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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de análise criminal estratégica sobre assaltos às 

instituições financeiras no estado da Bahia, entre os anos de 2011 e 2015, ressaltando os modi 

operandi das quadrilhas e os seus impactos socioeconômicos negativos. Isso se deu a partir 

dos casos de roubos a bancos e explosões de caixas eletrônicos ou TAA’s (Terminais de Auto 

Atendimento), ocorridos no município de Conde-BA. Para tanto, descreveu-se e categorizou-

se os modi operandi das quadrilhas, identificou-se possíveis pontos de vulnerabilidades na 

atividade policial no campo da segurança pública, bem como possíveis impactos 

socioeconômicos negativos causados por esses ataques. Quanto aos documentos analisados, 

como Boletins de Ocorrências da Polícia Civil, Relatórios de Serviço da Polícia Militar, bem 

como questionários aplicados aos comerciantes e bancários e às polícias Civil e Militar do 

município de Conde, utilizou-se da análise de conteúdo, sob uma perspectiva 

qualiquantitativa, contudo, sem tanto rigor matemático. Percebeu-se um desencontro 

institucional referente ao registro de ocorrência de competência da Polícia Federal nos crimes 

contra o patrimônio da União (Caixa Econômica Federal). Já quanto aos crimes contra o 

patrimônio (assalto às instituições financeiras), no âmbito estadual, identificou-se através dos 

profissionais de segurança pública, da Polícia Civil e Militar, lotados no município de Conde, 

quais foram os principais fatores que, na atividade policial, tornaram Conde vulnerável a esses 

ataques. Como também revelou, junto aos comerciantes e empresários do município de 

Conde, quais foram os principais impactos negativos socioeconômicos sofridos pela 

população condense, bem como no setor turístico, causados pelos assaltos aos bancos, ao 

tempo que eles explicitaram as medidas adotadas no sentido de promover a prevenção e/ou 

repressão a essas ações. Sendo assim, revelou-se que essas ações criminosas não só ensejam 

um problema de segurança pública, mas também um problema socioeconômico, que afeta a 

sociedade em seus aspectos sociais, políticos e, sobretudo econômicos. 
  
Palavras-chaves: Segurança Pública. Assalto. Instituições Financeiras. Banco. Quadrilhas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT  

 

The present work introduces a study of strategic criminal analysis about assaults on financial 

institutions in the state of Bahia between the years of 2011 and 2015, highlighting the modus 

operandi of the gangs and their negative socioeconomic impacts. This happened, from the 

cases of robberies to banks and explosions of TAA's (Self-Service Terminals), which 

occurred in the municipality of Conde-BA. Therefore, it was described and categorized the 

modus operandi of the gangs, identified possible vulnerability points in police activity in the 

field of public security, as well as possible negative socioeconomic impacts caused by these 

attacks. Regarding the analyzed documents, such as Civil Police Events Bulletins, Military 

Police Service Reports, also as questionnaires applied to merchants and bankers and to the 

Civil and Military police of the municipality of Conde, the content analysis was carried out 

under a qualitative and quantitative perspective, however, without so much mathematical 

rigor. It was noticed an institutional disagreement referred to the record of occurrence of the 

Federal Police jurisdiction in crimes against the Union's assets (Caixa Econômica Federal). 

Regarding crimes against property (assault on financial institutions) statewide, it was 

identified, through the public security professionals, civil and military police, in Conde 

municipality, which were the main factors that, in the police activity, made Conde vulnerable 

to such attacks. It was also revealed to the merchants and businessmen located in Conde, 

which were the main negative socioeconomic impacts suffered by the local population and 

tourist as well, caused by the banks assaults, at the same time, they explained their measures 

adopted to promote the prevention and /or repression of such actions. Thus, it has been 

revealed that these criminal actions do not only produce a problem of public security, but also 

a socioeconomic problem that affects society in its social, political and, above all, economic 

aspects. 
 

Keywords: Public Security. Assault. Financial Institution. Bank. Gangs. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Esta pesquisa visa apresentar à comunidade científica uma visão sobre a temática 

assaltos às instituições financeiras (bancos e postos bancários), que vem vertiginosamente 

crescendo ao longo dos anos no Brasil, especialmente na região Nordeste. Historicamente, os 

primeiros registros de assaltos a bancos no Brasil ocorreram no Estado do Rio de Janeiro, com 

militantes de esquerda descontentes com o regime militar ditatorial. Havendo depois, na 

condição de presos políticos, uma junção destes militantes com os presos comuns, o que 

resultou na célula embrionária do que ainda hoje conhecemos por “Comando Vermelho”, uma 

das maiores organizações criminosas do país. 

