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RESUMO 

Corriqueiramente, são apontadas inúmeras causas para compreender e justificar o 

fenômeno “crime”. Esse trabalho assinalou que não se pode indicar, isoladamente, um 

único fator explicativo deste fenômeno uma vez que vários argumentos podem ser 

apontados para discuti-lo, como sociológicos, psicológicos, comportamentais, etc. No 

entanto, este trabalho tem como foco os motivos racionais para realização de crimes, 

que são abordados pela vertente da Economia do Crime. As principais variáveis 

analisadas serão o número de homicídios e a renda. Por isso, o problema de pesquisa é a 

relação existente entre renda e homicídios. A variável renda foi abordada pela renda per 

capita e pela renda do trabalho. Abordou-se também a variável homicídios, que trata 

dos crimes contra a pessoa com fins de obtenção de ganhos financeiros. Para tanto, 

utilizou-se dados estatísticos da renda fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Já os 

dados sobre o número de homicídios no Brasil foram fornecidos pelo UNODC (United 

Nations Office on Drugs and Crime). Como objetivo principal buscou-se discutir o 

processo de escolha racional de um indivíduo pela prática criminosa. Especificamente, 

(i) apresentar as principais teorias que tentam explicar as variáveis não econômicas para 

a realização de crimes; (ii) apresentar a evolução do conceito e da literatura sobre a 

Economia do Crime; e, (iii) discutir a correlação entre a pratica de homicídios e a 

evolução da renda. A hipótese geral é que na pratica de crimes contra o patrimônio o 

indivíduo criminoso age de forma racional. De forma específica admite-se que (i) o 

crime é um fenômeno bastante complexo e possui diferentes formas de análise por 

envolver inúmeras condições humanas; (ii) a aproximação metodológica e científica 

sobre o tema separa as diversas formas de compreensão do fenômeno crime; e, (iii) há 

uma correlação positiva entre a evolução da renda e a pratica de homicídios. Baseou-se 

a metodologia de pesquisa na revisão da literatura pertinente e a tabulação de dados 

estatísticos, com análise descritiva. A principal referencia são os argumentos 

apresentados por Gary Becker (1968), um dos precursores da ideia sobre a escolha 

racional do agente criminoso. Como resultado, observou-se que o agente que comete 

crimes contra o patrimônio age de forma racional, pois observa baixos custos em 

relação às oportunidades e os retornos chegam num curto período de tempo sem 

necessidade de grandes investimentos. 
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SUMMARY 

Routinely, are cited numerous causes to understand and explain the phenomenon of 

"crime". This work pointed out that one can’t indicate, separately, a single factor to 

explain this phenomenon since several points of arguments can be to discuss it, as 

sociological, psychological, behavioral, etc.. However, this work has as main approach 

rational motives for carrying out crimes which are covered by the Economic of Crime. 

The main variables are the number of homicides and income. Therefore, the research 

problem is the relationship between income and homicide. The income variable was 

addressed by per capita income and the variable homicide deals with crimes against the 

person for the purpose of financial gain. Therefore, we used statistical data from income 

provided by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics), and also data on 

the number of homicides in Brazil provided by UNODC (United Nations Office on 

Drugs and Crime). Main objective sought to discuss the process of rational choice of an 

individual by criminal practice. Specifically, (i) to present the main theories that attempt 

to explain the non-economic variables to carry out crimes, (ii) present the evolution of 

the concept and the literature on the economics of crime, and (iii) discuss the correlation 

between practice homicide and the evolution of income. The general hypothesis is that 

the practice of crimes against property the individual criminal acts rationally. 

Specifically it is assumed that (i) the offense is a very complex phenomenon and has 

different forms of analysis involve numerous human conditions, (ii) the scientific and 

methodological approach on the subject separates the different ways of understanding 

the phenomenon crime; and (iii) there is a positive correlation between the evolution of 

income and practice homicide. Was based on the methodology of research in literature 

review and tabulation of statistical data, descriptive analysis. The main references are 

the arguments advanced by Gary Becker (1968), one of the forerunners of the idea of 

the rational choice of the criminal agent. As a result, it was observed that the agent who 

commits crimes against property acts rationally, as observed low costs in relation to the 

opportunities and the returns come in a short period of time without the need for large 

investments. 

 

Keywords: Economics of Crime, Crime, Crime Profitable. 
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1. Introdução 

As atividades criminosas têm sido objeto de questionamento dos mais diversos meios ─ 

acadêmicos e também de outras esferas da sociedade ─ sobre as motivações que levam 

um indivíduo a praticar crimes. Corriqueiramente, são apontadas inúmeras causas para 

compreender e justificar o que, longe do rigor científico, vem cercadas de várias 

afirmações baseadas nas experiências e conhecimentos de um determinado grupo social. 

