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1. INTRODUÇÃO  
 
Este documento atualiza a parte relativa à avaliação de impacto do Programa Fica Vivo 

em Belo Horizonte do “Relatório Final Projeto Homicídios no Brasil” realizado no 

âmbito do projeto da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do 

Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). No estudo coordenado pelo Professor do Departamento de Sociologia da 

UFMG e pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, 

Bráulio Figueiredo Alves da Silva, a análise de impacto do programa Fica Vivo teve 

como horizonte temporal final o ano de 2015. A partir de uma demanda especifica da 

Subsecretaria de Políticas de Prevenção, a parte deste estudo relativa ao programa em 

questão foi atualizada com dados até o ano de 2018.  

 

Estudos comparativos que visam analisar a situação da violência interpessoal no 

mundo evidenciam que, historicamente, os países do hemisfério sul possuem as 

maiores taxas de homicídio. Mais importante que concentrar as análises apenas nos 

índices que servem de base comparativa, alguns dados reveladores podem ser 

debatidos à luz desse problema quando as mortes por homicídios são associadas a 

determinados correlatos de ordem demográfica e de desenvolvimento. Por exemplo, 

os países com as maiores taxas de homicídio responderam por mais de 200 mil mortes, 

somente em 2013, ao passo que sua população é de apenas 750 milhões de pessoas. 

Isso implica que, nesse caso, foi relatado 1 homicídio para cada 3.745 pessoas, sendo 

que a maioria dessas mortes é cometida por meio de armas de fogo (66% nas Américas 

e 13% na Europa), cujas vítimas são do sexo masculino (cerca de 95%) (Unodc, 2013). 

Entre os países emergentes, o Brasil encontra-se em situação singular com taxa 

de 25,2 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, uma taxa relativamente alta se 

comparado a outras nações também em desenvolvimento: China (taxa de 0,4), Índia 

(1,2) e Rússia (3,8). Essa taxa constitui, sem dúvida nenhuma, uma deficiência 

estrutural grave que compromete as bases de seu desenvolvimento em âmbito 

econômico e social. Nesse contexto em particular, inúmeros estudos têm evidenciado 

e confirmado a tendência de crescimento das taxas de homicídios ao longo dos últimos 

anos. Fundamentalmente, uma parte significativa destes trabalhos chama a atenção 
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para dois aspectos crucias que devem ser foco de políticas públicas: o recrudescimento 

da violência em idades mais jovens e a concentração espacial, particularmente, a 

elevada incidência de homicídios em aglomerados urbanos caracterizados por uma 

intensa vulnerabilidade social (Barata et al, 1999; Barros et al 2001; CDC, 2010, Beato, 

2012).  

 

Por um lado, a mortalidade por homicídios da população jovem tem se tornado um 

problema cada vez mais grave, cujos efeitos nocivos incidem não apenas sobre vítimas 

e suas famílias, mas também, afetam amigos e comunidades. Por outro lado, a 

concentração da violência em termos espaciais é tão intensa que os esforços voltados 

à sua prevenção devem ter como objetivo reduzir os fatores que colocam os jovens em 

risco de perpetrar a violência e, ao mesmo tempo, promover fatores que protejam 

toda sua comunidade da condição de vulnerabilidade e reprodução da violência 

interpessoal. 

 

Neste sentido, a literatura revela que os programas e estratégias exitosos de controle 

de homicídios são, via de regra, baseados numa articulação multi-institucional entre 

Estado e sociedade. Mais que um problema de competência exclusiva das agências de 

segurança pública, o homicídio é entendido como um fenômeno complexo e multi-

causal, cuja solução tem como característica comum o melhoramento da produção e 

uso das informações, a articulação de atores e instituições diversificados em direção a 

objetivos comuns e a focalização de estratégias preventivas e repressivas direcionadas 

a locais com alta concentração de homicídios e a grupos em situação de maior 

vulnerabilidade (Sherman.1997. Short. 1997.Greenwood, 1996. Felson e Clarke, 1997, 

Beato, 2012). 