 Posteriormente, a partir da década de 1990, o crime organizado começou a migrar da 

região Sul para outras regiões do país, inclusive a do Nordeste, surgindo os primeiros 

registros de assaltos a bancos nos estados nordestinos. Entretanto, não se pode deixar de 

salientar que, mesmo que de forma rudimentar e sem tanta organização, o Nordeste brasileiro 

sofreu ataques a instituições financeiras pelos cangaceiros na década de 1930. 

 Os assaltos a bancos em qualquer uma de suas modalidades são crimes que causam 

extrema sensação de insegurança social em qualquer parte do país. Por ser uma das investidas 

mais rentáveis em termos de volume de dinheiro, que atraem os mais exímios criminosos 

dessas organizações criminosas, que por sua vez, tornam essa conduta deletéria uma das mais 

difíceis de ser praticada no mundo do crime. O crime organizado vem se especializando de tal 

maneira, que certas quadrilhas de assaltos a bancos têm desenvolvido tamanho nível de 

organização que chegam a contar com um amplo sistema de comando, planejamento, 

estratégia, suporte, distribuição, investimento e corrupção de pessoal. 

 Resolvi falar especificamente sobre este tema por conta da atual conjuntura que 

atravessa o estado da Bahia, com o elevado índice de assaltos às instituições financeiras, em 

que organizações criminosas com armamentos altamente pesados e com um grande número 

de integrantes, que na maioria das vezes, são extremamente violentos e se utilizam de suas 

vítimas como escudos humanos no momento da fuga. Além de ser policial militar
1
 há mais de 

                                                             
1 Cabo da Polícia militar da Bahia, Bacharel em Direito (UNIT), Especialista em Direito Público 

(UNIASSELV), Especializando em Prevenção da Violência, Promoção da Segurança e Cidadania – III 

CEPREV, do Núcleo de Extensão em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da 

Bahia - UFBA, por meio do Programa de Estudos, Pesquisas e Formação em Políticas e Gestão de Segurança 

Pública – PROGESP, da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública - RENAESP. 



 7 

20 anos na corporação, lotado há 10 anos na 51ª CIPM/Conde-Bahia (Quinquagésima 

Primeira Companhia Independente de Polícia Militar do Estado da Bahia)
2
. 

 A motivação de estudar este tema, assaltos a bancos e sua evolução, surgiu justamente 

pelo fato deste pesquisador já ter presenciado ao menos uma dessas ações criminosas que será 

narrada adiante e que aconteceu na cidade de Conde, município este que, no mês de julho de 

2015, serviu de palco para mais uma peça do teatro do crime, chamado de “Novo Cangaço”, 

cenário em que os policiais se sentiram na mais absoluta sensação de impotência por nada 

poderem fazer no momento que ocorreu o crime, para não exporem as vidas dos reféns e/ou 

populares.   

 Ademais, o tema assalto a banco traz nesta pesquisa intitulada de “Um estudo de 

análise criminal estratégica sobre assaltos às instituições financeiras (bancos e postos 

bancários), no interior do estado da Bahia, entre os anos de 2011 e 2015”, possui uma íntima 

ligação com a linha de pesquisa Prevenção das violências, Mediação, Redução das 

Criminalidades e Sociabilidade, do III Curso de Especialização em Prevenção da Violência, 

Promoção da Segurança e Cidadania – III CEPREV, do Núcleo de Extensão em 

Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia - UFBA, por 

meio do Programa de Estudos, Pesquisas e Formação em Políticas e Gestão de Segurança 

Pública – PROGESP, da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública - RENAESP.   

 Tem-se como hipótese que os assaltos a bancos no interior do estado da Bahia, não são 

só um problema de segurança pública, mas também um problema social, político e, sobretudo 

econômico, pois o lapso temporal em que as instituições financeiras permanecem fechadas 

gera uma queda de circulação de dinheiro no comércio local, face, muitas vezes, ao não uso 

do cartão por parte de uma parcela significativa da população local, principalmente os da área 

rural. Por outro lado, ocasiona grande desconforto para os turistas que frequentam essas 

cidades que possuem potencial turístico, a exemplo, como aconteceu com o município de 

Conde-Ba. 