Há um número grandioso de variáveis a serem consideradas na análise das atividades 

criminosas. Portanto, não se pode responsabilizar, isoladamente, um único fator 

explicativo desta ação, uma vez que vários argumentos poderiam ser testados no intuito 

de elucidar a problemática “crime”. São várias as correntes que se dispõem a tratar do 

tema. Contudo, é preciso chamar a atenção para os aspectos que se deseja compreender. 

Questões sociológicas, regionais e mesmo religiosas são apontadas por muitos como 

responsáveis pela transformação de indivíduos em agentes que cometam crimes. 

Todavia, tomar como parâmetro uma variável isolada é insuficiente para julgar o ato 

criminoso. 

Santos (2009) chama a atenção para o fato de as condições sociais como desemprego e 

pobreza estarem intimamente atreladas à opção pelo crime. Embora não se possa 

desconsiderar esses fatores, eles não são suficientes para justificar a atividade 

criminosa. Prova disso são os crimes cometidos por agentes de classe media ou alta. No 

Brasil, por exemplo, os últimos vinte anos foram marcados por escândalos, como o caso 

dos Anões do orçamento e o caso do antigo Banestado (Banco do Estado do Paraná);  

mais recentemente, cita-se o Mensalão (LIMA, 2011). 

Por esse prisma percebe-se diferentemente de outras situações onde o baixo nível de 

renda era determinante da atividade criminosa, os agentes causadores das ações ora 

analisadas dispunham de condições sociais consideradas suficientes para não se incidir 

em ato criminoso. A literatura pertinente fará perceber que o que determina de fato a 

opção pela atividade criminosa contra o patrimônio será o resultado da análise sobre 

custo/benefício. Araújo Jr. e Shikida (2010, p. 51) entendem que “[...] crimes contra o 

patrimônio possuem um valor líquido esperado maior ─ já que geralmente resulta de um 

planejamento mais cuidadoso ─ relativamente aos crimes contra as pessoas”. Ou seja, 

os crimes contra o patrimônio parecem evidenciar um viés econômico e racional da 
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ação. Quando se pesa os custos e benefícios além dos outros aspectos, como bem coloca 

Balbionoto Neto (2011), torna-se viável e muito vantajoso investir na atividade 

criminosa. 

Por isso, a pergunta que este trabalho pretende esclarecer é se existem motivos racionais 

para se cometer ou não um crime contra o patrimônio. Como objetivo principal buscou-

se discutir o processo de escolha racional de um indivíduo pela prática criminosa. 

Especificamente, (i) apresentar as principais teorias que tentam explicar as variáveis não 

econômicas para a realização de crimes; (ii) apresentar a evolução do conceito e da 

literatura sobre a Economia do Crime; e, (iii) discutir a correlação entre a prática de 

homicídios e a evolução da renda. A hipótese geral é que na pratica de crimes contra o 

patrimônio o indivíduo criminoso age de forma racional. De forma específica admite-se 

que (i) o crime é um fenômeno bastante complexo e possui diferentes formas de análise 

por envolver inúmeras condições humanas; (ii) a aproximação metodológica e científica 

sobre o tema separa as diversas formas de compreensão do fenômeno crime; e, (iii) há 

uma correlação positiva entre a evolução da renda e a prática de homicídios. Baseou-se 

a metodologia de pesquisa na revisão da literatura pertinente e a tabulação de dados 

estatísticos, com análise descritiva. A principal referencia são os argumentos 

apresentados por Gary Becker (1968), um dos precursores da ideia sobre a escolha 

racional do agente criminoso. Como principal resultado, observou-se que o agente que 

comete crimes contra o patrimônio age de forma racional, pois observa baixos custos 

em relação às oportunidades e os retornos chegam num curto período de tempo sem 

necessidade de grandes investimentos. 

2. As Principais Formas de Abordagem sobre o Fenômeno “Crime” 

De acordo com Mendes (2007) são vários os caminhos que podem levar um indivíduo a 

cometer crimes, por isso são muitas as ciências que buscam respostas para tal 

comportamento. Neste tópico o objetivo é apresentar as principais teorias que buscam 

explicar as variáveis não econômicas para a realização de crimes. Ou seja, o “crime” é 

um fenômeno bastante complexo e possui diferentes formas de análise por envolver 

inúmeras condições humanas. 

Na percepção do Direito, segundo Marques (Ca. 2008), no Brasil, conceitua-se 

infrações penais de duas formas: crimes e delitos, que possuem o mesmo significado. A 



5 

 

finalidade é indicar políticas que visem prevenir a prática criminosa. Cesare Beccaria 

(1764, apud MARQUES, Ca. 2008) já ressaltava a importância de políticas com vistas a 

prevenir crimes. 

