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Nesta edição, analisamos as informações divulgadas pela secretaria de Segurança Pú-

blica de São Paulo referentes ao terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro). Fo-

ram analisados os dados sobre os crimes violentos, com ênfase nos homicídios e roubos 

nas diferentes regiões do Estado e também nas informações sobre letalidade policial. 

Como destaque desta edição, analisamos alguns dados referentes à produtividade da 

Polícia Civil: os inquéritos instaurados, ou seja, investigações formalmente abertas, para 

roubos e roubos de veículos registrados no Estado.  

Esperamos que as informações e análises apresentadas aqui possibilitem uma maior 

compreensão sobre os crimes em São Paulo e possam contribuir para o debate sobre 

segurança pública e os desafios que São Paulo deve enfrentar.

Sou da Paz analisa dados 
da Secretaria de Segurança 
Pública sobre o 3º trimestre 

de 2013



3

O QUE OS DADOS REVELAM  4

I. Registros de crimes violentos  4

II. Considerações sobre Homicídios Dolosos  11

III. Letalidade Policial  16

DESTAQUE DO TRIMESTRE: ROUBOS E PRODUTIVIDADE POLICIAL  19

Índice



4

CRIMES VIOLENTOS NO ESTADO - 3º TRIMESTRE DE 2013

O que os dados revelam I. REGISTROS DE CRIMES VIOLENTOS

Os dados sobre os meses de julho, agosto e setembro de 2013 indicam algumas melho-

ras na comparação com o 3º trimestre do ano passado. Entre os seis crimes que com-

põem a categoria ‘Crimes Violentos’ – homicídio doloso (com intenção de matar), roubo, 

roubo de veículo, latrocínio (roubo seguido de morte), extorsão mediante sequestro e 

estupro – três apresentaram redução para o Estado. Os homicídios dolosos caíram 7%, 

os latrocínios caíram 2,3% (dois casos a menos que o mesmo período do ano anterior) e 

os estupros apresentaram queda de 14,4%.

Apesar deste avanço, entre julho e setembro de 2013 foram registradas 95.966 ocorrências 

de crimes violentos para o Estado, um aumento de 14% em relação ao terceiro trimestre de 

2012. Este crescimento pode ser explicado pelo aumento dos casos de roubo e roubo de 

veículos em todas as regiões do Estado. Estas são as duas ocorrências com maior peso 

na categoria ‘Crimes Violentos’ e historicamente apresentam um crescimento contínuo.

O QUE AUMENTOU E O QUE DIMINUIU*
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Se o aumento dos roubos e roubos de veículos pôde ser percebido em todas as regiões 

do Estado, a queda das ocorrências de homicídio doloso no Estado foi influenciada 

pela Capital, onde neste 3º trimestre aconteceram 71 casos de homicídio a menos do 

no mesmo período do ano passado, uma variação de 21,4%. No interior a queda dos 

homicídios foi de apenas 2,8% e na Grande São Paulo houve aumento de 1,8%, cinco 

casos a mais.

O que os dados revelam

Em nossas análises sobre o primeiro e segundo trimestre de 2013 havíamos alertado que 

as maiores variações percebidas na comparação entre 2012 e 2013 eram para os casos 

de extorsão mediante sequestro e latrocínio, justamente os crimes com menor número 

de ocorrências. Para o terceiro trimestre, entretanto, as maiores variações em termos per-

centuais foram observadas para os casos de estupro (queda de 20,5% na Capital, 11,5% 

na Grande São Paulo e 12,7% no Interior) e de roubos de veículos (aumento de 21,5% na 

Capital, 21,9% na Grande SP e 15,4% no Interior).
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Este foi o primeiro trimestre em que houve queda no número de ocorrências de estupros 

na Grande São Paulo e no Interior. Também foi o primeiro trimestre em que, tanto na 

Capital quanto no Estado, todos os meses registraram menos casos do que o respectivo 

período do ano anterior. Identificamos cinco meses consecutivos (maio a setembro) com 

desempenho melhor que o registrado em 2012 e rompendo a tendência de crescimento 

verificada nos períodos anteriores.