 Partindo-se do pressuposto do parágrafo acima, como problemas de pesquisa surgiram 

respectivamente a seguintes perguntas: Com relação à segurança pública, como se 

                                                             
2 Criada pelo Decreto 8.307 de 16 de setembro de 2002, com autonomia administrativa e operacional, que tem a 

incumbência de manter a ordem e a segurança pública de toda à extensão territorial do município de Conde. Uma 

cidade litorânea com área territorial de 964,637 km², possui acesso pela BA-099, também conhecida como Linha 

Verde, e pela BA-233. Faz divisa com os municípios de Jandaíra - BA ao Sul, Entre Rios - BA ao Norte, ao 

Leste com a Cidade de Esplanada - BA. Possui ainda, uma das maiores costa litorânea do estado, com cerca de 

150 km², o que lhe dá a alcunha de Capital da Linha Verde, não só pela extensa faixa litorânea, mas também por 

ser a única cidade da Linha Verde, cuja sede do município fica nas proximidades do litoral a cerca de 5 km de 

distância. 
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caracterizam os modi operandi
3
 das quadrilhas de assaltos às instituições financeiras (bancos 

e postos bancários) que atuaram no interior do Estado da Bahia, entre 2011 e 2015? Bem 

como, em relação ao impacto socioeconômico negativo, qual o nível de impacto dessa 

modalidade de crime na economia local? 

 A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as características dos modi 

operandi das quadrilhas de assalto às instituições financeiras (bancos e postos bancários) que 

atuaram nos pequenos municípios do estado da Bahia, entre 2011 e 2015, bem como os seus 

impactos socioeconômicos negativos. Os objetivos específicos são: a) fazer um breve 

histórico dos assaltos a bancos no Brasil e na Bahia dos últimos anos, bem como descrever e 

categorizar os modi operandi das quadrilhas que assaltaram as instituições financeiras (bancos 

e postos bancários) do município de Conde, estado da Bahia, entre 2011 e 2015; b) identificar 

possíveis pontos de vulnerabilidade na atividade policial, no âmbito da segurança pública, que 

elevaram os riscos e as ameaças para a atuação das quadrilhas de assalto a bancos (instituições 

financeiras) no município de Conde, estado da Bahia; c) demonstrar os impactos negativos 

socioeconômicos causados pelas quadrilhas que assaltaram as instituições financeiras do 

município de Conde, no estado da Bahia; d) analisar os resultados obtidos com os dados 

primários e secundários da pesquisa.              

 A importância e relevância social desta pesquisa decorrem do fato de que os pequenos 

municípios do interior da Bahia, antigamente reconhecidos por proporcionar tranquilidade e 

qualidade de vida aos habitantes, agora são palcos do cenário do crime organizado, mais 

especificamente, os assaltos a bancos, composto por muitos homens, planejamento, alto poder 

armamentista, gerando clima de tensão e medo. Além do que, poderão ser encontradas 

medidas de segurança a serem adotadas pelas instituições financeiras, muito mais eficazes que 

as já postas em prática na atualidade, contribuindo assim, com alternativas para a redução das 

ocorrências, proporcionando à sociedade local um sentimento de paz social. 

 A importância e relevância científica desta pesquisa decorrem de que poderão ser 

encontrados planos e/ou medidas de segurança pública a serem aplicados, dando suporte e 

contribuindo com políticas de segurança pública no sentido de prevenir e/ou combater os 

ataques desses grupos armados no solo do interior do estado da Bahia.  

 A importância e relevância econômica desta pesquisa decorrem de que poderão surgir 

medidas e/ou planejamentos estratégicos de segurança pública a serem aplicados nos 

                                                             
3 Modus operandi (pl. modi operandi): expressão em latim que significa “modo de operação”, na tradução literal 

para a língua portuguesa, Disponível em: https://www.significados.com.br/modus-operandi/. Acesso em: 18 abr. 

2017. 

https://www.significados.com.br/modus-operandi/
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pequenos e médios municípios do estado da Bahia, no sentido de promover a prevenção e/ou 

combate a esses ataques, promovendo a manutenção da ordem pública e, consequentemente, a 

estabilidade econômica dos empresários, comerciantes e população de modo geral.  