A área do Direito divide os crimes em (i) material, caracterizando o delito que ofende o 

direito de propriedade; (ii) formal, aquele que é um desvio da prática criminosa em 

detrimento da lei penal; (iii) analítico, que trata o crime como uma ação ilícita, culpável; 

e, (iv) sintomático, que relaciona a ação criminosa a um tipo de comportamento humano 

que acaba por transgredir aquilo que está protegido pela lei atingindo, dessa forma, os 

bens ou patrimônio do agente vítima da ação (DIREITO PENAL Ca. 2009). 

A Sociologia da criminalidade busca explicar quais os motivos que levam um individuo 

a cometer crimes. Para chegar a resultados essa ciência divide sua análise da seguinte 

forma: (i) patologia individual; (ii) desorganização social; (iii) associação diferencial; 

(iv) controle social; e, (v) auto-controle, como coloca Silva (2008). 

A Teoria da Patologia Individual trata de questões não da escolha do individuo, mas da 

sua vulnerabilidade diante das mais diversas situações. Essa teoria apresenta o individuo 

como vítima de uma determinada alteração patológica, levando-o, assim, a cometer 

crimes (FABRETTI, Ca. 2007). Cerqueira e Lobão (2003) associam essa teoria a 

Lombroso
3
 que relacionava os aspectos físicos dos indivíduos a agentes criminosos. 

Segundo Hakeem (1958 apud CERQUEIRA; LOBÃO 2003) essa teoria desencadeou 

estudos na área psiquiátrica, onde buscava-se verificar se era o agente criminoso um 

individuo com aspectos de inferioridade. De acordo com Pereira (2000 apud LOBO, 

2007) existem diferentes fatores que intervêm no comportamento criminoso segundo a 

teoria da patologia individual: razões biológicas, psicológicas e psiquiátricas. Por isso, 

percebe-se o comportamento criminoso quando caracterizado como de procedência 

biológica em indivíduos com determinados traços físicos, como o formato do rosto. 

Porém, segundo Cerqueira e Lobão (2004) esta abordagbem foi abandonada ao final da 

Segunda Grande Guerra, pois constatou-se não haver diferenciações físicas entre 

indivíduos criminosos ou não. 

                                                           
3
 Lombroso foi um “médico, psiquiatra, antropólogo e político”, como bem definiu Mota (2007), que 

através de pesquisas com criminosos e através da autópsia de criminosos que já haviam morrido verificou 

após a análise de traços físicos que os mesmos enveredavam para o crime não por uma questão de 

escolha, mas por causa da sua formação física (aparência, principalmente, formato do crânio e orelhas, 

por exemplo). 
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Na teoria da Desorganização Social a preocupação esta nas falhas da comunidade em 

estabelecer boas relações entre vizinhos, amigos e familiares. Por isto, a formação das 

instituições familiares, a situação econômica, diferenças de raças e até as questões 

urbanas poderiam influenciar o comportamento criminoso (SAMPSON; GROVES, 

1989 apud LOBO, 2007). 

Cerqueira e Lobão (2003, p. 6), destacam estudos realizados por Sampson e Groves 

(1989) em 238 localidades na Grã-Bretanha, e outros feitos por Miethe, Hughes, 

McDowall (1991) nos Estados Unidos. No entanto, em trabalho apresentado por Warner 

e Pierce (1993 apud CERQUEIRA; LOBÃO, 2003), a variável heterogeneidade de 

etnia, mostrou-se não significativa. 

A teoria da associação diferencial, em 1942, atribuía às relações sociais o 

enveredamento ou não de um individuo para o crime, não levando em consideração as 

emoções e/ou os impulsos (THORNBERRY, 1987 apud LOBO, 2007). A principal 

ênfase dos aspectos criminosos cometidos por jovens (CERQUEIRA; LOBÃO, 2005 

apud LOBO, 2007). 

Na teoria do controle social, como bem coloca Cerqueira e Lobão (2003) busca-se 

evidenciar não as razões pelas quais o individuo cometem crimes, mas por que existem 

agentes que não os cometem. O principal argumento é que todo individuo está propenso 

a cometer crimes, a não ser que haja alguma espécie de controle sobre ele (PLOEGER, 

1997 apud LOBO, 2007). Logo, a existência de criminosos estaria atrelada à falta de 

controle social (THORNBERRY; CHRISTENSON, 1984 apud LOBO 2007). 

Lobo (2007) aponta que para esta teoria a principal controladora social é a família e que 

se esta não cumpre de forma eficaz o seu papel a probabilidade de um individuo 

escolher pelo crime aumenta. Para Silva (2008) se a sociedade não se preocupa em 

estabelecer os controles sociais sobre o indivíduo ficam lacunas que facilitam a ação do 

agente criminoso. 

