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Definição metodológica

1.    O edital previa na amostra inicial municípios com população inferior ao 

universo definido.

2. 80 municípios com população urbana superior a 15 mil habitantes não 

compuseram o universo

3. Algumas regiões apresentavam um número reduzido de municípios, 

prejudicando a sua representatividade. 

Assim, com o objetivo de reduzir o impacto negativo desses fatos, 

decidiu-se por uma amostragem complementar
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Definição metodológica

Dessa forma, a coleta de dados ocorreu em 2 etapas:

Etapa Período Quantidade de 

municípios

Etapa 1 Junho de 2010 a Maio de 2011 287

Etapa 2 Junho de 2012 a Outubro de 2012 59

Amostra em cada etapa
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Universo pesquisado

A Pesquisa Nacional de Vitimização é uma pesquisa quantitativa,

probabilística e com abordagem domiciliar dos entrevistados.

O universo pesquisado foi composto por homens e mulheres com idade

igual ou superior a 16 anos moradores em municípios com mais de 15 mil

habitantes na área urbana.

Foram realizadas 78.000 questionários do questionário SENASP e 4.102 do

questionário UNICRI.
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Foi realizada uma ponderação com base nos dados do Censo de 2010 e foi aplicada 

em três passos: 

1) Ajuste do tamanho da amostra dos municípios no estrato a que pertence, já que a 

amostra por cidade foi definida de forma desproporcional, com a premissa de que as 

capitais teriam amostra mínima de 400 entrevistas cada;

2) Ajuste dos estratos no total das regiões de vitimização;

3) Ajuste nas variáveis sexo e faixa etária dentro dos estratos para correção de  

eventuais distorções acontecidas nos dois passos anteriores.

Ponderação 
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Identificação dos pesquisadores

A coleta de dados 

                           

 
INSTITUTO DE PESQUISA DATAFOLHA 
 

Prezado(a) Sr.(a), 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - através do 

Instituto de Pesquisas Datafolha está realizando uma pesquisa nacional de vitimização, 

que busca identificar as condições de vida, os fatores de risco e as percepções de 

insegurança presentes na população da sua cidade e com o objetivo de subsidiar 

políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de convivência e segurança 

no seu município. Entrevistaremos pessoas com 16 anos ou mais de idade, 

selecionadas aleatoriamente a partir de critérios estatísticos. 

Esperamos contar com a sua participação, recebendo nosso pesquisador (a) e 

respondendo às perguntas necessárias para termos um melhor conhecimento sobre as 

condições de segurança da sua cidade e do seu bairro. 

Esclarecemos que nossos pesquisadores têm o compromisso de não revelar 

suas respostas a outras pessoas e que as informações dadas somente serão utilizadas 

para a realização de nossos estudos. Caso o senhor(a) julgue necessário obter outras 

informações sobre a pesquisa que estamos realizando, por favor, ligue para a 

supervisão da pesquisa – Instituto Datafolha – no número  0800 773 4200 (dias úteis 

ou final de semana).  

Estamos a sua disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Mauro Francisco Paulino 

Coordenação Geral 
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As entrevistas foram realizadas mediante 

aplicação de questionários estruturados definidos 

pelo Ministério da Justiça. Foram aplicados dois 

tipos diferentes de questionários: 

• questionário adaptado pelo gestor da pesquisa de 

vitimização (SENASP)

• questionário modelo UNICRI.

Instrumentos 

Na sequência das entrevistas, as primeiras 19 responderam ao 

questionário SENASP e a pessoa seguinte (20ª pessoa) respondeu ao 

questionário UNICRI.
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Os entrevistadores foram orientados a realizar as entrevistas em locais reservados e

sem a presença de terceiros.

Instrumentos 

As equipes de entrevistadores eram formadas por

duplas, de forma que os pesquisadores entrevistaram

pessoas do mesmo sexo, isto é, homens

entrevistaram homens e mulheres entrevistaram

mulheres.