 

Dentre os programas bem-sucedidos e mundialmente conhecidos, destaca-se o The 

Boston Gun Project’s – Operation Ceasefire – em 1995, que enfrentou o problema dos 

homicídios entre jovens em alguns bairros de Boston, a partir da articulação de 

diferentes agências públicas e da sociedade civil em ações de comunicação, proteção 

social e justiça criminal para combater o tráfico de armas, prender homicidas e 

ofensores contumazes, combater as ações das gangues e reduzir o medo nos bairros 
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violentos. Tal iniciativa se transformou em fonte de inspiração para inúmeros outros 

municípios com problemas semelhantes através de programas como o Reducing Gun 

Violence – Community Problem Solving in Atlanta, o Reducing Gun Violence – 

Operation Ceasefire in Los Angeles, o Programa Cultura Cidadã em Bogotá – Colômbia, 

bem como programas de prevenção implementados no Brasil, quais sejam, o 

Programa Fica Vivo! em Minas Gerais e o Pacto pela Vida em Pernambuco (Silveira, 

2007, 83-85; Sapori, 2007). 

 

O Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo! compõe a política de prevenção à 

criminalidade do Governo do Estado de Minas Gerais e, a partir da articulação de dois 

eixos de atuação - Proteção Social e Repressão Qualificada -, visa prevenir e controlar a 

ocorrência de homicídios dolosos em algumas áreas que registram altos índices de 

criminalidade violenta no Estado. Iniciado em 2002, trata-se de um programa que 

centra esforços na criação de práticas (atividades rotineiras) que favorecem a 

prevenção ao crime através de uma série de projetos. É direcionado exclusivamente 

para áreas eleitas segundo critérios de quantidade, concentração e perfil dos 

homicídios, além de características socioeconômicas dos territórios. O programa 

fomenta a prática de projetos e ações voltados para a redução de diferentes fatores de 

risco à criminalidade presentes na comunidade e fortalecimento de outros tantos 

fatores de proteção contra a criminalidade, tendo como público alvo jovens de 12 a 24 

anos. O Fica Vivo é implementado em diferentes cenários da comunidade e por 

diferentes atores, com destaque para as escolas, a Polícia, as associações comunitárias 

e outros espaços da comunidade, buscando conciliar os controles formais e informais 

para o controle do crime nesta comunidade (Silveira: 2007, 141-142). 

 

Sob essa perspectiva, este trabalho apresenta o resultado da avaliação de impacto do 

Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo na redução dos Homicídios na cidade de 

Belo Horizonte nas localidades onde ele foi implantado. Utilizou-se como metodologia 

de avaliação o método denominado de “diferenças em diferenças”, descrito na seção 

seguinte.  
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2. Métodos 
 
 
Conforme descrito anteriormente, o Programa Fica Vivo é categorizado como um 

programa focalizado tanto do ponto de vista do seu público como territorial. Desse 

modo, em Belo Horizonte, ele atua em 13 localidades escolhidas devido ao seu alto 

índice de criminalidade violenta. Essas localidades em conjunto ocupam 566 setores 

censitários do total de 3.937 existentes em Belo Horizonte em 2010. Um setor 

censitário se refere a um conjunto agregado de domicílios situado em áreas contíguas 

e em um único quadro urbano ou rural1. Tendo em vista essa focalização territorial do 

programa, nossa unidade de análise para a avaliação de seu impacto é o setor 

censitário. Nesse caso, obtivemos informações sobre homicídios consumados entre 

1998 e 2018 para o total de 3.936 setores censitários na cidade de Belo Horizonte. 