 O modo de investigação aplicado nessa pesquisa é o estudo de caso, onde visa estudar 

um caso particular: assalto a instituição financeira no município de Conde, no estado da 

Bahia. Recorreu-se às técnicas de coletas de dados (observação, entrevistas, documentos), 

onde analisaram-se:  

a. Boletins de ocorrência da Delegacia Territorial do município de Conde, estado da Bahia, 

relacionados com o assalto ao Posto de Atendimento Bancário do Bradesco no Centro do 

município no ano de 2013, bem como do assalto com a explosão do Terminal de Auto 

Atendimento (TAA) do Banco do Brasil em dezembro de 2013, na localidade de Sítio do 

Conde-BA;  

b. Boletins de ocorrências do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado 

(DRACO), da Polícia Civil do estado da Bahia, relacionados ao assalto ao Banco do 

Brasil em junho de 2015, no Centro do município de Conde. Vale salientar que o Boletim 

de Ocorrência dessa ação penal teve sua origem na Delegacia de Proteção ao Turista 

(DELTUR) do município de Conde, sendo posteriormente remetido ao DRACO para que 

se instaurasse o inquérito de acordo com a sua competência; 

c. Boletins de Ocorrência e/ou inquérito Policial da DELEPAT (Delegacia de Repressão a 

Crimes Contra o Patrimônio da Bahia), da Superintendência Regional da Polícia Federal - 

Bahia, relacionado com o assalto na modalidade de explosão do Terminal de Auto 

Atendimento (TAA) da Caixa Econômica Federal em março de 2015, no Sítio do Conde. 

Entretanto, tendo em vista a informação obtida do escrivão da delegacia, por telefone, de 

que este fato provavelmente não foi registrado, porque nenhum preposto da CEF (Caixa 

Econômica Federal) compareceu para fazer o registro; os dados foram coletados, em 

substituição, do Relatório de Serviço do Oficial Coordenador de Área da 51ª 

CIPM/Conde-BA; 

d. Estatísticas da CEDEP (Coordenação de Documentação e Estatística Policial), da Polícia 

Civil da do estado Bahia, relacionados com os assaltos às instituições financeiras (bancos 

e postos bancários), do estado da Bahia, entre os anos de 2011 e 2015. 

 Os documentos foram analisados sob uma perspectiva teórico metodológica de análise 

qualiquantitativa, com o propósito de atingir um armazenamento sob uma forma variável e 

facilitação de acesso ao observador, de tal forma que fosse obtido o máximo de informação 

(aspecto quantitativo) com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo). Nesse contexto, os 
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dados primários (Boletins de Ocorrência e/ou Relatório de Serviço do Oficial Coordenador da 

51ª CIPM/Conde) se consubstanciaram em dados secundários. Vale salientar que os nomes 

constantes destes documentos foram substituídos por números nos capítulos seguintes para 

preservar a identidade das pessoas que, de alguma forma, fizeram parte da ocorrência policial.  

 A abordagem final primou pelo aspecto qualiquantitativo, no qual os dados serão 

coletados, analisados, interpretados, descritos e comparados a luz de teóricos da área, bem 

como os resultados da pesquisa serão demonstrados através do método de análise de 

conteúdo, em números e/ou gráficos, contudo, sem tanto rigor matemático, como também, no 

que se refere ao subjetivismo qualitativo. 

 Num primeiro momento, aplicou-se entrevista como instrumento de pesquisa para a 

produção de dados primários. Esta entrevista foi estruturada por meio de questionários 

contendo três questões, sendo a primeira com respostas fechadas de marcar (X), com uma 

perspectiva quantitativa, contudo, sem tanto rigor matemático, no sentido de identificar o grau 

de periculosidade (se de natureza leve, média ou grave) das quadrilhas que atacaram o 

município de Conde, entre os anos de 2011 e 2015. 

 Na segunda questão, as perguntas tiveram um viés mais qualitativo, em forma de 

redação, onde foi perguntado aos entrevistados: de acordo com a sua experiência policial, 

como você descreveria os modi operandi da(s) quadrilha(s) que: a) assaltou o Posto do 

Bradesco no Centro do município de Conde em 2014; b) explodiram os caixas do Banco do 

Brasil em 2013 e da Caixa Econômica Federal no Sítio do Conde em 2015, e c) assaltou o 

Banco do Brasil no Centro do município de Conde em 2015, com o número máximo de 02 

linhas para cada item. 