Essa estratégia, constante no edital, visou obter

maior confiabilidade nas respostas sobre violência

sexual.
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Arrolamento  

Na primeira fase da coleta de dados TODOS os setores censitários sorteados foram

arrolados, isto é, os pesquisadores percorreram os setores e anotaram em uma planilha a

quantidade de domicílios, a partir dessa informação foram sorteados os domicílios que

deveriam fazer parte da amostra. Na segunda fase foram utilizados os dados do Censo.
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Dia Util Dia Util Dia Util

F. Semana F. Semana F. Semana

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS Data___/___/___ Hora_________Horas (  )DU (  ) FS

Ocorrênc

ia

Ocorrênc

ia 3ª VisitaIdade 1ª Visita 2ª Visita

Ocorrências    =                 Realizado=OK  /  Agendado=AG  /  Recusa=REC  /  Não atende=NA  /  Viajando=VJ 
CONTROLE DE VISITAS

Ocorrênc

ia Observação

Cód/Nome Pesquisador

Código/Nome da Cidade

No./Nome Setor

SORTEADO
Domicílio 

Sorteado
Sexo

Planilha de visitas

Os pesquisadores anotavam em uma planilha os dias e horários de cada visita.

O domicílio só era substituído após três tentativas.
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Para acompanhamento desse projeto foi criada uma estrutura exclusiva com

coordenadores de campo que estiveram em contato direto com as coordenações

regionais, centralizando todas as decisões e recursos referentes à coleta de dados,

checagem e crítica do material.

Coordenadores  
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Treinamento dos pesquisadores

A coleta de dados 

Os pesquisadores passaram por um treinamento ministrado por 

profissionais do Datafolha e CRISP com base em manual 

desenvolvido em parceria com a SENASP.

Os treinamentos tiveram duração mínima de um dia.
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Durante o período da pesquisa, foram realizados 92 

treinamentos em todo o Brasil. 

Participaram 2.285 pesquisadores.

Treinamentos por UF
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Foi criada uma equipe de atendimento para esclarecer as dúvidas dos pesquisadores

em todo o Brasil. Os profissionais dessa equipe receberam um treinamento especial

contavam com um sistema de controle interno.

Equipe de atendimento aos pesquisadores 
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Dupla digitação

Questionários com 
incoerências

Através de contato telefônico 
a coordenação de SP procura  
o entrevistado para esclarecer 
a falha e aplicar o que faltou

Caso o entrevistado não seja 
localizado o questionário volta 
para a coordenação local para 

ser corrigido

Questionário com  erro de 
aplicação em algum bloco de 

vitimização 

O questionário volta para a 
coordenação local e é 

realizada uma volta in loco

O questionário retorna à São 
Paulo e passa novamente por 

todas as etapas

Questionário devidamente 
aplicado

Checagem

Checagem in loco

Checagem por telefone

Qualidade do material
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Erro no sorteio, na composição do domicílio

Sexo do pesquisador e entrevistado diferente

Pessoa não respondeu a pesquisa

Uso errado da tabela de sorteio

Erro no arrolamento 

Presença de terceiros durante a entrevista

Qualidade do material

Após o controle de 

qualidade os questionários 

poderiam estar em 3 

categorias

Ok, sem nenhum problema

Enviados para voltas

Cancelados 
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• Mínimo, 20% do material coletado em cada cidade.

• Mínimo, 20% do material coletado por cada pesquisador

• Se na checagem ficar constatado que o pesquisador cometeu qualquer

irregularidade nos procedimentos (metodologia), na aplicação do

questionário ou se as respostas estiverem diferentes do dia da entrevista, o

material desse pesquisador é completamente (100%) revisto e o resultado é

indicado para a coordenação de São Paulo que avaliará os procedimentos

cabíveis.

