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Resumo

Neste estudo avançamos na identificação das causas da forte e sistemática redução da taxa de
homićıdios no Estado de São Paulo, ocorrida nos anos 2000. O objetivo principal consistiu em
investigar o papel do PCC nesse processo. Utilizamos a quantidade de ataques perpetrados
em maio de 2006 como variável proxy da importância da atuação da organização criminosa.
Desenvolvemos um modelo de primeira diferença de efeito fixo com estrutura espacial, no
ńıvel dos munićıpios, em que controlamos por várias medidas socioeconômicas, demográficas,
presença de armas de fogo e enforcement, entre outras. Ao mesmo tempo em que corrobora-
mos com outros achados de pesquisa sobre os determinantes da queda de homićıdios em São
Paulo, não encontramos evidências estat́ısticas de que a presença e força do PCC tenham
tido papel relevante na explicação da variação da taxa de homićıdios no peŕıodo analisado.
Palavras-chave: crime, organização criminosa PCC, violência, homićıdios

Abstract

In this paper, we move forward in identifying the causes of the marked and systematic
reduction in the homicide rate in São Paulo state in the 2000s. Its main objective was
that of investigating the role of the criminal organization PCC in this process. We used
the number of actions of that criminal organization in May 2006 as a proxy variable for its
importance. We constructed a first-difference fixed effects model with a spatial structure at
the level of municipalities where we controlled for various socioeconomic and demographic
measures and for the presence of firearms and law-enforcement, among other measures. While
we corroborated our results with other research findings on the determinants of the drop in
the homicides rate in São Paulo state, we found no statistical evidence that the presence and
strength of the PCC played a significant role in explaining the variation in the homicide rate
over the period in question.
Keywords: crime, criminal organization PCC, homicides, violence

1. Introdução1

A partir de 1999 observou-se uma queda na taxa de homićıdio no Estado de São2

Paulo que se manifestou, generalizadamente, em cerca de 500 dos 645 munićıpios.3

Até 2010, a diminuição já atingia 66,7% e constitúıa um dos mais importantes cases4
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internacionais de redução de crimes. No entanto, as razões que contribúıram para5

esse desempenho notável não são inteiramente compreendidas e permanecem ainda,6

em certa medida, um mistério, sobretudo porque os anos 2000 foram pródigos em7

transformações no campo poĺıtico, econômico, social e legislativo.8

Com efeito, inúmeras mudanças ocorreram não apenas no plano nacional, mas9

também em termos regionais. Nacionalmente, o debate em torno das poĺıticas de segu-10

rança pública atingiu outro ńıvel de abrangência e profundidade. O Governo Federal11

assumiu parcela de responsabilidade na questão, ao lançar o 1o Plano Nacional de12

Segurança Pública, acelerado em resposta à morte da professora Geisa, ocorrida no13

famoso caso do ônibus 174, em julho de 2000, o qual gerou uma comoção nacional.14

Pela primeira vez também, o tema da segurança pública tomou o centro dos debates15

nas eleições municipais que aconteceram naquele mesmo ano. A partir dáı, inclusive, o16

efetivo das guardas municipais aumentou muito em todo o páıs. As condições sociais17

melhoraram sistematicamente, quando se observou gradativos aumentos da renda per18

capita, a diminuição da taxa de desemprego, a diminuição da desigualdade de renda e19

o aumento nas taxas de cobertura e frequência escolar. Em termos legislativos, no final20

de 2003 foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, que impôs um freio à verdadeira21

corrida armamentista observada nas décadas anteriores. Por fim, nessa década o páıs22

assistia ao prinćıpio da mais profunda mudança do regime demográfico, possibilitada23

pelo aumento da expectativa de vida e pela diminuição substancial das taxas de fe-24

cundidade, o que fez com que a proporção de jovens começasse a diminuir em algumas25

regiões.26

No plano estadual, São Paulo foi uma das poucas unidades federativas que logrou27

uma continuidade na gestão governamental, com o mesmo partido4 à frente do governo28

do estado desde 1995. Nesse peŕıodo, muitas inovações foram feitas na área de se-29

gurança pública, que inclúıram o uso mais intensivo de tecnologia e de reorganização30

gerencial, que engendraram a um aumento substancial das taxas de aprisionamento.31

Paralelamente, alguns munićıpios paulistas passaram a ter um papel mais ativo na se-32

gurança pública, quando adotaram a poĺıtica da Lei Seca, no rastro da boa experiência33

do munićıpio de Diadema.34

Por último, mas não menos importante foi o crescimento da população carcerária35

que facilitou a arregimentação de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC),36

organização criminosa que nasceu dentro das prisões e que ficou nacionalmente conhe-37

cida após centenas de ataques orquestrados e perpetrados por eles em maio de 2006.38

A cartelização do mercado varejista do narcotráfico, que teria sido levado a cabo pelo39

PCC, seria então uma das muitas hipóteses que explicariam o mistério da redução de40

homićıdios em São Paulo.41

Nesse contexto complexo, o objetivo principal deste artigo consiste em desenvolver42

uma metodologia emṕırica para testar a hipótese de que o cartel do PCC tenha influ-43

enciado de forma significativa a queda da taxa de homićıdio no Estado de São Paulo44

nos anos 2000.45

Além desta introdução, o artigo tem mais cinco seções. Na Seção 2 apresentamos46

sucintamente os estudos quantitativos e qualitativos que analisaram as posśıveis causas47

da redução de homićıdios em São Paulo. Nessa seção damos especial atenção à cha-48

mada “hipótese PCC” e ao debate subjacente. Na Seção 3 apresentamos alguns fatos49

incompat́ıveis com a hipótese PCC. Na Seção 4 discutimos brevemente a variável proxy50

que utilizamos para a presença e força do PCC no Estado de São Paulo, descrevemos o51