 Já na terceira e última questão, com uma pergunta de cunho qualitativo, em forma de 

redação, com o número máximo de até 06 linhas na resposta, no sentido de identificar 

possíveis pontos de vulnerabilidade na atividade policial, que elevaram os riscos e ameaças 

para a atuação das quadrilhas que assaltaram as instituições financeiras do município de 

Conde, no período supracitado. 

 O referido questionário foi aplicado a 28 profissionais de segurança pública, sendo 20 

lotados na 51ª CIPM/Conde-BA e 08 lotados na Delegacia Territorial de Conde-Bahia, 

contudo, sem identifica-los. A coleta das informações foi feita presencialmente, durante todo 

o mês de setembro de 2016. 

 Num segundo momento, foi aplicada, como instrumento de pesquisa para a produção 

de dados primários, entrevista estruturada por meio de questionários, contendo duas questões: 

a primeira mediante questionário com resposta aberta e qualitativa, em forma de redação com 
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no máximo até seis (06) linhas, perguntando de acordo com a experiência no ramo do 

comércio e/ou empresarial quais foram às medidas adotadas para prevenção e/ou combate aos 

assaltos naquele estabelecimento comercial e/ou empresarial. Já na segunda questão, com 

entrevista estruturada com resposta aberta e qualitativa, de no máximo até seis (06) linhas, 

perguntou-se presencialmente aos dez (10) principais comerciantes e/ou empresários, 

proprietários ou gerentes (sem identificá-los), durante todo o mês de outubro de 2016, quais 

os impactos socioeconômicos negativos sofridos pela população condense e/ou turística 

causados pelos assaltos aos bancos, tendo em vista se tratar de um município localizado em 

um polo turístico da região norte do estado. 

 As técnicas de coleta de dados que mais se adequaram ao trabalho foram bibliográfica 

e documental, pois a pesquisa se desenvolveu basicamente por meio de documentos que ainda 

não tinham recebido tratamento de análise e síntese, como boletins de ocorrências da Polícia 

Civil e relatórios de serviço da Polícia Militar, diferentemente do que ocorre com a pesquisa 

bibliográfica, pelo fato desses documentos já terem passados por um processo de análise e 

síntese de seus autores. Por último, os recursos que deram suporte à pesquisa ficaram a cargo 

dos livros, revistas especializadas, artigos, dissertações, teses e sites da Internet.  

 Após a definição da temática desta pesquisa, bem como os seus objetivos, iniciou-se o 

estudo da matéria e busca de material para referenciar o estudo. Atualmente, poucos literários 

tratam do tema assalto às instituições financeiras com a devida propriedade. Entretanto, 

encontrou-se a cearense Jânia Perla Diógenes de Aquino, autora de uma vasta obra literária 

relacionada a esta temática. Como também o Professor João Apolinário da Silva, com a sua 

brilhante obra Análise Criminal: Teoria e Prática, que com suas categorias de análise 

criminal
4
 trouxe as primeiras luzes no sentido trazer a este trabalho de pesquisa uma noção de 

como fundamentá-lo teoricamente. 

 Para não fugir do objetivo proposto, buscou-se redigir este trabalho pesquisando a 

evolução histórica dos assaltos a bancos no Brasil, passando da região Sul à região Nordeste, 

chegando até o estado da Bahia, com suas modalidades e estatísticas, para se chegar a 

possíveis alternativas no intuito de prevenir e/ou reduzir tais ocorrências.  

 Considerando ainda, que são escassos os trabalhos científicos produzidos nessa área, a 

temática suscitada consubstancia-se num campo fértil e proveitoso à reflexão científica, 

agasalhando forte ligação com os temas relacionados à linha de pesquisa Prevenção das 

                                                             
4 Este trabalho foi redigido de acordo com a obra Análise Criminal: Teorias e Práticas, edição 2015. Portanto, 

esta nota faz remissão a recente anexação de algumas categorias de Análises Criminais a outras, reduzindo 

assim, o número de seis para apenas quatro. Como exemplo, a Análise de Operações foi anexada a Análise 

Criminal Administrativa. 
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violências, Mediação, Redução das Criminalidades e Sociabilidade, do III CEPREV, do 

Núcleo de Extensão em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal 

da Bahia - UFBA, por meio do PROGESP, da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança 

Pública-RENAESP, num enfoque multidisciplinar.  