Quanto aos roubos de veículos, identificamos a manutenção de um padrão contínuo de 

crescimento em todas as regiões do Estado. Na análise dos registros mês a mês (desde 

janeiro de 2011), é possível identificar essa tendência de aumento e também que os pi-

cos nas ocorrências foram registrados ao longo de 2013.

O que os dados revelam
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Na Capital, durante o terceiro trimestre de 2013 foram registrados 46.984 crimes violen-

tos, um aumento de 17,2% em relação ao mesmo período de 2012. Dentre os ‘Crimes 

Violentos’ apenas dois apresentaram queda nas ocorrências registradas: homicídios do-

losos e estupros, os mesmos que já haviam apresentado queda na comparação entre 

os segundos trimestres de 2012 e 2013. Os outros quatro crimes apresentaram aumento, 

sendo o maior percentual verificado para os roubos de veículos.

O que os dados revelam

CRIMES VIOLENTOS NA CAPITAL - 3º TRIMESTRE DE 2013

O QUE AUMENTOU E O QUE DIMINUIU*

As variações percebidas para latrocínios e extorsão mediante sequestro devem ser rela-

tivizadas, pois dizem respeito a um acréscimo de um e dois casos, respectivamente. O 

dado que mais chama atenção diz respeito à elevação no número de roubo e roubo de 

veículos entre os terceiros trimestres de 2012 e 2013.

A incidência de roubos de veículos tem apresentado um crescimento contínuo na 

Capital, sendo que sete meses de 2013 apresentaram mais casos de roubo do que o ve-

rificado para o mesmo período em 2012. Analisando os casos registrados no 3º trimes-

tre, é possível observar uma concentração das ocorrências em regiões mais periféricas. 
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O mapa a seguir divide os DPs da Capital em cinco grupos de acordo com o volume de 

ocorrências e evidencia uma concentração maior nas regiões leste, centro-sul e sudeste.

OCORRÊNCIAS DE ROUBOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE SÃO PAULO
3º TRIMESTRE DE 2013

O que os dados revelam
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Em relação aos roubos (outros), é possível detectar a manutenção de um padrão ele-

vado de ocorrências e um aumento continuado deste tipo de crime. Além de este ser um 

problema mais evidente para a Capital do que para outras regiões do Estado, a cada ano 

esse crime atinge um patamar mais alto. Em 2013, dos nove meses analisados, em sete 

o número de roubos ocorridos superou os valores registrados para o mesmo período em 

2011 e 2012, o que reitera nossa percepção sobre o agravamento da situação já que esse 

é o crime que afeta de forma mais contundente a sensação de segurança da população.

O que os dados revelam

Olhando especificamente para a dinâmica deste crime dentro da Capital, verificamos 

que a distribuição das ocorrências por DPs segue uma lógica diferente da observada 

para os roubos de veículos. Há maior concentração de casos de roubo no centro, centro-

sul, oeste e sul da Capital, como pode ser observado no mapa a seguir.  
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OCORRÊNCIAS DE ROUBOS NA CIDADE DE SÃO PAULO
3º TRIMESTRE DE 2013

O que os dados revelam
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II. CONSIDERAÇÕES SOBRE HOMICÍDIOS DOLOSOS

Desde o início deste ano temos acompanhado uma tendência de redução no número de 

homicídios em todas as regiões do Estado. Os dados relativos aos meses de julho, agosto 

e setembro demonstram que a Capital continua apresentando uma mudança considerável 

no padrão de ocorrências, tendo registrado uma queda de 21,4% em relação ao mesmo 

período de 2012. Os dados mensais revelam que setembro foi o quarto mês consecutivo 

em que houve queda no número de homicídios em relação ao mesmo período de 2012.

O que os dados revelam

Setembro de 2013 também foi o primeiro e único mês (desde janeiro de 2011) em que a 

Capital registrou o mesmo número de ocorrências e vítimas (1 para 1), ou seja, em que 

não houve nenhum registro de homicídio múltiplo.
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Quando comparamos a distribuição dos homicídios entre os 93 DPs que compõem a 

Capital, observamos que em 48 deles o desempenho durante o terceiro trimestre de 

2013 foi melhor do que o observado para o mesmo período de 2012. Em geral, DPs que 

registravam grande volume de homicídios apresentaram redução no número de ocorrên-

cias registradas; a região sul é a que permanece com a situação mais crítica.