Checagem 
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Itens checados:

• Verificou-se se o entrevistado realmente respondeu a entrevista

• Verificou-se se o pesquisador apresentou o crachá de identificação e usava

o colete

• Verificou-se quanto tempo durou a entrevista

• Verificou-se se a entrevista aconteceu sem a interferência de outras

pessoas

• Foram checadas perguntas de perfil como estado conjugal, escolaridade,

ocupação

• Foram checadas todas as perguntas dos blocos de identificação das

situações de vitimização

Checagem 
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• Mapas desatualizados e setores extensos (primeira fase)

• Setores localizados em zonas rurais

• Número médio de domicílios nos setores pesquisados estava 25% 
maior do que o verificado em 2000 pelo IBGE

• Aumento do número de visitas nos domicílios para a realização de entrevistas

• Alto índice de recusas, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas 

• Alto índice de violência mesmo em cidades pequenas(pesquisadores ameaçados)

• Dificuldades em decorrência da metodologia utilizada: homens entrevistando 
homens e mulheres entrevistando mulheres

Principais dificuldades em campo
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Dados 

sócioeconômicos
• Sexo

• Idade

• Escolaridade

• Orientação sexual

• Classificação

sócioeconômica

• Renda

• Ocupação

• Religião

• Estado conjugal

• Cor autoatribuída

• Moradia

• Atividades rotineiras

• Meios de transporte

• Caracterização da 

Vizinhança

• Controle Social

Vitimização
• Furto e Roubo de veículos e 

motos

• Posse ou não de veículos

• Notificação à polícia

• Roubo e furto de objetos

• Sequestro

• Fraudes e estelionato

• Agressões e ameaças

• Discriminação

• Ofensa sexuasl

• Vitimização vicária

• Percepção e risco

• Avaliação das polícias

• Contato

• Vitimização

• Avaliação
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Resultados
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O que são as pesquisas de vitimização?

•Pesquisas internacionais

o National Crime Victimization Survey (NCVS),

o British victimizations survey 

o Internacional Crime Victimization Survey (ICVS), 

o European International Crime Survey (EU-ICS), 

o United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute (UNICRI) e o 

o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD) 
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Taxa de vitimização
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Vitimização por diferentes tipos de crimes
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Sub-notificação

Base: Entrevistados que foram vítimas de algum dos crimes
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• O roubo de celular também 

é mais expressivo entre 

• jovens (69%),

• integrantes da Classe A 

(66,1%),

• entrevistados com nível 

médio ou superior de 

escolaridade (59,2% em 

ambos os estratos) e entre 

• mulheres (58,3%). 

• Tiveram dinheiro roubado 

especialmente os mais 

velhos (49,6%). 

• 16,3% dizem ter sofrido 

algum tipo de violência no 

momento do crime. 

• Em 56,8% dos casos, os 

agressores usaram armas de 

fogo para praticar o roubo e 

em 

• 14,9% uma faca. 

• 6,9% sofreram algum 

ferimento 

• 3% tiveram atendimento 

hospitalar em função do 

episódio. 

Vitimização por roubo de 

outro bem nos últimos 12 

meses

% deu queixa do roubo de 

outro bem à polícia

N % N %

BRASIL 2847 3,6 75161 96,40%

Sudeste

ES 47 3,30% 17 34,90%

MG 152 2,00% 90 59,40%

RJ 259 3,00% 88 35,20%

SP 645 3,00% 307 48,00%

Total 1104 2,90% 502 46,10%

Sul

PR 110 2,70% 45 41,00%

RS 88 2,00% 50 57,40%

SC 23 1,00% 10 45,10%

Total 220 2,00% 105 47,90%

Nordeste

AL 50 5,00% 20 39,10%

BA 219 4,90% 61 28,30%

CE 218 7,20% 71 32,60%

MA 92 5,80% 31 33,40%

PB 53 5,00% 10 18,40%

PE 166 4,90% 53 32,00%

PI 19 2,60% 11 54,50%

RN 51 5,30% 20 39,30%

SE 39 5,90% 15 39,50%

Total 909 5,40% 292 32,20%

Centro Oeste

DF 65 4,60% 35 54,30%

GO 79 3,00% 34 43,70%

MS 22 2,30% 14 61,50%

MT 42 4,10% 24 57,20%

Total 207 3,50% 107 51,70%

Norte

AC 12 4,90% 5 41,90%

AM 81 6,10% 31 40,50%

AP 23 7,60% 10 44,90%

PA 265 10,50% 106 40,10%

RO 14 2,80% 8 57,30%

RR 5 3,00% 3 65,60%

TO 8 2,30% 5 60,80%

Total 407 7,50% 169 41,90%

• Maiores taxas de notificação

classe A (52,7%), 

• os mais escolarizados (50%) e 

• os que têm entre 25 e 34 anos 

(também 50%). 