 Este trabalho de pesquisa está dividido em quatro (04) capítulos, além da introdução: o 

Capítulo 01 trata basicamente da evolução e dos modi operandi das quadrilhas de assalto a 

bancos; o Capítulo 02 discorre sobre pontos vulneráveis no âmbito da segurança pública nos 

municípios de pequeno e médio porte; o Capitulo 03 traz os impactos socioeconômicos 

negativos provocados por essas ações criminosas e o Capitulo 04, da apresentação dos 

resultados empíricos, seguido das considerações finais do trabalho. 
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1  EVOLUÇÃO E MODI OPERANDI DAS QUADRILHAS 

 

 Este capítulo visa descrever de forma breve a evolução histórica do crime de assalto às 

instituições financeiras no Brasil, na região Nordeste e estado da Bahia, seguida da descrição 

tipológica das três categorias de quadrilhas de assalto às instituições financeiras, a saber: 

“Roubo Comum”, “Explosão de Cash” e “Novo Cangaço”, com a conseguinte subcategoria 

de “Análise Criminal Tática” que tenta explicá-las, analisando os casos de ataques às 

instituições financeiras do município de Conde, interior do estado da Bahia, entre os anos 

2011 a 2015, através do método de análise de conteúdo.  

 

1.1  BREVE HISTÓRICO DO CRIME DE ASSALTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

NO BRASIL    

 

 No Brasil, desde o final da década de 1960, condutas criminosas como assaltos às 

instituições financeiras, tipificadas como furtos e roubos vêm sendo registradas pelos órgãos 

da Segurança Pública (AMORIM, 1993). Porém, foi especificamente nos anos 1980 que a 

sociedade, por meio da imprensa escrita, falada e televisiva, dentre outros segmentos sociais, 

começou a ter um maior conhecimento da realidade, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro, 

berço do crime organizado no país. Sabe-se que este crime organizado surgiu naquela época, 

em decorrência dos militantes de esquerda terem declarado guerra à ditadura militar no Brasil 

(AMORIM, 1993; AQUINO, 2010b). O que mais tarde, se consubstanciou na facção que até 

os dias de hoje, sobrevive no cenário do crime, sendo denominada de “Comando Vermelho” e 

rotulada com a sigla C.V. Nesse sentido, escreveu sobre o citado assunto o pesquisador 

Amorim (1993, p.7), em seu livro Comando Vermelho: 

 
Durante doze anos recolhi depoimentos, opiniões e informações oficiais 
sobre o Comando Vermelho. Houve momentos em que foi necessário descer 

ao submundo para ouvir uma história original. Foi preciso andar pelas 

favelas, olhar de perto a cara do crime. A ideia da pesquisa surgiu depois que 

assisti a uma violenta batalha entre policiais e uma das quadrilhas ligadas à 
organização. No final, havia centenas de policiais contra um bandido. Ele 

resistiu durante onze horas num pequeno apartamento na Ilha do 

Governador, cercado pelo que havia de melhor na polícia carioca. Uma cena 
libanesa. Quatro mil tiros foram disparados. A intensidade do combate e a 

determinação do assaltante de bancos deixaram em minha mente uma 

pergunta que levei muito tempo para responder: por que alguém desiste de 
viver apenas para manter de pé um juramento de lealdade entre criminosos 

comuns? Para o assaltante cercado, o companheirismo era mais importante 

do que a vida. Não é fácil entender. O tiroteio da Rua Altinópolis revelou 



 14 

pela primeira vez ao grande público a existência do Comando Vermelho. O 

ano era 1981 (AMORIM, 1993, p.7). 

 

 Nessa mesma esteira, é salientado o fato de que militantes políticos de um 

determinado grupo de esquerda, descontentes com a ditadura militar que governava o país 

naquele período, praticou assaltos às instituições financeiras, como furto e/ou roubo a bancos 

com o fim de angariar fundos em favor de suas ações e reivindicações (AMORIM, 1993; 

AQUINO, 2010b).    