O que os dados revelam

OCORRÊNCIAS DE HOMICÍDIOS DOLOSOS
3º TRIMESTRE DE 2012 3º TRIMESTRE DE 2013
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Em nossa análise sobre o segundo trimestre de 2013 havíamos indicado que a queda no 

número de ocorrências de homicídio observada para a Grande São Paulo era mais eviden-

te do que a verificada em outras regiões do Estado. Já neste terceiro trimestre, a redução 

no número de homicídios foi muito maior para a Capital do que para as demais regiões do 

Estado, sendo que a Grande São Paulo registrou aumento deste tipo de crime.

O que os dados revelam

O dado que mais chama atenção sobre os homicídios na Grande São Paulo diz res-

peito aos meses de agosto e setembro. Além de ter havido um crescimento no número 

de ocorrências na comparação com 2012, os casos passaram de 86 e 91 em agosto e 

setembro de 2012 para 103 e 98 em agosto e setembro de 2013, houve uma nítida ele-

vação no número de vítimas por ocorrências, o que pode indicar um maior número de 

chacinas nesta região.
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Analisando cada um dos municípios da Grande São Paulo, verificamos dois tipos de pro-

blemas: municípios localizados a oeste e sudoeste da Capital registraram piora no volu-

me de ocorrências de homicídios entre os terceiros trimestres de 2012 e 2013. Por outro 

lado, Mogi das Cruzes, Mauá, Suzano, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, 

Itaquaquecetuba e Guarulhos mantém uma situação muito ruim, registrando mais de 10 

casos de homicídios em ambos os períodos analisados.

O que os dados revelam
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A Capital é responsável por cerca 25% das ocorrências de homicídio do Estado, Grande 

São Paulo representa outros 25% e o Interior registra cerca de 50% dos casos. Como du-

rante o segundo trimestre Capital e Grande São Paulo apresentaram queda no número 

de homicídios e para o terceiro a queda ocorreu na Capital e Interior, os dados do Estado 

demonstram um contínuo movimento de redução dos homicídios e uma aproximação 

maior com o verificado durante o ano 2011 (já que 2012 foi um ano atípico).

Como conclusão, podemos dizer que a melhora verificada para o Estado decorre em 

grande parte do observado para a Capital e que a distribuição desigual das ocorrências 

de homicídio faz com que alguns locais permaneçam em uma situação crítica mesmo 

tendo havido uma queda nos números estaduais. Dentro da própria cidade de São Paulo 

é notável que muito ainda precisa ser feito, em especial na região sul, local que reitera-

damente apontamos como o mais crítico. 

O que os dados revelam
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III. LETALIDADE POLICIAL

Durante o primeiro semestre de 2013 destacamos a expressiva redução da letalidade po-

licial no Estado. Os dados relativos ao terceiro trimestre reiteram esta melhora: o número 

de pessoas mortas pela Polícia Civil e Militar em serviço caiu tanto na Capital quanto na 

Grande São Paulo. As ocorrências na cidade de São Paulo, que caíram 65% na compa-

ração com o 3º trimestre de 2012, tiveram a maior influência na queda de 35% verificada 

para o Estado, que contabilizou 91 casos neste trimestre, contra 142 no 3º trimestre do 

ano passado. Este total é o segundo mais baixo entre os 3os trimestres dos últimos dez 

anos (só não é menor do que o verificado entre julho e setembro de 2005). 

O que os dados revelam

Nos últimos trimestres, o grande volume de pessoas mortas por intervenção policial 

referia-se a casos registrados na Capital – por exemplo, ali foram registradas 67% das 

mortes durante o 3o trimestre de 2012. Como a cidade tem apresentado uma expressiva 

redução destas ocorrências durante todo o ano de 2013, ela responde atualmente por 

36% das mortes decorrentes de ações da Polícia no Estado. No Interior, por outro lado, 
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Em relação à proporção de pessoas mortas pelas Polícias Militar e Civil em serviço frente 

ao total de vítimas de homicídios dolosos e latrocínios (mortes intencionais), também 

houve redução na comparação entre os terceiros trimestres de 2012 e 2013 para o Esta-

do. Mais uma vez a Capital é a grande responsável por influenciar os números estaduais, 

sendo preciso lembrar que houve redução tanto dos mortos em homicídios e latrocínios 

na Capital quanto do número de mortos pelas polícias em serviço, o que torna este dado 

ainda mais significativo.

