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Casos de usos de Big 
Data para o bem 
comum: violência, 
programas sociais e 
saúde



Big Data para entender 
causas e consequências 

da violência urbana



“Quando se mede pela taxa de homicídios, 14 dos 20 países mais perigosos do mundo 
estão na América Latina e no Caribe.” Instituto Igarapé, Homicide Monitor

Homicide Monitor, Instituto Igarapé



Falta evidência aplicada à ALC

Source: Citizen Security and Justice Sector Framework Document, IDB, 2017

“71% of eligible reviews were published in the U.S.; 
disappointingly, none were published in Latin America”



Impacto & 
consequencias do 

crime?



O impacto de ondas de 
violência em subgrupos da 
população (gênero, estrato 
socioeconômico): 
quantificando mudanças de 
comportamento

Fonte: ENVIPE, 2017



Ondas de crime1

Impacto sobre comportamentos2
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Resultados preliminares



Impacto diferencial entre gênero e grupos socioeconômicos3
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Fatores de risco 
associados ao crime?





Por que alguns terminam 
cometendo crimes e 

outros não?

Por que o crime se 
concentra onde se 

concentra?

Crime = crimes violentos e de 
propriedade:

a. Assalto agravado, estupro, roubo, 
assassinato
b. Furto de roubo, roubo de 
veículos motorizados, roubo e 
incêndio criminoso



“
”

Em alguns países, por exemplo, menos de 10% dos municípios 
compõem quase metade de todos os homicídios (como no 
caso da América Central) (Granguillhome, 2017). Em um nível 
mais desagregado, o crime concentra-se em microespaços 
comumente conhecidos por segmentos de rua.

Interamerican Development Bank, Citizen Security and Justice Sector 
Framework Document. 2017.

“Hotspots”



“Hotspots”



Criminalidade: um problema multifacético

 • Exposure to stress
 • Lack of control
 • Low self-esteem
 • Low education
 • History of 
   homelessness
 • Stigma / 
   Discrimination
 • History of abuse

 • Family
 • Conflict
 • Rupture
 • Disfunction
 • Education/ age  
 • History of crime
 • Abuse
 • Alcohol abuse 
 • Community
 • Peer pressure
 • Gang participation

Employment • Poverty • Low 
socioeconomic level  • Income 
inequality • Education inequality • 
Access to services • Women leaders 
• Armed groups • Community 
resources

Geography
Lack of public spaces • 
Transportation • Urbanization • 
Vacancies • Stability, • Application of 
the law • Bars / Restaurants • 
Population heterogeneity• 
Immigrations

• Education spending
• Strength of the 
education system
• Social networks
• Social norms
• Social inclusion

Social e político Comunidade Relações PessoalRiscos



Ferramentas avançadas 
de diagnóstico são 
necessárias para 

produzir uma análise 
mais desagregada.



Tipos de Big Data



• Localização aproximada
ligação / sms / dados

• Horário aproximado
ligação / sms / dados

• Nenhum conteúdo é 
gravado

Call Detail Records Informação:



Metadados de 
publicações

Conteúdo online 
e gratuito



Aproveitando as fontes de dados tradicionais e novas para a construção de 
um modelo abrangente e flexível com uma perspectiva única

BIG 
DATA

ENCUESTAS 
+ GRUPOS 
FOCALES

ESTADÍSTICAS 
DEMOG. Y 
CRIMEN



Desorganização 
social

1 32

Tecido urbana Rotinas diárias

Los Angeles, Boston, Bogotá



Inteligência Artificial (IA) 
para focalização de 
programas sociais



IA para diagnóstico de 
retinopatía diabética
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