Finalizando, os aspectos sociológicos apontados por SILVA (2008), na teoria do 

autocontrole o indivíduo é responsável isoladamente pelos seus atos, isentando, assim, 

qualquer aspecto social ou patológico como causa dos crimes. Segundo Crutchfiel e 

Pitchford (1997 apud LOBO, 2007) a pratica de crimes está condicionada à capacidade 

que os indivíduos possuem em controlar os seus comportamentos, as suas próprias 
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atitudes. Para Cerqueira e Lobão (2005 apud LOBO, 2007) surge um agente egoísta que 

não é capaz de controlar seus impulsos, suas vontades a partir das falhas na educação 

promovida pelos pais e às dificuldades de relacionamento para com a sociedade, que 

permitem o aparecimento de problemas de ordem psicológica que afetam o autocontrole 

do indivíduo. 

Outros aspectos são apontados para continuar a discussão sobre o fenômeno “crime”. 

Por exemplo, quando o agente comete crimes quando observa que seus objetivos não 

podem ser realizados por caminhos legais. É, na verdade, uma forma de suprir aquilo 

que o indivíduo não conseguiu visualizar a realização através do trabalho legalmente 

formalizado (YOUNG, 1993 apud LOBO, 2007). 

Surge, a partir daí, três possibilidades que podem induzir um agente para o crime: 

disparidade entre aquilo a que se aspira e condições econômicas para efetivação do 

objetivo; desejo e aspirações que são bloqueados por forças externas que fogem ao 

controle do indivíduo; e, por último, as diferenças nas aspirações da sociedade em 

detrimento das aspirações do indivíduo, o que faz com que este visualize na ação 

criminosa a única forma de realizar aquilo a que se aspira (CERQUEIRA; LOBÃO, 

2005 apud LOBO, 2007). 

Por isso, Fabretti (Ca. 2007) destaca que o crescimento social teria como consequência 

a ampliação das atividades criminosas. Ou seja, apesar de existir determinado grupo 

social com altas prospecções de se manter em estado de paz e harmonia, haverá sempre 

alguém com o desejo de possuir mais, ser o maior e, aí, revelará o caráter criminoso. 

Ainda, quando não haver anomias nas sociedades que provoquem o crime a ação 

criminosa será executada por um agente que tem o ego infligido por determinada razão 

e que decide cometer a ação criminosa. Por isso, o crescimento ou estagnação da 

economia poderiam influenciar o estado de espírito dos agentes para cometerem crimes. 

Obviamente, não é a intenção desse artigo esgotar as discussões sobre o fenômeno do 

“crime”. Entretanto, indicar sua complexidade e que são inúmeras variáveis envolvidas 

na análise. 

3 Evolução da Teoria Econômica sobre o Crime 

O principal objetivo dessa seção é apresentar a evolução do conceito e da literatura 
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sobre a Economia do Crime. O que se demonstrará é que a aproximação metodológica e 

científica sobre o tema separa as diversas formas de compreensão do fenômeno “crime”. 

Foi com o Economista Gary Becker a partir de 1968 que as discussões sobre Economia 

do Crime desenvolveram-se. Até então, as questões abordadas limitavam-se ao que foi 

tratado nos escritos de Montesquieu (1748), Beccaria (1767) e Bentham (1785), 

conforme demonstra Santos (2007). 

Para Montesquieu (1748) as ações do indivíduo sofrem influências de vários fatores, 

dentre estes: religião, forma como foi educado, geografia, crença, acontecimentos 

passados e forma de governo instaurada, por exemplo. Não há como afirmar que o 

indivíduo age de forma solitária, assim, observa-se que há interferência de fatores 

vários, que não só a vontade do agente (ALBUQUERQUE, Ca. 2006). 

Somente em meados do século XVIII surge a primeira escola interessada em estudar 

assuntos relacionados ao crime. Seu precursor foi Cesare Beccaria (1764), um filósofo 

italiano preocupado com o comportamento do homo economicus que defendia a ideia de 

que todo o comportamento humano estava atrelado ao desejo de ampliar o bem estar e 

reduzir o sofrimento (MENDES, 2007). 

Jeremy Bentham (1863), por sua vez, apresentava a ideia de que quando se trata de 

felicidade os agentes são tomados de liberdade e agem de forma racional, não 

significando dizer que o resultado da ação partiu de uma atitude feliz, ou seja, para 

atingir aquilo que é considerado pelo agente criminoso como felicidade pode utilizar-se 

de artifícios ilegais (MENDES, 2007). 

Para dar prosseguimento à ideia que prevalece de agora para diante tomar-se-á como 

base a ideia de que o indivíduo pode desempenhar preferência sobre a prática criminosa, 

calculando os benefícios visualizados e os riscos ou custos envolvidos na escolha, 

conforme Mendes (2007). Para sustentar esse juízo a leitura passa a apoiar-se nos 

fundamentos desenvolvidos por Gary Becker. 