O que os dados revelam houve piora deste tipo de ocorrência, com aumento de 56,5% dos casos no terceiro 

trimestre de 2013 em comparação com 2012 e com isso as mortes registradas ali passa-

ram a ter mais peso nos números do Estado. 
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Na Grande São Paulo a queda na proporção de pessoas mortas pela Polícia frente ao 

total de mortos em decorrência da violência foi influenciada pelo aumento dos homicí-

dios; já no interior o aumento dos mortos em confronto com a polícia foi acompanhado 

por queda nos homicídios e latrocínios, o que influenciou os dados apurados para esta 

região. Ao que parece, apesar de ser possível notar uma piora da letalidade policial no 

Interior do Estado, os dados da Grande São Paulo e Interior oscilam muito entre os me-

ses, não sendo possível identificar um claro padrão.

O que os dados revelam
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Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial

Nos boletins anteriores, incluímos dados relativos à atividade policial, como o número 

de inquéritos instaurados, o total de prisões efetuadas e os percentuais de prisões em 

flagrante e por mandado para o Estado e regiões. Em geral, observamos variações no 

volume de prisões que pouco nos diziam sobre a dinâmica das ocorrências no Estado e 

uma presença majoritária de prisões em flagrante.

Em relação aos dados sobre inquéritos instaurados pela Polícia Civil, ou seja, o número 

de investigações formais instauradas como resposta a uma ocorrência, nossas análises 

conseguiram demonstrar apenas flutuações neste tipo de registro. Frente às escassas 

informações disponibilizadas trimestralmente, verificamos somente se entre um período 

e outro mais investigações haviam sido iniciadas, sem conseguir compreender de que 

forma estes números estavam relacionados às dinâmicas das ocorrências criminais.

Visando complementar nossas análises, esta edição do SDP Analisa incluiu como des-

taque do trimestre um olhar mais aprofundado sobre a atividade da Polícia Civil, em es-

pecial o volume de inquéritos instaurados para os crimes de roubo e roubo de veículos 

nas regiões do Estado e alguns distritos policiais da Capital. A escolha destes crimes 

decorre de dois motivos: estes são os crimes com maior volume de ocorrências e 

continuamente apresentam piora em todas as regiões do Estado.

Para viabilizar a análise, durante o final de agosto e início de setembro fizemos algumas 

solicitações de dados através do site do Serviço de informações ao Cidadão1 via Lei de 

Acesso à Informação. Nosso objetivo foi obter informações desagregadas sobre a ins-

tauração de inquéritos para ocorrências de roubos e roubos de veículos, mês a mês de 

2013, que permitiriam uma comparação entre o volume de ocorrências registradas e sua 

implicação nas ações policiais.

1 (http://www.sic.sp.gov.br/) 
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Nossa solicitação contemplou:

• O número de inquéritos instaurados para roubos e roubos de veículos, mês a mês, 

na Capital, Grande São Paulo e Interior;

• O número de inquéritos instaurados para roubos, mês a mês, nos 20 DPs da Capi-

tal que mais registraram ocorrências de roubo e de roubo de veículos no segundo 

trimestre de 2013.

Os dados coletados sobre ocorrências de roubo são os seguintes:

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DECAP), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DEMACRO), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DEINTER 1 a 9), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Parece haver uma constância na proporção entre o número de inquéritos instaurados 

para os roubos ocorridos. As oscilações no volume de roubos afetam o volume de inqué-

ritos instaurados, porém não indicam mudanças na forma como a polícia direciona seus 

esforços para lidar com esta ocorrência, já que o percentual de investigações iniciadas 

frente ao volume de roubos ocorridos permanece o mesmo.

Se considerarmos o quanto o crime de roubo representa do total de crimes violentos e 

compararmos com a proporção de inquéritos instaurados para roubo frente ao total de 

inquéritos instaurados durante o primeiro semestre de 2013, é nítida a diferença entre o 

volume de ocorrências e o total de investigações realizadas. Em geral, os roubos repre-

sentam cerca de 68% do volume de crimes violentos registrados, mas são a base de 

apenas 4% das investigações realizadas pela Polícia.