Estes dados foram disponibilizados pela Subsecretaria de Políticas de Prevenção à 

Criminalidade do Estado de Minas Gerais. Embora as áreas de atuação do programa 

estivessem caracterizadas do ponto de vista da violência, precisávamos também 

identificá-las do ponto de vista sociodemográfico para comparar lugares com a 

presença do programa e sem a sua presença. Para tanto, a partir da base de dados de 

agregado de setores censitários do Censo Demográfico de 2010, incorporamos à base 

original, informações sociodemográficas destes 3.936 setores. Dessa forma, nossa base 

de dados final continha informações sobre homicídios para toda a cidade de Belo 

Horizonte no nível de setores censitários entre 1998 e 2018 e para o ano de 2010 as 

características sociodemográficas de cada setor censitário.       

 

Modelo Empírico 

Conforme apresentando anteriormente, o Fica Vivo implementado inicialmente na 

cidade de Belo Horizonte e depois disseminado para outras regiões do Estado de 

Minas Gerais é um programa de base territorial implementado em determinados 

territórios caracterizados, sobretudo, por uma elevada incidência de homicídios. Isso 

faz toda a diferença com respeito a forma de se planejar uma metodologia capaz de 

avaliar o impacto das ações implementadas sobre determinado fenômeno, ou 

resultado esperado.  

                                                 
1 IBGE, 2010.  
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A avaliação de impacto consiste no cálculo do contrafactual, ou seja, ela deverá indicar 

o impacto da intervenção sobre uma variável dependente, nesse caso a média de 

homicídios, ao comparar a diferença nesta variável quando uma localidade vier a 

receber um tratamento (participar de um programa ou intervenção de política pública) 

versus uma situação em que esta localidade não receberá a referida política (grupo de 

controle).  Como uma dada localidade não pode, ao mesmo tempo, receber e não 

receber o tratamento de uma determinada política pública, o contrafactual verdadeiro 

é impossível de ser observado, e várias técnicas de avaliação são propostas para 

identificar um grupo de tratamento e um grupo de controle.  A avaliação experimental 

é a técnica mais recomendada para a avaliação de impacto, uma vez que os grupos de 

tratamento e controle são sorteados aleatoriamente. No caso desse artigo, não é 

possível fazer uma avaliação experimental pela forma como o programa foi 

implementado. Entretanto, existem diversas técnicas quasi-experimentais de cunho 

econométrico que possibilitam a avaliação de impacto das políticas públicas (ANGRIST 

e PISCHKE, 2008; VERGARA, 2012; CHIODA, MELLO e SOARES, 2015).  

 

Para analisar o comportamento da incidência de homicídios nas áreas em que o 

Programa foi implementado, a fim e avaliar o seu impacto com relação à essa 

modalidade de crime, foi preciso adotar a seguinte estratégia de análise: num primeiro 

momento, foram selecionadas áreas similares àquelas onde o Fica Vivo foi implantado 

com respeito a indicadores sócio-demográficos, através da utilização de uma 

metodologia conhecida por escore de pareamento (VOCHT et al, 2015).  

 

O uso do matching, ou pareamento, é uma alternativa metodológica que 

recentemente tem sido muito utilizada em situações em que é preciso comparar 

grupos através de experimentos que não foram criados através de simulação aleatória, 

ou seja, não existe um grupo de controle experimental em termos clássicos (GUO e 

FRASER, 2010; ANGRIST e PISCHKE, 2008). Situações como essa implicam no que se 

denomina de viés de seletividade, isto é, pode-se escolher grupos de comparação cujo 

princípio seja determinado pela não-aleatoriedade. Assim, uma técnica que pode 

minimizar o efeito desse viés de seletividade de desenhos de pesquisa não aleatórios é 

o pareamento por escore de propensão (propensity score matching). 
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A lógica de técnicas de pareamento, fundamentalmente, é baseada na teoria do 

contrafactual onde há o emprego da linguagem de tratamento e controle. Com isso, 

pode-se observar os resultados para aqueles que receberam o tratamento e para os 

que não receberam. Em suma, o objetivo desse recurso metodológico relativo ao 

pareamento é encontrar um grupo de comparação ideal em relação ao grupo de 

tratamento a partir de uma amostra de não participantes. A relação de proximidade 

entre os grupos é medida em termos das características observáveis. 