3.1 O Modelo de Gary Becker 

Como observado na Sessão 2 são inúmeras as interpretações para compreender o 

fenômeno “crime” e apontar possíveis soluções para responder se o individuo era 

mesmo livre para escolher entre as atividades legais ou criminosas ou se o meio no qual 
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estava inserido não teria influência nas decisões (SHECAIRA, 2004, apud AMORIM; 

GONÇALVES, Ca. 2010). 

Gary Becker (1968) é considerado um dos maiores nomes da Economia do crime. Isso 

porque a sua teoria sobre a escolha racional do agente criminoso surge como resposta à 

ação criminosa, muito embora alguns outros autores como Cesare Beccaria (1764) e 

Jeremy Bentham, já citados, tenham esboçado a idéia antes de Becker (SCHAEFER; 

SHIKIDA 2001). 

De acordo com Becker (Ca. 1968) a partir do século XIX houve uma mudança 

comportamental por parte dos países ocidentais visando proteger a sociedade não 

somente contra atos de violência, mas também tendo como objetivo anular possíveis 

comportamentos que viessem a trazer prejuízos à sociedade. Obviamente, essa 

preocupação não estava atrelada somente ao bem estar da população, mas, sobretudo, 

tendo em vista garantir proteção aos bens adquiridos pela sociedade. Para tanto, fez-se 

necessário um melhor entendimento a respeito do assunto. 

3.1.1 O Modelo Utilizado para Mensurar os Danos 

Para explicar as ações criminosas de cunho econômico Becker (1968) utilizou alguns 

modelos para esclarecer quanto e como se davam os gastos em relação aos prejuízos 

ocasionados por estes acontecimentos. Assim, observou-se os danos causados à 

sociedade, os custos com apreensão e condenação, os determinantes das ações 

criminosas e aplicação de punições. 

Em relação aos danos analisa-se, de acordo com o autor, que algumas atividades têm 

suas práticas proibidas porque a sociedade entende que, ao concretizá-las, outras 

pessoas serão prejudicadas, como ocorre na realização das atividades criminosas, por 

exemplo. Além disso, observa Becker (1968), o nível de crimes tende a ampliar-se à 

medida que crescem as atividades econômicas, conforme Equação 01. 

 

Hi = Hi (Oi) (1) 

Com H’i = dHi/dOi >0  

Aqui, Hi evidencia o prejuízo tido pela atividade, representada neste caso por i, já o 

nível de atividade econômica aparece em Oi. Becker (1968) verifica que os ganhos 
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obtidos através das atividades criminosas sofrem acréscimos cada vez que incorre na 

realização de um novo crime, conforme sistematizado pela Equação 02. 

 

G = G (O) (2) 

Com G’ = dG/dO > 0  

Assim, segundo Becker (1968), que os custos tidos pela sociedade, D (O), podem ser 

observados através da diferença entre danos causados pelos agentes criminosos, H (O), 

e possíveis ganhos proporcionados por estes, G (O). A Equação 03 mostra. 

D (O) = H (O) – G(O) (3) 

Daí, pode-se inferir que se os criminosos percebem danos marginais decrescentes, 

enquanto a sociedade percebe danos marginais crescentes, G’’ < 0, H’’ > 0, pode- se 

representar a equação da seguinte forma: 

D” = H” – G” > 0 (4) 

A Equação 04, segundo o Becker (1968), representa muito bem questões relacionadas à 

posição de otimização, já que H’ e G’ > 0, o sinal de D’ possuem dependência das suas 

magnitudes relativas. Assim da Equação 04 chega-se a Equação 05. 

D’ (O) > 0 para todo O > Oᵅ se D’ (Oᵅ) ≥ 0 (5) 

Até aqui, toma-se como parâmetro a ideia de que D’ > 0 é a região que apresenta 

maiores justificativas para a existência da atividade criminosa. Aqui, analisou- se os 

custos gerais das deseconomias causadas pelos crimes. 

3.1.2 O Modelo Utilizado para Verificar os Custos em Apreensão e 

Condenação do Agente Criminoso. 

Becker (1968) revela que quão maiores forem os gastos com agentes envolvidos no 

processo de combate ao crime, equipamentos e tribunais especializados mais rápido será 

o processo de apreensão e condenação. Então, é possível estabelecer que a relação entre 

os resultados do trabalho policial e os resultados dos trabalhos dos tribunais estão em 

função de inúmeras variáveis como as habilidades de investigação (m), equipamentos 

(r) e recursos financeiros (c), ou como demonstra A= ƒ (m,r,c), uma função de 
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produção. Ou seja, a atividade de combate e punição de atividades criminosas cresce 

quando os gastos com a polícia, equipamentos e tribunais especializados também 

crescem, como demonstrado na Equação (6). 

