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Custos econômicos da criminalidade estimados em
4,38% da renda nacional

Segurança Pública (1,35% do PIB)
Segurança Privada (0,94% do PIB)

Seguros e perdas materiais (0,8% do PIB)
Custos judiciais (0,58% do PIB)

Perda de capacidade produtiva (0,40% do PIB)
Encarceramento (0,26% do PIB)

Custos dos serviços médicos e terapêuticos (0,05% do PIB)

Fonte: SAE – Relatório de Conjuntura n.4: Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil



Quais são nossas respostas?  



Sistema de Segurança Pública e Justiça Criminal
Sistema de Segurança Pública e Justiça Criminal



Segurança a partir das cidades
Prevenção focalizada: 
políticas voltadas para 

populações, territórios e 
comportamentos mais

afetados pela violência



Centros de inovação e criatividade

Capilaridade dos serviços

Políticas inovadoras de segurança
pública baseadas em evidências



Capilaridade dos 
serviços municipais 

Diagnóstico e focalização 
das ações de prevenção



Dados sobre dinâmicas e distribuição 
geográfica dos crimes:  

1) motivação, 2) vulnerabilidade e 3) 
oportunidade

Intervenções urbanas  (iluminação, 
acessibilidade, revitalização de 

espaços públicos, etc.) 



Análise entre ocorrências criminais 
ocorridas em Chicago e diferentes 

variáveis demográficas e das diferentes 
localidades: 

Alta correlação com a presença de 
unidades habitacionais vazias

(r-squared 0.54)



Dividendos da 
Mobilidade urbana, 

Criação, manutenção e apropriação dos espaços 
públicos, 

Acessibilidade, 
Priorização dos pedestres, 

Uso misto do solo, 
Inclusão socioespacial, etc. 



Liderança política
Engajamento da comunidade para que a agenda 
seja prioritária 
Sistematização e compartilhamento de dados 
permitindo um diagnóstico preciso para ação 
focalizada
Continuidade

Cidades seguras, inclusivas e sustentáveis 
– Qual é nossa visão e qual é 

nossa estratégia?  



Contato:
michele@igarape.org.br 

Coordenadorado programade segurançapúblicae 
justiçacriminal 

Muito obrigada!
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