 

No caso de uma análise totalmente experimental, a aleatorização garante que os 

grupos de tratamento e de controle sejam iguais em seus atributos observáveis (por 

exemplo, idade, educação, sexo) quanto em seus atributos não-observáveis. A técnica 

do pareamento por escore de propensão, adotada nesse trabalho, visa garantir a 

similaridade entre os grupos de tratamento e controle no que tange aos atributos 

observáveis, mas não assegura os atributos não-observáveis. Isto significa que se 

somente os atributos observáveis podem causar viés nas medidas de impacto, então a 

estimativa quase-experimental dará uma boa medida de impacto.  

 

De forma simplificada segue abaixo os critérios utilizados para seleção do grupo de 

controle e também os resultados da aplicação do propesity score matching: 

Primeiramente definimos quatro variáveis de controle para a comparação dos grupos:  

a) Proporção de domicílios com coleta de lixo (Prop_dom_coleta) 

b) Proporção de responsáveis pelo domicílio com renda de até um salário mínimo 

(Prop_PRR1SM) 

c) Proporção de responsáveis pelos domicílios de cor/raça branca (Prop_BRA) 

d) Proporção de homens de 15 a 29 anos nos setores censitários (Prop_H1529) 

 

Depois disso, decidimos por filtrar a busca a partir de dois parâmetros: 

 

a) Serem idênticas às áreas de tratamento tendo como referências as quatro 

variáveis acima; 

b) Diferenciar em média no máximo 5% em cada uma das variáveis acima. 
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Após a realização do procedimento foram selecionados 510 setores censitários sem a 

presença do programa que melhor se compatibilizaram com grupo de tratamento 

segundo os critérios definidos.   

Variáveis sociodemográficas e populacionais 
 

Total de setores censitários com e sem o Programa Fica Vivo! - Belo Horizonte – 2010 –
Amostra utilizada no estudo gerada a partir do método de PSM 

  Frequência Percentual 

Nº de setores censitários com o programa (Tratamento) 566 52,6% 

Nº de setores censitários sem o programa (Controle) 510 47,4% 

Total 1076 100,0% 

 

População total áreas com e sem o Programa Fica Vivo! – Belo Horizonte - Amostra utilizada no 
estudo gerada a partir do método de PSM - 2010 

  Frequência Percentual 

População total nas áreas com o programa 341.305 51,7% 

População total nas áreas sem o programa 318.292 42,3% 

Total 659.597 100,00% 

 

Proporção de domicílios com coleta de Lixo 

Indicadores Áreas com o Programa Áreas sem o Programa 

Mínimo 0,00 0,77 

Máximo  1,00 1,00 

Média 0,96 0,99 

Desvio Padrão 0,15 0,15 

 

Proporção de Responsáveis pelos Domicílios com renda de até 1 Salário Mínimo 

Indicadores Áreas com o Programa Áreas sem o Programa 

Mínimo 0,00 0,10 

Máximo  0,95 0,85 

Média 0,48 0,46 

Desvio Padrão 0,16 0,15 

 

Proporção de responsáveis pelos Domicílios da Cor/Raça Branca 

Indicadores Áreas com o Programa Áreas sem o Programa 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo  0,87 0,89 

Média 0,27 0,30 

Desvio Padrão 0,11 0,11 

 
 

Proporção de Homens de 15 a 29 anos no setor censitário 

Indicadores Áreas com o Programa Áreas sem o Programa 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo  0,33 0,33 