 

C= C (A) (6) 

e, C’ = dC/dA>0  

Por aproximação, na mensuração das atividades de combate ao crime estaria relacionada 

ao número de infrações em relação a todos os demais crimes, como representa a 

Equação (7) 

A ≈ pO (7) 

Aqui, p representa o número de infrações em relação a todos os crimes, representa a 

probabilidade de um crime ser condenado. 

Assim, de acordo com Becker (1968), ao cometer uma atitude criminosa o agente que a 

concretiza passou por um processo de análise em relação a mesma, ou seja, considerou a 

probabilidade de ser capturado ao realizar o crime. Além disso, observou-se as lacunas 

existentes no cenário alvo da ação, o que ocasionaria baixos custos para se investir na 

atividade criminosa. 

Dessa forma, aponta o autor, o que leva um indivíduo a optar pela ação criminosa em 

detrimento de uma atividade lícita não limita-se ao desejo de ampliação da renda, 

geração de riqueza e de melhoria de vida. O que define de fato a inserção do individuo 

nas atividades criminosas são, além dos benefícios oriundos da realização da atividade, 

os custos para investir na mesma. 

3.1.3 Os Determinantes dos Crimes 

Becker (1968) verifica que existem diferentes respostas que partem das diversas esferas 

sobre a existência da criminalidade, mas ressalta que quase todas as teorias que abordam 

o crime são unânimes ao verificar que o aumento da condenação interfere de forma 

significativa ou não na redução de ocorrências criminosas. 

Ou seja, uma pessoa só vai cometer um crime se a utilidade esperada for maior do que 

se investisse no mercado formal. Além dessas variáveis, Becker (1968) analisa que uma 
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pessoa irá cometer crimes quando observar que a renda obtida no mercado criminoso 

excede aquela obtida no mercado de trabalho formal, por exemplo. Sendo os custos 

menores que os retornos e as probabilidades de descoberta e apreensão baixas ou nulas, 

conclui o agente que investir no crime compensa. Soma-se a isso o fato de o individuo 

realizar comparação entre os mercados formal e criminoso e verificar que este último 

proporciona maiores retornos em menor período de tempo. Isso pode ser representado 

através da Equação (8). 

Oj = Oj (pj, ƒj, uj) (8) 

Onde, Oj representa o número de infrações que o agente cometeria em determinado 

período de tempo, pj seria a probabilidade de condenação, ƒj seria a punição em caso de 

condenação. Já a variável uj representa a influência de outras variáveis como a renda 

disponível em outras atividades, por exemplo. Assim, Becker (1968) observa que um 

aumento de pj ou ƒj reduziria a utilidade esperada do agente em cometer crimes, seja 

pela maior probabilidade de descoberta e condenação, seja pelo fato de reduzir o valor 

esperado ao se cometer um crime, como pode ser observado na Equação (9). 

Opj = dOj/dpj < 0 (9) 

e  

Ofj = dOj/dfj < 0 (10) 

Observa-se que alguns fatores encontrados em uj poderiam ser alterados, como os 

rendimentos provenientes das atividades legais e o aumento das punições. Ainda de 

acordo com o autor um aumento na pj seria capaz de reduzir a utilidade esperada, sendo, 

dessa forma, mais eficaz que um aumento em ƒj, se o criminoso tivesse preferência pelo 

risco. O efeito seria maior se ele possuísse aversão ao risco e apresentaria o mesmo 

efeito se o risco fosse neutro, usando as palavras do autor.  

Becker (1968) evidencia que questões relacionadas à descoberta e apreensão do agente 

criminoso e o tempo em relação às penas variam, pois dependem do tipo de pessoa de 

que se trata e da atividade criminosa em que incorreu, destaca, entretanto, que há uma 

lei que trata com igualdade situações comuns, apesar de em uma mesma espécie de ato 

criminoso, por exemplo, perceber-se características bastante peculiares. 
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3.1.4 Punições 

Becker (1968) verifica que são várias as formas que a sociedade busca para 

inibir o comportamento criminoso. Desde a cobrança de pequenas multas à imposição 

de prisões mais o acréscimo de valores financeiros, com vistas a reprimir crimes de 

maiores dimensões. Chega à conclusão, através de pesquisa realizada nos Estados 

Unidos em 1965, que o crime, na visão do agente criminoso, compensa enquanto que 

para o Estado os custos para combatê-lo ou reprimi-lo são altíssimos. Evidenciou-se que 

4% do PIB daquele país eram gastos em ações contra o crime: despesas com Ministério 

Público, Polícia e tribunais, por exemplo. 

Ainda nesse mesmo estudo realizado por Becker (1968) verificou-se que as 

probabilidades de se apreender e posteriormente condenar o agente criminoso faria com 

que as ações criminosas diminuíssem. Assim, afere-se que além de verificar a ampliação 

do bem estar da população seria mais eficaz aplicar políticas preventivas a políticas 

reparadoras. Ressalta-se que todas as colocações realizadas até aqui sobre o 

comportamento criminoso, análise das atividades e resultados das penas não se aplica a 

indivíduos que carregam algum tipo de patologia. A teoria de Becker limita-se ao 

comportamento racional do agente criminoso. 