4Com exceção ao peŕıodo entre 31 de março de 2006 e 1o de janeiro de 2007, quando o vice-
governador Claudio Lembo, assume em função da renúncia do Governador Geraldo Alkmin.
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modelo emṕırico, a estratégia de identificação e as fontes dos dados utilizados, quando52

seguem os resultados. Conclúımos o artigo na Seção 6, onde discutimos brevemente os53

nossos resultados e as limitações das inferências.54

2. A literatura e a hipótese PCC55

O campo da pesquisa emṕırica em criminologia é eminentemente multidisciplinar,56

em que convivem diferentes tradições, métodos e abordagens, de cunho quantitativo57

e qualitativo. Como dizia Weber, nenhuma metodologia é melhor do que outra, a58

priori. Diferentes métodos podem e devem ser recomendados para diferentes análises,59

a depender do objetivo da pesquisa, bem como das restrições envolvidas na obtenção60

de informações. Não obstante, as abordagens podem ser comparadas no que dizem61

respeito aos critérios de validação interna e externa de determinada hipótese que se62

queira por à prova.63

Uma pesquisa com alta validação interna será capaz de refutar as hipóteses al-64

ternativas, evitando que correlações espúrias concorram para estabelecer uma falsa65

compreensão do fenômeno. Por outro lado, a validação externa da pesquisa oferece66

uma maior garantia que os resultados encontrados possam ser generalizados para uma67

população e não sejam dependentes de uma amostra, ou de uma situação particular.68

Nesse contexto, alguns estudos quantitativos foram desenvolvidos em que se procu-69

rou testar as várias hipóteses explicativas acerca da diminuição de homićıdios em São70

Paulo. A Tabela 1 sintetiza alguns desses trabalhos.71

Vale dizer que enquanto os métodos quantitativos, em geral, se prestam a testar72

hipóteses, tendo como preocupação metodológica máxima os prinćıpios de simplicidade73

e de validação interna e externa, os métodos qualitativos e, em particular, os traba-74

lhos etnográficos procuram obter uma compreensão mais aprofundada e uma descrição75

detalhada acerca de determinadas relações sociais; e de valores e crenças que guiam76

as ações dos indiv́ıduos. Por outro lado, a própria natureza da pesquisa qualitativa77

não se presta ao objetivo de validação interna e externa de hipóteses, mesmo porque78

os indiv́ıduos observados participam de um particular contexto social, cujas crenças e79

valores são limitados ao seu conjunto de informação e experimentação.80

Nos trabalhos quantitativos aqui listados, os autores confirmaram as hipóteses81

acerca da importância de determinados fatores que concorreram para a diminuição82

generalizada de homićıdios em São Paulo. Dentre eles: a poĺıtica de desarmamento, as83

melhorias nas condições socioeconômicas, o aumento da taxa de atendimento escolar84

dos jovens, a diminuição na proporção de jovens na população, as inovações tecnológicas85

e organizacionais na gestão da segurança pública (como o Infocrim), e o decĺınio do86

ciclo da epidemia de crack. Ao mesmo tempo, Dix Carneiro et al. (2010) encontraram87

efeitos locais da implantação da poĺıtica de Lei Seca em alguns munićıpios.88

Cerqueira (2014) mostra que o Estatuto do Desarmamento foi eficaz para reduzir a89

taxa de homićıdios no Estado de São Paulo, e que 1% a menos de armas nas cidades90

reduziu a taxa de homićıdio em torno de 2%. As evidências encontradas por Justus e91

Kassouf (2013) revelam que o Estatuto do Desarmamento reduziu a taxa de crimes le-92

tais (homićıdios e latroćınios) na capital, reforçando os achados nesse estudo. Também93

evidenciaram o papel da melhoria nas condições econômicas da performance da poĺıcia94

na redução da taxa de crimes letais na capital paulistana. Cabral (2016) encontrou95

um forte efeito da adoção de novas tecnologias na segurança pública do Estado de96

São Paulo ao avaliar o impacto do Infocrim. A autora defende que esse sistema de97

informação policial foi responsável por uma redução média na taxa de homićıdios de98

8,4 por cem mil habitantes, evitando 3.472 homićıdios desde a sua implementação em99

2003 até 2010.100
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Tabela 1: Estudos quantitativos sobre as posśıveis causas da redução de homićıdios

Hipóteses Autores Metodologia Abrangência Peŕıodo

Atuação do PCC
Biderman et al.
(2015)

Análise de dados em
painel

Favelas da Cidade de
SP

2005 a 2009

Desarmamento

Hartung (2009)
Análise de séries tem-
porais

Estado de SP 2001 a 2007

Cerqueira (2014)
Análise de dados em
painel (painel IV)

Munićıpios de SP 2001 a 2007

Justus e Kassouf
(2013)

Análise de séries tem-
porais (cointegração)

Cidade de SP 1997 a 2010

Cerqueira e
De Mello (2013)

Análise de dados em
painel (painel IV)

Munićıpios de SP 2001 a 2007

Estrutura familiar Hartung (2009)
Análise de dados em
painel

Munićıpios de SP 1997 a 2007

Lei Seca
Biderman et al.
(2010)

Análise de dados em
painel

RMSP 2001 a 2004

Demografia

Dix Carneiro et al.
(2010)

Análise de dados em
painel

Munićıpios de SP 1992 a 2005

Cerqueira e Moura
(2014)

Análise de dados em
painel

Munićıpios brasileiros 1991, 2000 e
2010

Mercado de trabalho

Dix Carneiro et al.
(2016)

Análise de dados em
painel (painel IV)

Munićıpios brasileiros 1991, 2000 e
2010

Cerqueira e Moura
(2015)