• Em relação à subnotificação, 

• jovens (67,7%),

• classes D e E (66, 5%)  

• menos escolarizados (62,9% 

entre os que estudaram até o 

nível fundamental e 71% entre 

os que não têm instrução). 

• Motivos que levaram 

vítimas a deixarem de 

registrar a ocorrência

• idéia de que a polícia nada 

poderia fazer já que não 

existiam testemunhas ou 

provas (24,7%), 

• não julgou importante a 

notificação (22%), 

• falta de confiança na polícia 

(15,5%) 

• insignificância do bem 

roubado (15%). 
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Subnotifica
ção por 
Estado
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Roubo de algum objeto

Base: Total da amostra
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Objetos roubados
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Vitimização por furto de 

outro bem nos últimos 12 

meses

% deu queixa do furto de 

outro bem à polícia

N % N %

BRASIL 7615 9,80% 1720 22,70%

Sudeste

ES 148 10,30% 32 21,70%

MG 682 9,10% 215 31,70%

RJ 610 7,10% 91 15,00%

SP 1770 8,30% 434 24,60%

Total 3211 8,30% 772 24,10%

Sul

PR 358 8,70% 113 31,60%

RS 362 8,10% 95 26,30%

SC 224 9,40% 62 27,70%

Total 944 8,60% 270 28,60%

Nordeste

AL 114 11,40% 20 17,50%

BA 431 9,70% 72 16,80%

CE 370 12,20% 62 16,90%

MA 183 11,40% 35 19,00%

PB 106 9,80% 16 14,90%

PE 305 8,90% 53 17,50%

PI 119 16,00% 22 18,50%

RN 129 13,40% 22 17,40%

SE 61 9,10% 8 13,70%

Total 1817 10,70% 310 17,10%

Centro Oeste

DF 123 8,70% 45 37,50%

GO 285 11,00% 53 18,40%

MS 130 13,80% 35 27,90%

MT 144 14,20% 33 22,60%

Total 683 11,50% 166 24,50%

Norte

AC 54 22,40% 11 20,50%

AM 209 16,00% 47 22,70%

AP 82 27,80% 12 14,20%

PA 461 18,30% 82 18,00%

RO 69 13,20% 20 29,40%

RR 24 15,30% 9 35,30%

TO 61 16,90% 22 35,70%

Total 960 17,80% 202 21,20%

• furto de celulares é mais 

comum entre vítimas do 

Nordeste (30,2%) e Norte 

(29%) do país. 

• Já, a perda de peças de 

vestuário é mais comum 

entre os que moram no 

Sul (25,2%). 

• No Sudeste, o destaque é 

para o furto de dinheiro 

(20,3%), que é maior do 

que o furto de roupas e 

calçados. 

Entre os que não reportaram 

o crime às autoridades, os 

motivos mais citados para tal 

atitude são 

• a crença na 

impossibilidade da polícia 

fazer algo já que não 

existiam provas ou 

testemunhas (28%), 

• a idéia de que o fato não 

foi importante (20,9%), 

• pela insignificância do 

bem (19,3%), 

• por achar que o episódio 

foi irrelevante (13,4%), 

porque a vítima conhecia 

os autores do crime 

(11,5%) e pela

• falta de confiança na 

polícia (10,5%). 
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Furto de algum objeto

Base: Total da amostra
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Objetos furtados
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Roubo de carro, caminhão ou caminhoneta
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Vítimas de roubo de carro, caminhão ou caminhonete por UF 

Base: Entrevistados que tiveram carro, caminhão ou caminhonete
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Vítimas de Furto de carro, caminhão ou caminhonete por UF 
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Vítimas de Furto de carro, caminhão ou caminhonete por UF 
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Vítimas de roubo moto, motocicleta ou lambreta por UF 
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PNV
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Fraude ou estelionato

