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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral estimar os custos da criminalidade em Curitiba 
através de duas metodologias que são distintas, porém são complementares. Através do 
método de contagem, que leva em consideração as perdas e gastos de toda a sociedade 
com a criminalidade, estimou-se que 2,26% do PIB de Curitiba em 2002 é gasto e perdido 
em decorrência da criminalidade. Por outro lado, utilizando-se a metodologia de preços 
hedônicos , foi estimado o impacto das taxas de homicídios e de furtos e roubos sobre o 
valor de locação de apartamentos e casas nas oito regiões administrativas de Curitiba 
durante o mês de julho de 2004. Como resultado, observou-se que as regiões do Cajuru e 
da Matriz foram, respectivamente, as que mais tiveram seus imóveis desvalorizados pelas 
taxas de homicídios e de furtos e roubos.  
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ABSTRACT 

 

This work had as general objective to estimate the costs of crime in Curitiba through two 
methodologies that are differents, however are complementaries. Through counting´s 
method, that  considers the losses and spendings of all the society with the crime, was 
estimated 2,26% Gross Domestic Product (GPD) of Curitiba in 2002 is spent and losed 
due to crime. On the other hand, was used the hedonic prices methodology to estimate the 
impact of homicide´s rate and thefts and robberies´s rate about the rent´s value of 
apartments and houses on the eight administrative´s region of Curitiba during the july´s 
month of 2004. As result, was observed the Cajuru and Matriz´s regions were, respective, 
the regions where the immobiles was more devaluations due to homicide´s rate and thefts 
and robberies´s rate. 
 
Key-words: Criminality, Curitiba, Counting, Hedonic prices. 