Análise de dados em
painel (painel IV)

Munićıpios brasileiros 1980, 1991,
2000 e 2010

Justus e Kassouf
(2013)

Análise de séries tem-
porais (cointegração)

Cidade de SP
1997 a 2010

Programas sociais Chioda et al. (2015)
Análise de dados em
painel (painel IV)

Cidade de SP 2006 a 2009

Infocrim Cabral (2016)
Análise de dados em
painel (painel espacial)

Munićıpios de SP 2000 e 2010

Drogas De Mello (2015)
Análise de dados em
painel

RMSP 1984 a 2005

Fonte: Elaborada pelos autores.
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A hipótese PCC é consubstanciada pela ideia de que muitos homićıdios que acon-101

teciam no território, por força de disputas de mercado, vinganças, acertos de conta,102

etc., não seriam mais admitidos pelo comando central, a menos de prévia e taxativa103

autorização. Um único artigo com metodologia quantitativa mensurou o suposto im-104

pacto do PCC, devido a Biderman et al. (2015). Esses autores encontraram que a105

força dessa organização criminosa respondeu por aproximadamente 7% da diminuição106

dos homićıdios nas favelas na capital paulista controladas pelo PCC. Por outro lado,107

inúmeros trabalhos de cunho etnográfico conclúıram por um efeito notável da atuação108

do PCC como protagonista na redução de homićıdios em São Paulo. A base emṕırica109

dessas pesquisas se deu a partir de análises etnográficas, com aplicação de entrevistas110

aos atores envolvidos. Apesar da riqueza de detalhes e o aprofundamento da compre-111

ensão acerca das conexões sociais existentes no fenômeno, coexistem limites intŕınsecos112

ao método etnográfico, no que se refere à extrapolação das conclusões para evidenciar113

efeitos causais generalizados. Não estamos desqualificando a pesquisa e muito menos114

dizendo que a facção não tenha tido alguma influência na redução de homićıdios. Ape-115

nas, argumentamos que essa influência e o seu peso real não estão confirmadas. É116

posśıvel que o papel que o PCC ocupa no imaginário dos moradores das periferias, dos117

jornalistas e dos pesquisadores seja muito maior do que seu papel efetivo na explicação118

do fenômeno.119

A defesa mais incisiva da hipótese PCC é feita por Willis (2015), um antropólogo que120

estudou os homićıdios em São Paulo entre 2009 e 2012, acompanhando o trabalho dos121

policiais do DHPP e entrevistando moradores da periferia da Capital. Embora muito122

rica na descrição do funcionamento da facção e dos argumentos morais constrúıdos123

pelos atores para justificar quem pode matar e morrer, o trabalho se enfraquece quando124

tenta argumentar que a queda dos homićıdios em São Paulo deveu-se principalmente125

à atuação do PCC e que a poĺıcia, ineficiente, teria pouca relação com o fenômeno.126

Ressalte-se, porém, que o autor pesquisou apenas a Cidade de São Paulo, e mais127

precisamente algumas favelas da capital paulistana onde o PCC atuava, e como vimos128

a queda dos homićıdios foi generalizada no estado, tendo ocorrido na grande maioria129

dos munićıpios. O autor assume que a maioria dos homićıdios são premeditados e130

que a facção pode, portanto, evitá-los. Assume-se também que a facção exerce sua131

influência não apenas entre os membros do grupo e nas comunidades, mas em todos os132

demais contextos. Parte do pressuposto errôneo de que a única forma do poder público133

afetar a tendência de homićıdios é através das investigações do DHPP. Esse órgão lida134

apenas com os homićıdios de autoria desconhecida ocorridos na capital paulistana, o que135

causa viés na pesquisa. Desconsidera-se a queda nos outros tipos de crimes no estado136

no mesmo peŕıodo, como nos crimes de roubo/furto de véıculos e latroćınios, e não137

consegue explicar suficientemente a queda nos homićıdios interpessoais. O autor, ainda,138

não reconhece a influência do poder público no processo, mesmo havendo evidências139

emṕıricas de que a poĺıtica de segurança pública também teve um papel importante140

na redução de homićıdios.141

3. Fatos incompat́ıveis com a hipótese PCC142

Existem cinco fatos estilizados acerca da redução de homićıdios em São Paulo que,143

se não são incompat́ıveis com a ideia de que o cartel do PCC tenha tido um papel144

preponderante para explicar o fenômeno, ao menos colocam muitas dúvidas sobre a145

sua importância.146

O primeiro aspecto, como apontado anteriormente, é que a queda de homićıdios147

no Estado de São Paulo se deu de forma generalizada em 500 dos 645 munićıpios148

paulistas, conforme a Fig. 1 deixa destacada, quando comparamos a média das taxas149
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observadas de 2002 a 2005 - antes da onda de ataques do PCC – com a média do peŕıodo150

2007-2010, após os ataques ocorridos em 2006. A extensão territorial generalizada da151

redução de homićıdios atinge áreas para além dos munićıpios em que supostamente152

o PCC possuiria uma mı́nima organização, conforme o mapa dos ataques do PCC153

perpretados em maio de 2006 nos conta (Fig. 2).154

Outro ponto, talvez o central, como mostra a Fig. 3, é que a taxa de homićıdios155

começou a cair no Estado de São Paulo e na capital paulistana a partir de 1999, muitos156

anos antes do momento em que se reconheceu a importância da organização criminosa,157

que ficou nacionalmente conhecida a partir dos ataques de 2006.158

Em terceiro lugar, os homićıdios não foram os únicos crimes a cair no peŕıodo.159