Fraude, em %

Base : Total da amostra
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Agressões e ameaças

Agressões ou ameaças que sofreu nos últimos 12 meses, em %

Base : Total da amostra
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Ofensa sexual
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Discriminação

Discriminação que sofreu nos últimos 12 meses, em %

Base : Total da amostra
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Vitimização vicária

Base: Total da amostra
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Agressões e ameaças

Agressões ou ameaças que sofreu nos últimos 12 meses, em %

Base : Total da amostra



PNV

Vítimas de acidentes de trânsito

Acidentes que sofreu nos últimos 12 meses, em %

Base : Total da amostra
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Percepção de segurança
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Risco e insegurança

Destaque para o 

elevado medo de 

morrer assassinado

Somente 7% da 

população brasileira 

afirma que nunca será 

vítima de violência. 

Estamos piores do que:

- Nicarágua (22%), 

- Guatemala (19%), 

- Panamá (17%), 

- Uruguai (13%), 

- Colômbia (12%), 

- México (11%), 

- Argentina (10%), 

- Costa Rica (10%) 

- Paraguai (10%), 

- Chile (8%), 

- Honduras (8%) 

- República 

Dominicana (8%). 

A média latino-

americana é de 10%.  

(Latinobarômetro)
Base: Total da amostra
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Percepção cidade e vizinhança - Capitais

De uma forma geral, a casa é sempre melhor que a cidade.

Destaques para percepção negativa nas capitais do Norte e Nordeste

Base: Total da amostra
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Situações de insegurança - Brasil

Base: Total da amostra
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Mudanças de comportamento Brasil
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Situações de medo na vizinhança
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Armas de fogo

• 2,7% dos brasileiros adultos declaram possuir arma de fogo em casa. 

• Na região Sul, esse índice sobe para 4,4% -

o no Rio Grande do Sul, o índice é de 6,2% 

o No Centro-Oeste fica em 4% -

• Motivos para ter arma de fogo em casa, 

o 1,1% dos 2,7% declarou que a arma é usa para se prevenir ou proteger 

de crimes, e outro 

o 1,1% afirmou que a arma pertence às forças armadas e policiais. 
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Polícia e população
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Contato com a polícia

Base: Total da amostra
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Contato com a polícia
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Taxa de confiança na Polícia Militar e Civil
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Vítima da Polícia Militar

Base: Total da amostra
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Vítima da Polícia Civil

Base: Total da amostra



PNV
Base: Total da amostra

Vítima de extorsão
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Avaliações das polícias por gênero, idade, raça e renda (Variação de 1 a 5)

Sexo

Avaliação 
Positiva da PM

Avaliação 
Positiva da PC

Score médio Score médio

Masculino 1,6 1,83

Feminino 1,46 1,87

Total (N) 74685 71677

sig. ANOVA <0,050

Idade em faixa

Avaliação 
Positiva da PM

Avaliação 
Positiva da PC

Score médio Score médio

16 a 24 anos 1,37 1,88

25 a 34 anos 1,37 1,74

35 a 44 anos 1,5 1,74

45 a 59 anos 1,63 1,83

60 anos ou mais 1,94 2,19

Total (N) 74685 71677

sig. ANOVA
<0,050

Raça 

Avaliação 
Positiva da PM

Avaliação 
Positiva da PC

Score médio Score médio

Branca 1,65 1,88

Parda 1,44 1,83

Preta 1,39 1,85

Outra 1,3 1,72

Total (N) 74685 71677

sig. ANOVA
<0,050

Renda em faixa
Avaliação Positiva da 

PM
Avaliação Positiva da PC

Score médio Score médio

Até 1 salário mínimo (R$ 510,00) 1,56 2

Mais de 1 até 2 salários mínimos (R$ 1.020,00) 1,48 1,89

Mais de 2 até 3 salários mínimos (R$ 1.530,00) 1,52 1,85

Mais de 3 até 5 salários mínimos (R$ 2.550,00) 1,55 1,79

Mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 5.100,00) 1,63 1,7

Mais de 10 até 15 salários mínimos (R$ 7.650,00) 1,56 1,47

Mais de 15 até 20 salários mínimos (R$ 10.200,00) 1,47 1,54

Mais de 20 salários mínimos (R$ 10.200,01) 1,37 1,43

Total (N) 70229 67489

sig. ANOVA <0,050

De uma maneira geral, a avaliação das 

PCs é melhor do que as militares.