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DECAP, DEMACRO e DEINTER 1 a 9), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz
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De forma geral, a Capital instaura inquéritos policiais para cerca de 5% dos crimes de 

roubo registrados, o que representa 3% do total de inquéritos instaurados na Capital. Se 

olharmos para a dinâmica de cada um dos Distritos Policiais que compõem a Capital é 

possível identificar grande variação nestes números, o que alerta para a existência de 

formas de atuação diferenciadas dentro do próprio território do município.

Nosso foco de análise para compreensão da dinâmica das investigações sobre roubos 

realizadas na Capital foram os 20 distritos que apresentaram o maior volume de roubos 

durante o segundo trimestre de 2013. O que verificamos é que para alguns destes 20 

distritos, mais especificamente o 1º DP – Sé, 22º DP – São Miguel Paulista, 35º DP – Ja-

baquara e 37º DP – Campo Limpo, a relação entre o número de inquéritos instaurados 

para cada crime de roubo cometido entre janeiro e julho de 2013 é inferior ao verificado 

para a Capital como um todo. Esses quatro são responsáveis por 10% dos roubos regis-

trados na Capital no período (6011 casos), mas juntos somam apenas 7% dos inquéritos 

instaurados (130 inquéritos).

Em contrapartida, o 16º DP – Vila Clementino, 27º DP – Ibirapuera, 50º DP – Itaim Paulista 

e 78º DP – Paulista são os distritos com os maiores percentuais de inquéritos instaurados 

para roubo, cerca de 11%. Estes DPs agregam 7,5% dos roubos ocorridos na Capital, 

mas são os responsáveis por 27,6% dos inquéritos instaurados, o que sugere uma con-

centração dos esforços investigativos em algumas regiões. O mapa abaixo apresenta 

os DPs analisados e o percentual de inquéritos instaurados para cada roubo cometido 

(período de janeiro a julho de 2013). 

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial
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Nossas análises sobre roubo de veículos apontam para a mesma dinâmica: certa cons-

tância no número de inquéritos instaurados para roubo de veículos em relação ao número 

de ocorrências deste tipo, fato que pode ser observado em todas as regiões do Estado.

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DECAP), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DEMACRO), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial
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As variações no volume de roubos de veículos acarretam em oscilações no número de 

inquéritos instaurados, mas o percentual de investigações frente ao volume de ocorrên-

cias não se altera.

O crime de roubo de veículo representa cerca de 25% dos Crimes Violentos registrados, 

mas os inquéritos instaurados dizem respeito a apenas 1% do total de inquéritos instau-

rados. Mais uma vez notamos uma diferença gritante entre o volume de ocorrências e os 

esforços investigativos, o que nos leva a questionar quais seriam os critérios de instau-

ração dos inquéritos.

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial

Fonte: Polícia Civil de São Paulo (DECAP, DEMACRO e DEINTER 1 a 9), SSP/SP. Elaboração: Instituto Sou da Paz
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Também notamos diferenças significativas entre os distritos policiais da Capital. Nosso 

critério inicial de análise foram os 20 distritos policiais que apresentaram o maior volume 

de roubos de veículos durante o segundo trimestre de 2013. O que pudemos notar é 

que em quatro DPs (22º - São Miguel Paulista, 35º - Jabaquara, 37º - Campo Limpo e 

55º - São Rafael) a relação entre o número de inquéritos instaurados para cada crime de 

roubo de veículo registrado foi de apenas 1%. No 87º DP – Vila Pereira Barreto a situação 

é ainda mais crítica, sendo a relação entre inquérito instaurado por roubo de veículo 0%. 

Cabe ainda ressaltar que estes cinco locais são responsáveis por 14,3% dos roubos de 

veículos ocorridos na Capital, mas representam apenas 4,2% dos inquéritos instaurados 

no município.

Outro ponto que merece consideração é o fato de o 22º DP – São Miguel Paulista, 35º 

DP – Jabaquara e 37º DP – Campo Limpo figurarem entre os DPs com maior volume 

de ocorrências de roubo (outros) e roubo de veículos, mas estarem entre os locais com 

menor volume de inquéritos instaurados para ambos. Entre os destaques positivos ob-

servamos que o 53º DP – Parque do Carmo e 63º DP – Vila Jacuí instauram inquéritos 

para roubo de veículo em 11% dos casos, sendo que estes dois DPs agregam 4,1% dos 

roubos de veículos ocorridos na Capital, mas são responsáveis por 15,3% dos inquéritos 

instaurados. O mapa a seguir apresenta os DPs analisados e o percentual de inquéritos 

instaurados frente ao volume de registros de roubo de veículos.