Observaram-se quedas acentuadas, a partir de 1999, nas taxas de crimes patrimoniais160

que são pouco sujeitas ao subregistro, como latroćınio, roubo/furto de véıculos. Es-161

ses dois fatos são evidentes conforme Justus e Kassouf (2013) mostraram com dados162

trimestrais da capital paulistana (Fig. 3). O mérito pela redução nesses crimes de163

motivação estritamente econômica também é do PCC? Obviamente, essa hipótese é164

insustentável. O que de certo modo fragiliza a hipótese PCC e fortalece as hipóteses165

sobre a eficiência e efetividade das poĺıticas de segurança pública.166

O quarto fato diz respeito aos dados sobre as caracteŕısticas das v́ıtimas. A análise167

dos mesmos evidenciou que a redução das mortes violentas não se deu apenas entre168

os jovens, com baixa escolaridade, do sexo masculino, moradores de periferia, perfil169

similar aos dos envolvidos em crimes, mas ocorreu em populações com perfis bastante170

distintos desses mencionados.171

Por fim, o quinto fato é que uma parcela considerável dos homićıdios possui ele-172

mentos que associam os incidentes a causas de natureza interpessoal, como sugere a173

presença significativa de reśıduo de álcool no sangue das v́ıtimas e as concentrações de174

casos nas madrugadas dos finais de semana (ver Gawryszewski et al., 2005).175

Figura 1: Variação nas taxas de homićıdios por cem mil hab. entre 2002-2005 e 2006-2010
Fonte: Elaborada com dados do SIM-DATASUS.

Mesmo com esses fatos evidentes, a literatura etnográfica sugere uma posśıvel in-176

fluência dos “tribunais” do PCC sobre os homićıdios, que deveriam ser expressamente177

autorizadas pelo comando central. Seria esperado que o controle das mortes pelo crime178

organizado se desse com maior intensidade a partir de meados da década, quando sur-179
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Figura 2: Número de ataques do PCC por cem mil hab. perpetrados em maio de 2006
Fonte: Elaborada com dados coletados pela SSP-SP.

gem os primeiros ind́ıcios da extensão da organização, que mostrou sua força total180

nos eventos de maio de 2006. Conforme sublinhamos aqui, contudo, a redução dos181

homićıdios em São Paulo se iniciou ainda na década de noventa e atingiu um caráter182

generalizado por quase todo o estado, sendo que o perfil e os elementos situacionais183

em que mais vidas deixaram de ser perdidas diferem do que seria esperado dos ho-184

mićıdios associados aos negócios do narcotráfico. Por outro lado, as referências nos185

trabalhos qualitativos também não apontaram qualquer menção a crimes ou eventos186

com motivação patrimonial, que sofreram uma concomitante diminuição.187

É claro que tais fatos estilizados não constituem qualquer evidência de que os tri-188

bunais do PCC não tenham tido um papel na redução de homićıdios observada em189

São Paulo. Por outro lado, tal quadro apresentado depõe contra a ideia de que o PCC190

tenha sido o protagonista principal na queda de homićıdios tanto na capital como no191

estado como um todo. Com o intuito de testar a hipótese de que o cartel do PCC tenha192

tido uma influência significativa sobre a taxa agregada de homićıdios no Estado de São193

Paulo, produzimos o modelo que segue na própria seção, em que inclúımos controles194

para muitos dos elementos citados na literatura e que possivelmente tiveram alguma195

importância para fazer diminuir as mortes violentas.196

4. Metodologia197

4.1. Proxy para a presença e força do PCC198

Algumas variáveis podem ser medidas diretamente, como a existência de Guarda199

Civil ou a implantação de programas de Lei Seca num munićıpio. Outras, todavia, ou200

são não-observáveis (tratadas aqui como efeitos fixos) ou apenas são observáveis por201

meio de variáveis proxies. Esse é o caso, por exemplo, da prevalência de armas de fogo202

e a da força do PCC.203

No caso das armas de fogo a literatura recente tem utilizado a proporção de suićıdios204

cometidos com arma de fogo como variável proxy. Essa medida mostrou estar relacio-205

nada com a posse de armas no domićılio relatadas nas pesquisas de vitimização e com206

outros indicadores relacionados a armas (ver Cerqueira, 2014).207
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Figura 3: Número de registrados de seis tipos de crimes na Cidade de São Paulo por trimestre,
1997:3 a 2010:4

Fonte: Justus e Kassouf (2013)

8



No caso do PCC nem podemos fazer uma contagem dos seus membros no munićıpio208

nem mensurar a intensidade da adesão ao grupo. Assim, para mensurar a mobilização209

do PCC num munićıpio, utilizamos a quantidade de ataques perpetrados em maio de210

2006. Embora a facção tenha surgido antes, foi apenas durante estes eventos que ela211

realmente mostrou sua força fora dos muros dos preśıdios e se tornou nacionalmente212

conhecida e temida. Naquelas semanas, a cúpula da organização convocou explicita-213

mente seus membros fora das prisões a organizarem ataques às poĺıcias, ameaçando214

até com a morte a quem não cumprisse as ordens. Como resultado, ocorreram 287215

atentados em 109 cidades do Estado de São Paulo.216

Embora não seja posśıvel observar diretamente a força que o PCC tem dentro do217

munićıpio, como os eventos de maio de 2006 foram a maior demonstração de força do218

PCC no Estado de São Paulo, assumimos que o número de ataques é um bom indicador219

indireto da capacidade de mobilização do grupo naqueles munićıpios. Em suma, é uma220

medida indireta de onde o grupo é mais ou menos ativo.221

Como se tratou de um momento extremo quando, em tese, todos os recursos da222

facção foram mobilizados, defendemos que a quantidade de ataques pode captar de223

alguma forma a capacidade de mobilização do PCC naquele munićıpio. Assim, se o224