Para Becker (1968) as cobranças de multas sobre os agentes criminosos seria uma forma 

de compensar os danos causados à sociedade, seja pela privação da liberdade, seja pelos 

custos onerados a mesma com a manutenção dos criminosos em sistemas carcerários ou 

com os custos em apreensão, por exemplo. Entende-se que se um indivíduo age de 

forma racional na escolha pela atividade criminosa, que se cumpra, então, o seu papel 

ao ser apreendido de reparar a sociedade pelo dano causado. 

Há que se considerar que os investimentos feitos no desenvolvimento de inteligência 

policial, novas tecnologias de combate ao crime, ampliação do contingente de policiais 

e, a própria punição à conduta ilegal, ampliam os custos de se cometer crimes. Becker 

(Ca. 1968) defende um aumento nas punições na mesma proporção em que novos 

delitos sejam cometidos. A proposta é a extinção de novos delitos à medida que haja a 

observação de que os ganhos privados estão sendo inferiores aos prejuízos arcados pela 

sociedade. Mas, não se observa exatamente dessa forma.  
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ƒ' = bƒ (11) 

Na Equação (11) ƒ
’ 

é o custo social e b é um coeficiente que transforma ƒ
 
em ƒ

’. 
O 

tamanho de b irá variar de acordo com as penas, b aproxima-se de zero para punições 

pequenas, como cobrança de multas enquanto b é maior que 1 para tortura, liberdade 

condicional, dentre outras punições. 

Becker (Ca. 1968) destaca, entretanto, que essas penalidades podem ser reduzidas por 

aqueles criminosos que tem rendimentos superiores em detrimento de outros indivíduos 

que praticam o mesmo tipo de atividade. Isso porque a alta capacidade financeira 

permite melhor planejamento das atividades, além da possibilidade de obtenção de 

melhores defensores (advogados) e, em alguns casos, até mesmo de coação. 

Para finalizar essa seção, a teoria de Becker (1968) baseava-se em pesquisas de 

situações empíricas e, por isso foi recebida pela sociedade como concebida em bases e 

provas para a ideia a qual se propunha inicialmente, ou seja, toda ação criminosa de 

cunho econômico é executada de formal racional. Assim, o agente criminoso calcula 

custos, retornos, tempo despendido na ação e outras possibilidades de inserção em 

outros mercados, como o mercado formal, por exemplo. Após tudo isso, percebe-se que 

a inserção na atividade criminosa é bastante rentável, pois os custos a serem investidos 

são baixos ou nulos e as respostas vêm em curto período de tempo. 

4 Uma Pequena Análise sobre o Cenário de Crescimento Econômico 

Brasileiro e da Criminalidade 

Nessa seção o principal objetivo é discutir a correlação entre a prática de homicídios e a 

evolução da renda. Ou seja, aceita-se a ideia que existe uma correlação entre a evolução 

da renda e a prática de homicídios. Por isso, se discutirá os indicadores de crescimento 

da renda e o número de crimes contra o patrimônio no Brasil, destacando Vitória da 

Conquista. 

Segundo a coleta de informações realizada em instituições de pesquisa e levantamentos 

estatísticos o rendimento médio mensal de todos os trabalhos obteve acréscimo positivo, 

como pode ser observado no Gráfico 1. De acordo com Bastos (2012) as quedas nas 

desigualdades de renda per capita começaram a acontecer entre 2001 e 2002. Já em 

relação às quedas nas diferenças de rendimentos do trabalho estas começaram a cair 
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entre 1995 e 1998, completa. O autor verifica que as ocorrências de distribuição 

funcional da renda, seja ela procedente do trabalho, seja ela procedente do capital, 

reduzem as desigualdades da distribuição da renda no âmbito pessoal. Para se chegar a 

essa distribuição é necessário pautar-se principalmente na tecnologia, PIB nacional e 

internacional e termos de troca (AREOSA e MEDEIROS, 2007 apud BASTOS 2012). 

Gráfico 1 – Classes de Rendimentos Mensal de Todos os Trabalhos no Brasil, 2001 a 

2011. 

 

                     Fonte: Sidra – IBGE. * o ano de 2010 não aparece na análise. 

 

Anterior a isso, um trabalho realizado por Resende, Mata e Carvalho (Ca. 2000) chegou 

à conclusão de que as capitais brasileiras percebiam o aumento de suas rendas de forma 

bastante injusta, ou seja, a camada mais pobre da sociedade não se beneficiava desse 

processo o que ocasionava o aumento da sua pobreza. Rocha (2005 apud RESENDE, 

MATA e CARVALHO Ca. 2000) observa que a década de 1990 inicia-se de forma 

estagnada, tal qual esteve a década de 1980 e que só a partir de 1993 é que os sinais de 

retomada das atividades aparecem ocasionando, desta forma, a melhoria na renda dos 

trabalhadores. 