Média 0,18 0,18 

Desvio Padrão 0,04 0,04 
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O método das diferenças em diferenças pode ser melhor apresentado por meio de 

uma representação gráfica. A Figura 1 ilustra uma situação hipotética de um programa 

que é acompanhando em dois pontos do tempo. Nos dois pontos do tempo, tem-se 

informações sobre as localidades que participaram da intervenção pública e das 

localidades que não participaram dessa intervenção. O tratamento é representado 

pela letra P e o grupo controle pela letra S. As informações estão disponíveis em dois 

pontos do tempo, representados por 1 e 2 e a variável de interesse é medida nos dois 

grupos em dois pontos do tempo. O grupo de tratamento, P, sobre a intervenção e 

tem a sua variável medida novamente em 2. O grupo de controle, S, que não recebeu a 

política também é acompanhando em um segundo momento. A diferença final entre 

P2 e S2 não pode ser explicada apenas pela intervenção da política pública. Em 

primeiro lugar, já havia uma diferença inicial entre os dois grupos no momento 1 e 

existem outros fatores que poderiam explicar as diferenças observadas entre os dois 

grupos ao longo do tempo. O efeito do tratamento, é então observado pela diferença 

entre P2 e Q. Pode ser observado que a inclinação de P1 para Q é a mesma de S1 para 

S2, ou seja, estariam captando efeitos similares que não do tratamento.  

Figura 1 – Ilustração do Modelo de Diferenças em Diferenças 

 

 

A partir disso, apresentamos na sequência os resultados atualizados do impacto do 

programa na média de homicídios por setor censitário em Belo Horizonte. 
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3. RESULTADOS  
3.1. DESCRIÇÃO DA MÉDIA DE HOMICÍDIOS NAS ÁREAS COM E SEM O PROGRAMA. 
 

Antes de descrever os possíveis impactos do programa na média de homicídios por 

setor em Belo  Horizonte, o primeiro passo foi traçar a tendência de homicídios 

observados nessas duas áreas ao longo dos anos analisados, por meio da média anual 

nos grupos e da proporção de homicídios que cada grupo.  

 

No gráfico abaixo é possível observar que ao longo do tempo a proporção de 

homicídios observados nas áreas com a presença do programa apresenta tendência de 

queda, principalmente a partir de 2004. Enquanto as áreas com o programa reduziram 

em quase 3 vezes a proporção de homicídios que ocorrem na cidade, as áreas sem o 

programa ampliaram em quase 32% a proporção dos homicídios  

 

 
 

 

Outra análise relevante foi realizada para identificar a tendência temporal a partir das 

médias anuais. Nesse caso, é possível observar que existem duas tendências temporais 

da incidência média de homicídios ao longo do período que compreende os anos de 
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1998 a 2018. As áreas onde o programa foi implementado, além de possuir uma média 

anual muito superior ao grupo de controle, apresenta duas situações opostas que se 

distinguem em função da adoção do programa como política pública em 2005. Como 

se pode observar, entre os anos de 1998 a 2004, nas áreas do Fica Vivo, a incidência de 

homicídios é crescente e, após o ano de referência da implantação do programa, 

verifica-se uma alteração nesse comportamento a ponto de fazer com que a tendência 

geral ao longo dos 18 anos assuma um comportamento linear e descendente. Por 

outro lado, nas áreas consideradas de controle, sem a adoção do programa, a 

tendência ao longo do mesmo período é de crescimento ou manutenção da média.  
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Embora essa parte da análise permita uma comparação entre grupos similares em 

termos sócio demográficos, é preciso aprofundar a investigação a fim de encontrar 

evidencias estatisticamente significativas para a certificação do impacto. Nesse 

sentido, optou-se por implementar outra metodologia capaz dar subsídios sobre a real 

efetividade do programa nas áreas em que foi implementado. O recurso utilizado, para 

tanto, é conhecido como método das diferenças em diferenças, em que as unidades de 

análises foram divididas em 4 grupos: grupo de controle antes da mudança, grupo de 

controle depois da mudança, grupo de tratamento antes da mudança e grupo de 

tratamento depois da mudança. 