PCC tem algum papel na queda dos homićıdios em São Paulo, esperamos que a queda225

tenha sido maior nos munićıpios onde a facção mostrou capacidade de atuação.226

Ressaltamos que a variável proxy aplicada para medir a força do PCC foi validada227

externamente por outro indicador indireto da força da facção: o número de denúncias228

de tráfico de drogas feitas ao Disque Denúncia. Utilizando os dados de denúncias por229

munićıpios, naquele mesmo ano (2006), encontramos uma correlação elevad́ıssima –230

maior do que 0,9 – entre o número de ataques e o número de denúncias.5231

4.2. Modelo e estimador232

Sejam y and x ≡ (x1, x2, . . . , xk) as variáveis aleatórias observáveis, e seja α uma233

variável aleatória não-observável. Podemos observar y e x em dois peŕıodos t: antes e234

depois dos ataques do PCC, respectivamente peŕıodo 1 e peŕıodo 2. Assumimos que α235

é uma variável constante no tempo, ou seja, um efeito fixo não-observável.236

Usamos o número de ataques por cem mil habitantes perpetrados em em maio de237

2006 (PCC/population) como uma variável proxy para a presença e força do PCC nos238

munićıpios de São Paulo. Essa variável, junto com as demais variáveis de controles,239

estão contidas no vetor x. Alternativamente, checamos a estabilidade dos resultados240

substituindo essa medida por outra em que o denominador é a densidade demográfica241

(população total dividida pela área total).242

A variável dependente y é a taxa de homićıdios por cem mil habitantes (homicide).243

Medimos essa taxa a partir da média dos quatro anos anteriores (de 2002 a 2005) e244

depois (de 2007 a 2010) da onda de ataques do PCC ocorridos em 2006. O intuito245

é reduzir a influência de choques exógenos que tenham eventualmente afetado a taxa246

em alguns munićıpios do estado. No peŕıodo inicial, nenhuma cidade foi atacada. No247

segundo peŕıodo, porém, 16,3% das cidades dentro do estado foram atacadas (109248

cidades).249

Assumindo um modelo linear na forma de erro, com α entrando aditivamente jun-250

tamente com xj, temos251

homicidet = β0 + xβ + α + εt (1)

5Os dados são de um levantamento interno feito na época pela Secretaria de Segurança Pública de
São Paulo com base nos dados do Disque Denúncia.

9



em que o interesse reside no vetor K × 1, e por definição, E(εt|xt, α) = 0 para t = 1, 2.252

Assumimos que E(x′tεt) 6= 0 para t = 1, 2. Entretanto, com T = 2 a Eq. (1) pode253

ser diferenciada para eliminar a variável não-observável constante ao longo do tempo,254

α. Defini-se: ∆homicide = homicide2 − homicide1, ∆x = x2 − x1 e ∆ε = ε2 − ε1.255

Então, a Eq. (1) é apenas uma equação linear padrão de corte transversal na primeira256

diferença de todas as variáveis. O intercepto é exclúıdo, mas inclúımos um intercepto257

na equação em diferenças, δ, para controlar a tendência temporal (no modelo original)258

uma vez que δt− δ(t− 1) = δ . Então, o modelo estimável é259

∆homicide = δ + ∆xβ + ∆ε (2)

Portanto, o estimador chamado de primeira diferença (FD) é um estimador MQO260

da regressão de ∆yi sobre ∆xi para i = 1, 2, . . . , N , em que i são os munićıpios do261

Estado de São Paulo.262

4.3. Variáveis de controle263

A proxy para o consumo de álcool segue a mesma estratégia adotada por vários264

autores como Pridemore (2004), Stickley e Carlson (2005) e Razvodovsky (2008), entre265

outros. Essa variável foi calculada pelo quociente entre o número de pessoas que foram266

mortas por envenenamento por álcool e a população no munićıpio multiplicado por 100267

mil. Portanto, é a taxa de mortes por álcool por cem mil habitantes (alcohol).268

A proxy para difusão de armas de fogo utilizada foi a proporção de suićıdios per-269

petrados com o uso da arma de fogo, sobre o total de suićıdio (guns). Há inúmeras270

evidências internacionais que validam essa proxy e que indicam ser a melhor – até o271

momento encontrada – medida indireta para a prevalência de armas de fogo nas loca-272

lidades (ver Kleck, 2004; Killias, 1993; Briggs e Tabarrok, 2014, e outros). Inclúımos273

também controles para outras formas de atuação das forças de segurança pública: i)274

existência de guarda municipal (municipal guards), por meio de uma variável binária275

que assumiu valor 1 se o munićıpio tem guarda municipal e 0 caso contrário; ii) adoção276

de Lei Seca (dry law), com uma variável binária que assumiu valor 1 para os mu-277

nićıpios que adotaram a lei e 0 para os que não adotaram; iii) existência de preśıdios278

(prisons), com uma variável binária que assumiu valor 1 nos munićıpios com pelo279

menos um estabelecimento penal e 0 caso contrário; iv) instalação do sistema Info-280

crim (Infocrim), com uma variável binária que assumiu valor 1 nos munićıpios que281

receberam o sistema entre 1999 e 2010 e 0 para os demais.282

Além dessas variáveis, controlamos pelas condições socioeconômicas e demográficas283

que potencialmente influem na realização das taxas de homićıdios dos munićıpios: v)284

renda domiciliar per capita (household income); vi) percentual da população econo-285

micamente ativa com 18 anos ou mais que estava desocupada6 (unemployment); vii)286

razão entre o número de pessoas na faixa etária de 6 a 17 anos frequentando o ensino287

básico (fundamental ou médio – regular ou seriado) e a população total dessa mesma288

faixa etária multiplicado por 100 (school attendance)7; viii) razão entre o número289

de pessoas do sexo masculino na faixa etária de 15 a 29 anos e a população total290

multiplicado por 100 (young men).291

6Ou seja, que não estava ocupada na semana anterior à pesquisa, mas havia procurado trabalho
ao longo do mês anterior à pesquisa.