Uma explicação pode ser o maior 

contato das PMs com o público.

Sexo Idade Raça

Renda
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Análise de correspondência

O papel das instituições policiais
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Dimensões institucionais – O papel das PMs 

 

	

	
	

	

	
A confiança nas PMs e as taxas de vitimização em geral guardam uma 

relação inversa. O mesmo não ocorre com as PCs
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Dimensões institucionais – O papel das duas polícias

 

 

	 	

	
No caso específico de Roubos, esta relação se aplica às duas polícias 

(PM e PC)
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Dimensões socioeconômicas associadas à vitimização

% p-valor % p-valor % p-valor % p-valor % p-valor % p-valor

Homens -19,20% 0 -38,60% 0 - 0,14 -21,20% 0,06 -24,20% 0,09 - 0,28

Jovens 81,80% 0 165,50% 0 115,40% 0 151,20% 0 62,10% 0,01 181,90% 0

Brancos -25,30% 0 -19,60% 0 -18,50% 0,02 -25,10% 0,03 - 0,69 - 0,33

Baixa Escolaridade -8,70% 0,01 -16,90% 0 -9,70% 0,4 36,60% 0,1 31,90% 0,18 - 0,64

Baixo Rendimento Familiar 13,10% 0,01 26,80% 0 99,90% 0 -49,20% 0,09 7,80% 0,82 - 0,76

Roubo de 

Motocicleta

Furto de Bens 

Materiais

Roubo de Bens 

Materiais Furto de Veículo Roubo de Veículo

Furto de 

Motocicleta

% p-valor % p-valor % p-valor % p-valor

Homens 32,20% 0 -5,10% 0,01 -14,40% 0 -50,00% 0

Jovens -9,70% 0 61,10% 0 38,40% 0 130,90% 0

Brancos -5,80% 0,02 -20,80% 0 -33,10% 0 -16,10% 0,03

Baixa Escolaridade -43,80% 0 -19,70% 0 -34,10% 0 -41,00% 0

Baixo Rendimento Familiar -28,30% 0 28,00% 0 20,50% 0 39,30% 0

Fraude/Estelionato

Agressões ou 

Ameaças Discriminação Ofensa Sexual



PNV

Dimensões regionais associadas à vitimização

 

 

 

 

 

	

% p-valor % p-valor % p-valor % p-valor % p-valor % p-valor

Norte 145,40% 0 162,40% 0 63,10% 0,08 238,00% 0 - 0,56 165,00% 0,01

Centro	Oeste 65,70% 0 133,60% 0 31,60% 0,08 84,10% 0,05 - 0,89 339,10% 0

Nordeste 35,20% 0 44,50% 0 -21,90% 0,1 36,40% 0,1 - 0,94 104,90% 0,01

Sul 26,80% 0 17,60% 0,08 23,50% 0,08 - 0,31 -50,70% 0,01 - 0,46

Roubo	de	

Motocicleta

Furto	de	Bens	

Materiais

Roubo	de	Bens	

Materiais Furto	de	Veículo Roubo	de	Veículo

Furto	de	

Motocicleta

% p-valor % p-valor % p-valor % p-valor

Norte - 0,18 54,40% 0 30,60% 0 - 0,81

Centro	Oeste -10,10% 0,03 - 0,39 -14,70% 0 -40,40% 0,01

Nordeste -16,80% 0 9,90% 0 - 0,55 - 0,55

Sul -26,30% 0 -15,30% 0 -22,70% 0 - 0,93

Fraude/Estelionato Agressões	ou	Ameaças Discriminação Ofensa	Sexual