 
3.2 IMPACTO GERAL  
 
Esta parte do trabalho apresenta a descrição geral do impacto do programa na média 

de homicídios nas áreas onde o programa atua. Essa comparação é baseada nas 

diferenças entre as médias de homicídios por setor dentre as áreas com a presença do 

programa (tratamento) e as áreas sem a presença do programa (controle) antes de 

depois da sua implantação.  

Como se pode verificar a partir dos resultados apresentados na Tabela abaxo, a 

incidência média de homicídios no grupo de controle passa de 0,139 para 0,168 se 

comparado os períodos antes e depois de 2005, quando de fato inicia-se o processo de 

implementação e expansão do programa em Belo Horizonte. Para o grupo de 
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tratamento, por outro lado, observa-se o oposto, verifica-se uma redução de quase 

35% da incidência média se comparado com o período anterior e posterior à 

implantação do programa. É possível constatar também pela tabela que as diferenças 

entre os grupos de tratamento e controle antes e depois da implantação do programa 

são estatisticamente válidas.  

 

Método de Diferenças em diferenças considerando experimento aleatório antes 2005 e depois 
de 2005 - Belo Horizonte - Setores censitários com e sem o programa Fica Vivo! Dados de 

antes da implantação do programa e depois 

Grupo Controle Antes Depois 

Média de homicídios por setor 0,139 0,168 

Desvio padrão 0,432 0,489 

Número de observações 4552 6828 

Estatistica IC 0,013 0,012 

Limite inferior IC 0,127 0,156 

Limite superior IC 0,152 0,179 

Grupo de tratamento Antes Depois 

Média de homicídios por setor 0,3308 0,216 

Desvio padrão 0,753 0,554 

Número de observações 4528 5660 

Estatistica IC 0,022 0,014 

Limite inferior IC 0,309 0,202 

Limite superior IC 0,353 0,231 

 

A Tabela abaixo dimensiona o impacto da implantação do programa através das 

diferenças das médias entre tratamento e controle antes e depois da implantação do 

programa. É possível constar que o impacto global da implantação do programa na 

média de homicídios em cada área é da ordem de -0,143. Isso significa dizer que em 

média, a implantação do programa reduziu em 0,143 a média de homicídios, nas áreas 

em que o programa atua.  

Método de Diferenças em diferenças considerando experimento aleatório antes 2005 e depois 
de 2005 

 

Antes Depois Diferença 

Tratamento 0,331 0,216 -0,115 

Controle 0,139 0,168 0,029 

Diferença 0,192 0,048 -0,143 
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Essa redução equivale em termos proporcionais a 43,30% da média de homicídios 

antes da implantação do programa nas áreas em que ele atua. Isso também equivale a 

uma redução de aproximadamente 974 homicídios ao longo de 12 anos, o que 

corresponde a aproximadamente 32% dos homicídios ocorridos nas áreas onde o 

programa atua entre 1998 e 2018. Já que entre 1998 e 2018 ocorreram 2.966 

homicídios nas áreas onde o programa atua. Sem a presença do programa, esse 

número seria de pelo menos 3.940 vítimas.  

 

Para descrever com mais clareza qual foi o efeito da implantação do programa nas 

áreas onde ele atua, apresentamos no Gráfico abaixo uma estimativa de qual deveria 

ser a trajetória da média de homicídios nas áreas em três cenários distintos: a) caso a 

média de homicídios tivesse mantido a taxa de crescimento observada entre 1998 e 

2004 nas áreas onde o programa foi implantado; b) os valores observados a partir da 

implantação do programa nessas mesmas áreas e; c) a diferença entre o primeiro 

cenário e o segundo. Assim foi possível comparar a trajetória que a média teria, sob 

essas premissas, com aquela observada nas áreas após a implantação programa. Os 

resultados indicam uma redução consistente do número de homicídios nas áreas de 

implementação do programa.  
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Os impactos ficam mais nítidos quando observamos a diferença entre a tendência com 

base na média de variação de homicídios observada antes da implementação do 

programa e a tendência que incorpora a variação dos homicídios após o programa. 