7As pessoas de 6 a 17 anos frequentando a pré-escola foram consideradas como se estivessem no
primeiro ano do ensino fundamental. As pessoas de 6 a 17 anos frequentando a quarta série do ensino
médio foram consideradas como já tendo conclúıdo esse ńıvel de ensino.
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4.4. Dados292

Os dados sobre o número de ataques do PCC perpetrados em maio de 2006 são293

de um levantamento interno feito na época pela Secretaria de Segurança Pública de294

São Paulo (SSP-SP) com base nos registros de ocorrências. Os dados da instalação do295

Infocrim também são dessa secretaria.296

Os dados de homićıdios, suićıdios por armas de fogo e envenenamento por álcool8 fo-297

ram extráıdos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/MS/SVS/CGIAE),298

o qual segue a 10a revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).299

Os dados sobre os munićıpios onde a Lei Seca foi adotada são do Fórum Metropo-300

litano de Segurança Pública. Os dados sobre o número de preśıdios são da Secretaria301

de Administração Penitenciária de São Paulo. Para as demais variáveis utilizamos os302

Censos Demográficos de 2000 e 2010 do IBGE.303

5. Resultados304

Na Tabela 2 há cinco especificações diferentes. Computamos erros robustos à hete-305

rocedasticidade.306

A primeira especificação, na coluna (1), não tem nem a proxy para a presença e força307

do PCC nem as demais variáveis, para as quais não podemos garantir exogeneidade308

estrita. A especificação seguinte, na coluna (2), contém a variável de interesse deste309

estudo: número de ataques por cem mil habitantes perpetrados em maio de 2006, isto310

é, a variável rotulada por PCC/population. Observa-se claramente que os resultados311

do modelo da coluna (1) são estáveis mesmo após a inclusão dessa variável, o que312

indica que esses são robustos com relação à esse quesito. Não encontramos, porém,313

significância estat́ıstica para a proxy para a atuação da organização criminosa dentro314

do Estado de São Paulo. Na especificação da coluna (3), substitúımos essa medida da315

atuação do PCC pela medida alternativa, em que a densidade demográfica é utilizada316

no denominador. Novamente evidenciamos a estabilidade dos coeficientes das variáveis317

de controle com relação aos dois modelos anteriores. A variável proxy para o PCC,318

porém, relevou-se significante a 10% (o zero está contido no intervalo de confiança a319

95%, delimitado por −119,49 e 9,13).320

O próximo passo foi incluir as proxies para controlar o papel da difusão de armas321

de fogo, da atuação das forças de segurança pública e das condições socioeconômicas322

e demográficas que, hipoteticamente, têm efeitos na taxa de homićıdios. Vale lembrar323

que esses regressores não foram inclúıdos nas três especificações anteriores porque não324

podemos garantir exogeneidade estrita desses regressores. Não obstante, além de uma325

mudança na magnitude dos coeficientes, evidenciamos que apenas a urbanização deixou326

de ter um efeito estatisticamente significativo na taxa de homićıdio com a inclusão327

desses controles. Não encontramos – independentemente da medida utilizada como328

denominador do número de ataques perpetrados pela organização criminosa – nenhum329

efeito estatisticamente significativo dos ataques do PCC.330

Uma dificuldade adicional na modelagem emṕırica foi encontrada quando colocamos331

num mapa de São Paulo a distribuição espacial de diversos fatores que podem estar332

ligados à redução de homićıdios. Além da sincronicidade temporal, os mapas sugeriram333

que também existe uma superposição espacial de diversas variáveis.334

A queda dos homićıdios foi maior nos munićıpios das Regiões Metropolitanas de335

SP, Campinas e Santos, sendo menor no interior do Estado. Uma análise LISA (Local336

8Foram inclúıdas nesse conjunto as seguintes subcategorias de causas de mortalidade, segundo a
CID-10: E244; F04; F100 a F109; G312; K852; K860; P043; R780; T519; X450 a X459; X650 a X
659; Y150 a Y159; Y909 a Y919 e Z721.
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Tabela 2: Resultados das estimações em primeira diferença (FD)

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5)
household income 0,793∗ 0,765∗ 0,785∗ 1,437∗∗∗ 1,451∗∗∗

(0,405) (0,405) (0,405) (0,495) (0,496)
young men 0,511∗∗∗ 0,507∗∗∗ 0,502∗∗∗ 0,374∗ 0,367∗

(0,175) (0,174) (0,175) (0,211) (0,210)
urban 0,258∗∗∗ 0,257∗∗∗ 0,255∗∗∗ 0,109 0,107

(0,0976) (0,0971) (0,0976) (0,106) (0,105)
school attendance −0,206∗∗∗ −0,210∗∗∗ −0,205∗∗∗ −0,247∗∗ −0,246∗∗

(0,0791) (0,0783) (0,0790) (0,0962) (0,0960)
unemployment 0,585∗∗∗ 0,584∗∗∗ 0,585∗∗∗ 0,415∗∗ 0,412∗∗

(0,140) (0,139) (0,140) (0,180) (0,180)
PCC/population −0,286 −0,110

(0,218) (0,244)
PCC/density −55,18∗ −40,51

(32,75) (55,22)
alcohol −1,313 −1,309

(1,057) (1,067)
guns 0,0186 0,0186

(0,0132) (0,0132)
prisons −0,989∗∗∗ −0,967∗∗∗

(0,242) (0,244)
infocrim −5,884∗∗∗ −5,944∗∗∗

(2,008) (2,011)
dry law −10,55∗∗∗ −10,61∗∗∗

(3,853) (3,865)
municipal guards −4,374∗∗∗ −4,352∗∗∗

(0,927) (0,926)
Trend −3,119∗∗∗ −2,936∗∗ −2,987∗∗ −1,519 −1,530

(1,171) (1,176) (1,176) (1,388) (1,387)
Número de observações 644 644 644 413 413
R2 0,088 0,092 0,091 0,342 0,342

