.
(1) Vítimas que contataram a polícia.
(2) Média de ocorrências de 2004 e 2005.
(3) Os valores negativos indicam um número maior de registros estimados do que o número efetivamente observado.
(4) Dado não disponível.
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RECOMENDAÇÕES

Ao longo desse artigo, procurou-se demonstrar a im-
portância do uso de informações no planejamento e 
na avaliação das ações públicas na área da segurança. 
Em particular, buscou-se investigar como as pesqui-
sas de vitimização podem complementar as estatís-
ticas policiais para que esses objetivos sejam alcan-
çados. 

Outra idéia bastante enfatizada foi a necessidade 
de se construir um sistema de informações criminais 
que procure atender às demandas dos operadores 
do sistema de segurança pública que utilizarão essas 
informações para alocar recursos, planejar e avaliar 
intervenções. 

O enfoque sistêmico desenvolvido por vários go-
vernos estaduais, com vistas à melhoria da qualidade 
das informações produzidas na área de segurança pú-
blica tem produzido resultado cada vez mais concreto 
no Brasil. É evidente que ainda há um longo caminho 
a ser percorrido para que as informações produzidas 
pelas polícias e pelas secretarias de segurança venham 
a usufruir uma boa reputação junto ao público e tam-
bém para que essas informações possam vir a ser uti-
lizadas de forma sistemática no processo de tomada 
de decisões internas. 

As recomendações apresentadas a seguir procu-
ram sistematizar algumas linhas de ação que podem 
contribuir para que o sistema de segurança pública 
aumente sua confiabilidade externa e para que ocorra 
também um aprimoramento no uso de informações 
entre os operadores desse sistema. São diretrizes des-
tinadas, portanto, aos produtores de informações cri-
minais e aos usuários especializados dessas.

Estatísticas de ocorrências policiais e da pesquisa de 
vitimização devem informar sobre a especificidade dos 
atos criminais e violentos

Quanto mais específico for a indicação da natureza • 
do crime, mais clara será a compreensão dos mo-
tivos subjacentes ao ato criminal e mais eficaz po-
derá ser a medida de controle proposta. Categorias 
muito abrangentes criam confusões no processo 
de interpretação e no desenho de intervenções. 

No início da década, por exemplo, o número de 
roubos e furtos a transeuntes começou a aumentar 
muito na cidade de São Paulo. Uma análise qualita-
tiva dos BOs indicou que o principal responsável 
pelo aumento observado eram os furtos e roubos 
de celular, que passaram a ser computados sepa-
radamente. 
Nos casos de agressão é importante apresentar não • 
apenas o total de casos registrados, mas as ocor-
rências desagregadas por grupos de idade e gênero 
das vítimas. Isto ajuda a identificar os grupos mais 
vulneráveis e evita que o público desenvolva uma 
sensação de insegurança generalizada, na medida 
em que se torna possível entender como se distri-
bui o risco.
Considerar a situação em que ocorreu o crime e • 
apresentar resultados desagregados segundo cri-
mes ocorridos no domicílio, na escola, no traba-
lho e nas atividades de lazer. As possibilidades de 
intervenção são muito diferentes nessas quatro 
situações.
Apresentar uma distinção entre crimes ocorridos em • 
locais públicos, privados e semiprivados (shoppings e 
condomínios, por exemplo). A polícia não é dire-
tamente responsável pela prevenção dos crimes 
ocorridos em locais privados e semiprivados.
Distinguir entre crimes e atos de violência que • 
envolvem parentes e amigos e outros que foram 
praticados por estranhos. 

A regularidade e a continuidade do plano tabular das 
estatísticas são fundamentais para a consolidação da 
credibilidade do sistema de informações criminais

Uma vez definido o plano tabular básico para as • 
estatísticas policiais e para a pesquisa de vitimiza-
ção, é preciso desenvolver um compromisso com 
a manutenção desse formato. Conceitos e catego-
rias utilizados na tabulação dos dados devem ser 
mantidos constantes ao longo do tempo.
As mudanças e aperfeiçoamentos devem ser feitos • 
levando-se em conta o fato de que é preciso man-
ter a divulgação das estatísticas no formato origi-
nal, ao mesmo tempo em que são acrescentadas 
novas informações.
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No caso específico das estatísticas de ocorrências 
policiais há alguns problemas conhecidos que afetam 
diretamente as estimativas do número de crimes que 
são produzidas por esse sistema