Deve-se salientar, que o exercício apresenta apenas uma simulação contrafactual 

assumindo-se que a tendência dos homicídios permaneceria a mesma observada entre 

1998 e 2004. Não há evidência que isso aconteceria, mesmo sem a implementação de 

uma política especifica.   

 
 
3.3. IMPACTO POR TEMPO DE IMPLANTAÇÃO  
 

Constatada a efetividade do programa em termos de redução dos homicídios nos 

territórios onde foi implantado o programa Fica Vivo, procurou-se analisar o seu 

impacto ao longo do tempo. Duas questões estão subjacentes à essa análise: primeiro, 

como o programa foi sendo expandido gradativamente pelas áreas “eleitas” na capital 

e, a outra, diz respeito a uma possível situação do que chamamos de multiplicação de 

benefícios ao longo do tempo. As análises, nesse caso, têm como linha de base o ano 

de 2005, início da implementação do programa com política pública, embora ele já 

existisse como piloto desde 2002 no Morro das Pedras. A partir daí outras áreas vão 

sendo instaladas até o ano de 2013. A partir desse momento, é relevante observar que 

ainda assim as áreas como um todo continuam se beneficiando do programa em 

termos de prevenção e redução de homicídios.  
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3.4. IMPACTOS POR ÁREAS ONDE O PROGRAMA ESTÁ IMPLANTADO EM BELO 
HORIZONTE 
 

A despeito do impacto geral do programa, há variações importantes no seu nível ao se 

considerar isoladamente cada área de intervenção. Sob essa perspectiva é importante 

salientar que essa avaliação é apenas experimental e busca identificar possíveis 

contextos onde há desvios de resultados de modo a favorecer uma atuação mais 

assertiva da política. Entretanto, os resultados devem ser avaliados com cautela já que 

as áreas isoladas têm tamanhos bem diversos o que pode impactar na sua avaliação 

em termos de exposição ao risco de ocorrência de homicídios. Para se estabelecer o 

impacto de cada área isoladamente se comparou, no mesmo formato do cálculo do 

impacto geral, as médias de homicídios por setor censitário antes de depois da 

implantação do programa em cada área com o mesmo grupo de controle padrão 

analisado no impacto geral.  

 

Conforme pode-se observar pela tabela abaixo, 11 das 13 áreas em que o programa 

funciona em Belo Horizonte apresentaram redução da média de homicídios após a sua 

implantação. Em duas delas houve, ao contrário, aumento da média de homicídios. No 

Jardim Felicidade e também no Minas Caixa, o programa, a partir dessa metodologia, 

não apresentou impacto. Vale ressaltar que nessas duas áreas as médias de homicídios 

por setor são bem próximas as das áreas sem a intervenção do programa.  

 

Impacto por  área  de atuação do Programa em Belo Horizonte 

UPC Impacto % de redução da média de homicídios 

Serra -0,1728 -55,12% 

Santa Lúcia -0,3981 -57,23% 

Taquaril -0,1757 -40,92% 

PPL -0,4108 -73,39% 

Cabana -0,2721 -66,75% 

Morro das Pedras -0,2743 -58,85% 

Vila Pinho -0,3161 -76,62% 

Vila Cemig -0,3707 -65,10% 

Ribeiro de Abreu -0,0644 -25,47% 

Conjunto Felicidade 0,0996 64,77% 

1º de Maio -0,1077 -35,42% 

Jardim Leblon -0,0159 -8,98% 

Minas Caixa 0,0990 106,36% 
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Conforme pode-se observar pelo gráfico abaixo há também variações significativas no 

nível de impacto dentre as 11 áreas. A localidade que apresentou maior redução da 

média de homicídios após a implantação do programa foi a Vila Pinho com 76% de 

redução da sua média. Vale destaque também para a Pedreira Padro Lopes, Serra e 

Santa Lúcia que tiveram mais de 50% de redução na média de homicídios após a 

implantação do Programa.  
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