Rocha (2005 apud RESENDE, MATA e CARVALHO Ca. 2000) destaca, ainda, a 

estabilização e diminuição do número de agentes pobres no campo a partir do Plano 

Real. 
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Esta evolução da renda per capita também se observa em todas as Regiões Geográficas 

do País. Em Vitória da Conquista, no período de 1991 a 2010 há um crescimento de 

quase 370 por cento. 

 

Fonte renda 2010: IBGE Cidades. Fonte rendas 1991 e 2000: Atlas do desenvolvimento humano 

no Brasil. Indicadores do nível e composição da renda, 1991 e 2000. 

 

Em relação aos dados sobre a criminalidade no Brasil pesquisas do UNODC – 

Escritório das Nações Unidas Contra Crime e Drogas – revelam que os números de 

crimes no Brasil elevaram-se de forma abrupta nos últimos anos, especialmente de 1980 

a 2007, conforme Gráfico 02. O destaque é para os crimes de homicídios que, segundo 

Costa Jr (1997), é quando observa-se a morte de determinado agente provocada por um 

outro individuo, aconteça essa prática diretamente ou não e, ainda, de forma que não 

justifique o ato. 

Gráfico 02 – o Número de homicídios no Brasil de 1980 a 2007 por 100 mil hab. 
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Fonte: UNODC. 

Para melhor compreensão sobre estes fatos, realizou-se uma análise do crescimento da 

renda e também das taxas de homicídios tanto para o Brasil quanto para as regiões 

geográficas, Bahia e Vitória da Conquista. Nos dados coletados observou-se que o 

número de homicídios cresceu à medida que houve ampliação da renda. 

Interessante é verificar que o fato de a renda dos agentes terem ampliado faz com que a 

possibilidade de os mesmos tornarem-se vítimas de crimes contra o patrimônio também 

se amplia. Ressalta-se, contudo, conforme foi observado anteriormente neste trabalho, 

que determinados agentes que compõem o grupo daqueles que perceberam ampliação 

de suas rendas podem, muitas vezes, tornar-se o próprio agente criminoso. 

Isso ocorre porque observa-se que os rendimentos oriundos da ação criminosa tornaram-

se altos em relação a possibilidade de punição. Ou seja, a ampliação do número de 

agentes ricos faz com que os criminosos que praticam crimes contra o patrimônio 

sintam-se mais atraídos em investir na ação, pois as perspectivas de retornos também 

são ampliadas. No modelo de Becker (1968) observa-se que a atividade criminosa 

poderia ser inibida com a ampliação de policiais e sistema de inteligência, fazendo 

assim com que o capital humano fosse utilizado na prevenção de crimes, ao invés de ter 

que reprimir os agentes por suas ações, tornando, desta forma, os custos da pratica 

criminosa mais elevados. 
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Leal e Werneck (2011) apresentam informações que comprovam o que acaba de ser 

exposto. Segundo esses autores, baseados também em informações do censo de 2010, os 

agentes ricos percebem uma renda 39 vezes maior em relação aos pobres. Desta forma, 

investir na ação criminosa é algo extremamente lucrativo e que por isso torna-se válido 

correr alguns riscos. 

Segundo Cuano (2013), em 1984 houve a última reformulação do código criminal 

brasileiro. Essa versão prevalece até os dias atuais. Logo, as lacunas proporcionadas 

pela não adequação da legislação criminal permitem que os custos de se investir na ação 

criminosa tornem-se menores, facilitando, dessa forma, a ação do agente criminoso. 

Logo, o crescimento da renda do Brasil está relacionado com o crescimento dos 

homicídios. Portanto, percebe-se que a ampliação da renda é fator para a compreensão 

da inserção de indivíduos no mundo do crime, neste caso, crimes contra o patrimônio. 

5 Considerações Finais 

O intuito deste trabalho foi o de apresentar as várias teorias que discutem a temática 

crime. Assim, apresentou-se as linhas que explicam as ocorrências criminosas. Como o 

foco deste artigo era evidenciar os crimes cometidos contra o patrimônio, inferiu-se que 

o crescimento econômico é fator preponderante na ampliação de crimes deste tipo, pois 

aumenta-se os retornos esperados. Não significa, porém, que as correntes que 

apresentaram outras variáveis para justificar a variável crime não sejam verdadeiras. 

Apenas, não são suficientes para justificar a opção do indivíduo pela atividade 

criminosa, pois a racionalidade dos retornos esperados também deve ser levada em 

consideração. 
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