Notas: Erros padrão robustos entre parênteses; ***, ** e * indicam significância es-
tat́ıstica a 1%, 5% e 10%, respectivamente. As fontes dos dados estão na Seção 4.4.
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Tabela 3: Resultados das estimações em primeira diferença com controle para a dependência espacial
na taxa de homićıdios

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5)
Whomicide 1,743∗∗∗ 1,722∗∗∗ 1,727∗∗∗ 1,404∗∗∗ 1,390∗∗∗

(0,346) (0,348) (0,347) (0,389) (0,388)
household income 0,601 0,593 0,600 1,287∗∗∗ 1,286∗∗∗

(0,402) (0,402) (0,402) (0,481) (0,481)
young men 0,437∗∗ 0,437∗∗ 0,434∗∗ 0,342∗ 0,346∗

(0,176) (0,176) (0,176) (0,198) (0,198)
urban 0,263∗∗∗ 0,263∗∗∗ 0,262∗∗∗ 0,137 0,139

(0,0928) (0,0929) (0,0930) (0,103) (0,102)
school attendance −0,200∗∗∗ −0,201∗∗∗ −0,200∗∗∗ −0,216∗∗ −0,218∗∗

(0,0765) (0,0761) (0,0765) (0,0922) (0,0919)
unemployment 0,474∗∗∗ 0,475∗∗∗ 0,475∗∗∗ 0,361∗∗ 0,361∗∗

(0,134) (0,134) (0,134) (0,176) (0,176)
PCC/population −0,103 0,0683

(0,200) (0,220)
PCC/density −21,43 0,246

(33,22) (62,64)
alcohol −1,096 −1,102

(1,015) (1,014)
guns 0,0240∗ 0,0237∗

(0,0133) (0,0134)
prisons −1,041∗∗∗ −1,041∗∗∗

(0,227) (0,230)
infocrim −4,833∗∗ −4,851∗∗

(1,967) (1,967)
dry law −8,551∗∗ −8,574∗∗

(4,328) (4,328)
municipal guards −3,561∗∗∗ −3,540∗∗∗

(0,887) (0,889)
Trend −1,521 −1,475 −1,484 −0,571 −0,557

(1,199) (1,205) (1,207) (1,355) (1,357)
Número de observações 644 644 644 413 413
R2 0,153 0,153 0,153 0,384 0,384

Notas: Erros padrão robustos entre parênteses; ***, ** e * indicam significância es-
tat́ıstica a 1%, 5% e 10%, respectivamente. As fontes dos dados estão na Seção 4.4.
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Indicator of Spatial Association), reforçada pelo indicador I-Moran, sugeriu claramente337

que existe contiguidade espacial entre os munićıpios com maiores quedas bem como338

entre os que apresentaram as menores quedas. Ficou evidente – e é corroborado por339

muitos estudos anteriores sobre efeitos espaciais na criminalidade – que é necessário340

controlar a dependência espacial na identificação dos supostos determinantes da taxa341

de homićıdios.342

A Lei Seca, como é sabido, foi adotada apenas em alguns munićıpios da RM de São343

Paulo. Há uma grande concentração de preśıdios nestas áreas, que são também as mais344

urbanas e ricas do Estado. Também nessas regiões metropolitanas, a criminalidade345

era maior, bem como nestas estão concentrados os munićıpios que criaram Guardas346

Civis. O Infocrim e diversos outros sistemas e práticas gerencias foram adotados antes347

nessas regiões e boa parte da mobilização do PCC, em 2006, ocorreu nesses mesmos348

munićıpios.349

Além da superposição e das interações de fatores, é bastante provável que existam350

efeitos de transbordamento ou de contágio. Um munićıpio que cria uma Guarda ou351

adota a Lei Seca afeta provavelmente não apenas seu território, mas também o das352

cidades vizinhas. O mesmo pode-se dizer sobre o Infocrim e outras inovações. E estes353

efeitos podem ser negativos (quando simplesmente deslocam o crime de um lugar para354

outro) ou positivos (quando contribuem para a dissuasão e diminuição da criminalidade355

nas áreas cont́ıguas). Assim como a correlação temporal entre dois eventos não implica356

em causação, tampouco a coincidência espacial o faz. Para contornar os problemas357

de correlações espaciais, controlamos pela defasagem espacial da taxa de homićıdios358

aplicando uma matriz de contiguidade espacial do tipo rook. De fato, ao aplicar testes359

de autocorrelação espacial tanto no termo de erro como na variável dependente, diag-360

nosticamos a presença de dependência espacial na variável dependente (p = 0.035 no361

teste LM). Logo, a taxa de homićıdios espacialmente defasada (Whomicide) foi inclúıda362

em todos os cincos modelos estimados anteriormente. Os resultados dessas estimações363

estão na Tabela 3.364

Em suma, observamos uma redução moderada na magnitude dos efeitos das variáveis365

de controle e a significância da proxy para a difusão de armas de fogo, com o sinal366

positivo esperado com base na literatura citada. E, novamente, nenhum efeito estatis-367

ticamente significativo é encontrado para ambas as medidas utilizadas para os ataques.368

6. Considerações Finais369

O mistério sobre as causas que explicam a queda substancial dos homićıdios em370

São Paulo, nos anos 2000, continua chamando a atenção de estudiosos e policy makers.371