Como são contados os eventos interligados que, no • 
entanto, são separados no tempo e no espaço? Nos 
EUA o Uniform Crime Report adota a regra da separa-
ção tempo-espaço: eventos interligados, porém se-
parados no tempo e no espaço devem ser contados 
separadamente. Por exemplo, um roubo de carro às 
8:00 da manhã pode estar relacionado a um assalto 
a banco às 15:30 no mesmo dia, mas os dois even-
tos devem ser contados como crimes diferentes. 
Se os eventos não são separados no tempo e no • 
espaço, há alguma regra de hierarquia que possa 
ser aplicada para que apenas o crime mais grave 
seja computado na estatística? O UCR aplica a se-
guinte regra de hierarquia: homicídio > estupro > 
roubo > agressão > invasão de domicílio > furto > 
furto de veículo. 
Há alguma regra para classificar eventos de vitimi-• 
zação coletiva? O UCR aplica a “regra do hotel” 
para eventos com várias vítimas relacionadas a um 
mesmo evento, como, por exemplo, um roubo/fur-
to em um hotel ou em um coletivo. Se mais de uma 
vítima registra uma ocorrência relativa ao mesmo 
episódio, esse deve ser computado como um único 
caso de roubo ou furto. Esta regra permite que não 
seja contado várias vezes o mesmo evento. 

Algumas medidas podem aumentar a convergência entre 
a pesquisa de vitimização e as estatísticas policiais

É importante desenvolver um protocolo meto-• 
dológico padrão para a contagem das ocorrências 
criminais que leve em conta os seguintes princí-
pios básicos:
i. nos casos de roubo e furto de veículo e rou-

bo e furto de transeunte, apresentar resultados 
separados por Estado de residência da vítima, 
de forma a discriminar crimes sofridos por re-
sidentes daqueles sofridos por não-residentes. 
Esse procedimento permite melhorar a compa-
ração das estatísticas policiais com as pesquisas 
de vitimização que consideram apenas a vitimi-
zação de residentes;

ii. tabelar separadamente os crimes de roubo e 
furto contra estabelecimentos comerciais dos 
roubos e furtos contra domicílios e pessoas. 
A comparação com a pesquisa de vitimização 
fica prejudicada quando crimes contra estabe-
lecimentos comerciais (não mensurados pela 
pesquisa de vitimização) são computados e ta-
bulados juntamente com aqueles perpetrados 
contra domicílios e pessoas. O uso das infor-
mações sobre roubo e furto em estabelecimen-
tos comerciais é muito importante também 
para o planejamento das ações preventivas e 
de controle na segurança pública, devido à sua 
concentração espacial e o seu modus operandi ca-
racterístico.

Para que a pesquisa de vitimização produza resul-• 
tados mais diretamente comparáveis com as esta-
tísticas policiais é preciso:

i. aumentar o tamanho da amostra e definir o 
conjunto do Estado como população-alvo (não 
apenas cidades específicas); 

ii. tornar a pesquisa de vitimização regular, de 
base anual ou bianual. 

Para fomentar o uso das pesquisas de vitimização no 
desenho e na avaliação de intervenções é preciso: 

desenhar subamostras para avaliar intervenções • 
específicas ou para monitorar a evolução do cri-
me nas cidades mais violentas. Se for mantida a 
pesquisa em Curitiba e Foz do Iguaçu, é preciso 
aumentar a amostra significativamente. Há muitos 
poucos casos para análise em modalidades impor-
tantes de crimes, o que pode levar a erros signifi-
cativos nas estimativas;
incluir a vitimização em série (ou múltipla vitimi-• 
zação) segundo o modelo do British Victimization 
Survey – BVS;
incluir questões sobre a propriedade de veículos • 
(para que seja possível calcular as taxas de viti-
mização de roubo ou furto de veículos com base 
no número de proprietários) e definir um padrão 
temporal de 12 meses para mensurar a incidência 
de vitimização (atualmente o questionário altera 
entre 12 meses, seis meses). 
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