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial
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O baixo percentual de investigações iniciadas frente ao total de ocorrências comunica-

das à Polícia nos leva a algumas ponderações. Em primeiro lugar, com base nestes da-

dos, é necessário ponderar o quanto as medidas propostas como soluções para conter 

os roubos fazem sentido num contexto em que grande parte das ocorrências nem chega 

a ser processada no âmbito da justiça criminal. A defesa de mudanças na legislação pe-

nal, determinando penas maiores para quem comete roubos como uma forma de coibir 

estas práticas, parece mais uma agenda retórica para acalmar os ânimos da população 

do que uma proposta eficiente para coibir estes crimes, afinal mais de 90% das ocorrên-

cias nem chegam a ser investigadas - e aqui nossa análise nem se voltou ao percentual 

de inquéritos relatados com autoria, ou seja, casos esclarecidos, que devem representar 

um percentual ainda menor de ocorrências. 

Como um paralelo a esta problematização, podemos lembrar a expressiva redução nos 

casos de homicídios registrados no Estado de São Paulo nos últimos anos. Nesse pe-

ríodo, não houve significativas mudanças na legislação no sentido de endurecer ainda 

mais as penas para autores destes crimes. O que aconteceu no Estado de São Paulo 

foi o investimento na capacidade de investigação da Polícia Civil, com o fortalecimento 

do DHPP e criação de equipes especializadas para se debruçar sobre os crimes. O co-

nhecimento sobre a dinâmica e modus operandi do crime de homicídio pôde ser usado 

para subsidiar a atuação preventiva de diferentes atores.  Em pouco tempo grupos de 

matadores foram identificados, presos, julgados e condenados. No caso dos roubos, 

dada a sua dispersão e volume, talvez não fosse possível criar equipes de investigação 

especializadas, mas a melhoria da capacidade investigativa das Polícias precisa ser con-

siderada como um fator essencial para reduzir estes crimes.

Não estamos aqui defendendo um modelo de investigação policial em que para cada 

crime seja instaurado um inquérito. Dado o expressivo volume de ocorrências relatadas 

à polícia, e a escassez de recursos de que a Polícia Civil dispõe, é preciso ponderar 

se seria viável instaurar inquéritos para todas as ocorrências e se isso teria um resul-

tado prático ou se estaríamos somente gerando mais papel e burocracia. Diariamente 

Destaque do trimestre: roubos 
e produtividade policial
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a Polícia precisa fazer escolhas sobre seu trabalho investigativo. O que é necessário é 

entender se estamos fazendo as melhores escolhas.  Quais os critérios por trás da deci-

são de se instaurar um inquérito ou não? Qual o modelo mais inteligente de investigação 

e análise dos dados? Frente ao expressivo volume de casos relatados à polícia, como 

estas informações são tratadas? Será de forma individual, para solucionar cada caso, 

ou há um olhar sistêmico, que busque identificar padrões de atuação dos criminosos, 

semelhanças no perfil das vítimas e nas circunstâncias das ocorrências para subsidiar 

ações mais estratégicas? 

O fato de haver uma variação tão grande dos percentuais de inquéritos instaurados entre 

os distritos policiais da capital parece indicar que cada delegacia atua de forma distinta. 

Entender se isso se dá em função de dinâmicas criminais diferentes, ou então o que 

pode explicar tais variações (composição, perfil da equipe, motivação, maior cobrança 

por parte das vítimas), também ajuda a identificar o melhor modelo de investigação poli-

cial e propor medidas mais concretas e efetivas.

Diante dos dados de que dispomos agora, não conseguimos responder a estas pergun-

tas. Mas acreditamos que é preciso pontuar estas questões e investigar a fundo estes 

fenômenos. Só assim escaparemos das propostas de soluções que no fundo são ine-

ficazes e teremos chance de impactar de forma significativa o problema do alto volume 

de roubos registrados em São Paulo. 
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