Neste artigo, objetivamos avançar na compreensão do fenômeno.372

Passamos em revista algumas hipóteses não excludentes, discutidas nos estudos373

qualitativos ou quantitativos, que colocaram ênfase: i) no aumento de eficiência do374

trabalho da poĺıcia; ii) na melhoria das condições sociais e econômicas; iii) na forte375

poĺıtica de desarmamento executada pelo estado e, sobretudo, reforçada com a inter-376

venção do Estatuto do Desarmamento em dezembro de 2003; iv) na considerável mu-377

dança demográfica ocorrida, mediante a redução na proporção de jovens na população,378

de tal de modo que menos potenciais v́ıtimas e potencias criminosos circulam dentro379

do estado; v) no aumento da taxa de atendimento escolar das crianças e jovens; vi) na380

implementação de novas tecnologias, como, por exemplo, o Infocrim, o Copon-online e381

o Disque Denúncia; vii) na forte atuação da organização criminosa PCC como agente382

moderador da violência. Foi sobre essa última hipótese que buscamos evidências neste383

artigo.384
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Nesse contexto, acreditamos que avançamos na identificação das causas da forte e385

ininterrupta redução de homićıdios no Estado de São Paulo nos anos 2000 ao buscar,386

assim como feito por Biderman et al. (2015), estimar empiricamente o papel do PCC.387

Não encontramos evidências estat́ısticas de que a presença e força do PCC tenha tido388

algum papel na variação da taxa de homićıdios no peŕıodo analisado. Nossos resultados389

não sustentam a hipótese PCC no ńıvel do Estado de São Paulo. Corroboram, porém,390

os resultados dos estudos emṕıricos anteriores com relação ao papel das condições do391

mercado de trabalho (Justus e Kassouf, 2013; Cerqueira e Moura, 2015; Dix Carneiro392

et al., 2016), da mudança demográfica (Dix Carneiro et al., 2010; Cerqueira e Moura,393

2014), do Infocrim (Cabral, 2016), da menor circulação de armas de fogo (Hartung,394

2009; Cerqueira, 2014; Justus e Kassouf, 2013) do aumento da taxa de atendimento395

escolar (Chioda et al., 2015; Cerqueira e Moura, 2015), e da Lei Seca (Biderman et al.,396

2010).397

Vale ressaltar aspectos referentes a alguns outros resultados encontrados neste es-398

tudo. Primeiro, os munićıpios passaram a atuar de forma mais intensa na segurança399

pública na última década, quando criaram Guardas municipais (GM). O aumento do400

efetivo das GMs não apenas permitiu que um considerável contingente da PM fosse401

deslocado de atividades como as relacionadas à preservação do mobiliário público e ao402

ordenamento do tráfico de véıculos, mas reflete, sobretudo, uma preocupação maior403

do munićıpio com a segurança pública. Aparentemente, o indicador da presença de404

GM conseguiu captar algum efeito parcial dessa variável na determinação da taxa de405

homićıdios. Não obstante, análises mais aprofundadas em relação ao tema se fazem406

necessárias. Segundo, o Infocrim é um sistema de georreferenciamento criminal com407

caracteŕısticas de Business Intelligence (BI), inspirado no sistema Compstat de Nova408

Iorque. Mais do que um programa de computador, ele inaugurou uma nova forma409

de gestão e alocação de recursos policiais, baseado em informação estat́ıstica para fi-410

nalidades operacionais e estratégicas. A existência de um sistema epidemiológico de411

georreferenciamento dos homićıdios é um dos fatores identificados na literatura em412

todos os casos notórios de redução de homićıdios.413

Não é preciso dizer que os nossos resultados são válidos somente sob as hipóteses que414

assumimos na modelagem emṕırica. A principal limitação é a possibilidade de endoge-415

neidade dos ataques do PCC. Os ataques provocaram uma enorme reação do sistema416

de segurança, que partiu para a investigação, prisão e o desbaratamento da organização417

nestes munićıpios onde ocorreram os ataques. Assim, é posśıvel que o suposto efeito418

PCC tenha sido neutralizado pela ação eficiente das instituições de segurança pública.419

Em outras palavras, mesmo se um efeito negativo tivesse sido encontrado, não seria420

posśıvel dizer se ele reflete a influência do PCC sobre os homićıdios ou a influência da421

ação policial nestes munićıpios após os atentados.422

Ressaltamos, ainda, posśıveis vieses na estimação decorrente da definição aplicada423

para construção da proxy para a presença e força do PCC. Por definição, existe um424

viés de atenuação porque assumimos que essa variável tinha valor zero antes da onda425

de ataques perpetrados em 2006. O mesmo foi assumido para as variáveis binárias426

(prisões, Infocrim etc), pois sem variabilidade temporal elas não poderiam entrar na427

especificação em primeira diferença. Não obstante, a significância dessas variáveis428

binárias – todas com sinal negativo – indica que, pelo menos, o tratamento dado não429

anulou o papel dessas variáveis na taxa de homićıdios. Infelizmente, não podemos430

dizer o mesmo para a medida do PCC. Por um lado, se antes da onda de ataques431

essa organização criminosa atuava no muńıcipio, o número de homićıdios já poderia432

ser menor – segundo a hipótese PCC. Fato que justificaria a não significância dessa433

variável nos modelos estimados. Por outro lado, se a célula da facção já existisse em434
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algum lugar, mas o comando central ainda não exercia a sua força e a regra do cartel435

(ou se a estrutura do mercado de drogas fosse concorrencial) e apenas depois de meados436

da década o regime fosse cartel, então para efeitos práticos não há viés de atenuação437

do seu efeito na taxa de homićıdios. Se isso for verdadeiro, então o que importa não é438

se essa organização criminosa atuava no munićıpio antes ou não, mas sim se o regime439

de mercado mudou. Estudos futuros devem tentar responder essa questão.440
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