 Entretanto, com o fim da ditadura militar, não havendo mais razão da existência da 

guerrilha ou luta contra o regime, surge o que podemos chamar de remanescentes da 

militância política. Porém, com um exclusivo ideal, de angariar verbas para financiar o 

próprio crime organizado. Quem bem enfatiza esse período duplamente transitório entre 

ditadura versus democracia e presos políticos versus presos comuns é Aquino (2008, p.10), 

senão vejamos: 

 
Junta a mencionada sofisticação no âmbito dos roubos e furtos contra 

instituições financeiras, há indícios de ter havido, a partir dos anos de 1980, 

uma mudança no perfil dos indivíduos e grupos que protagonizam tais 
ocorrências. Em meados do século XX, tal modalidade de crime ganha 

visibilidade no país, nos anos seguintes ao golpe de 1964. Naquele período, 

assaltos contra agências bancárias, junto com sequestros de importantes 
figuras no cenário político, foram artifícios utilizados por militantes de 

grupos políticos contrários ao regime militar, que canalizavam os “ganhos” 

destas ações para financiar a guerrilha ou fazer valer suas reivindicações na 

luta contra o regime ditatorial. Posteriormente, tais ocorrências tiveram 
como protagonistas mais notórias, associações nascidas nas prisões, 

resultantes do convívio entre os chamados “criminosos comuns” e os “presos 

políticos”, tendo sido a mais conhecida nos anos de 1970 e 1980, o Comando 
Vermelho, do Rio de Janeiro.  

 

Antes de seguir com a temática, faz-se necessário que se esclareça o que na verdade 

vem a ser assalto à instituição financeira. É uma nomenclatura genérica, popularmente ou 

vulgarmente conhecida e difundida pela imprensa que tem como espécies duas condutas 

criminosas, respectivamente tipificadas e denominadas como furto no Artigo 155 e roubo no 

Artigo 157 do Código Penal Brasileiro: 

 
Furto: Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - 

reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Roubo: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 

mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por 

qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de 

quatro a dez anos, e multa. (ANGHER, 2015, p.381). 
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 Uma organização criminosa que é pega arrombando um caixa eletrônico (TAA), é 

enquadrada somente no crime de furto qualificado e se houver violência ou grave ameaça a 

uma pessoa, é capitulada como na prática do crime de roubo qualificado, o que reflete 

substancialmente na dosimetria do quantum da pena a ser aplicada em juízo. Assaltos contra 

instituições financeiras, portanto, nem sempre são tratados juridicamente como roubo. Podem 

ser classificados também como furtos ou, por exemplo, extorsão mediante sequestro 

(AQUINO, 2010b, p.77). 

 A importância de se destacar estes dois conceitos (furto e roubo) surge exatamente da 

necessidade de se esclarecer o que ocorre quando acontece um assalto a uma instituição 

financeira, pois são termos amplamente divulgados pela mídia, mas que na realidade, difere 

um do outro, pelo emprego ou não na ação, do termo violência ou grave ameaça, que está na 

própria literalidade da lei.  

 De 1969 a 1975, dezenas de presos políticos cumpriram pena no Presídio da Ilha 

Grande, na Galeria B, oficialmente denominada de Galeria da Lei de Segurança Nacional ou 

“Fundão”. A partir de 1975 foram transferidos para o DESIP (Complexo Penitenciário da Frei 

Caneca), no Centro do Rio de Janeiro, local onde eles aguardaram a anistia que devolveu a 

todos a tão sonhada liberdade. Os presos políticos foram embora, mas deixaram muitas 

marcas na vida do presídio da Ilha Grande, senão vejamos os relatos de Amorim (1993, p.19): 

 
O governo militar tentou despolitizar as ações armadas da esquerda tratando-

as como "simples banditismo comum", o que permitia também uma boa 

argumentação para enfrentar as pressões internacionais em prol de anistia e 
contra as denúncias de tortura. Nivelando o militante e o bandido, o sistema 

cometeu um grave erro. O encontro dos integrantes das organizações 

revolucionárias com o criminoso comum rendeu um fruto perigoso: o 
Comando Vermelho. 

 

 Com o passar das décadas, novas organizações foram surgindo e ocupando o território 

das favelas do Rio de Janeiro, como bem explica Misse (2010, p.20) em seu Dossiê “crime, 

segurança e instituições estatais: problemas e perspectivas”: 

 
No Rio de Janeiro, em suma, há três redes de quadrilhas, chamadas 
“facções” ou “comandos”, que disputam entre si o controle de territórios nas 

favelas e conjuntos habitacionais da cidade e de sua periferia urbana: o 

“Comando Vermelho”, o mais antigo; o “Terceiro Comando” e os “Amigos 
dos Amigos”. Essas redes de quadrilhas operam a partir do sistema 

penitenciário, em que mantém, cada uma, a oferta de proteção aos presos que 

ali chegam. A corrida armamentista entre esses comandos, principalmente a 

partir do início da década de 1990, levou ao fortalecimento do tráfico de 
armas de guerra, como fuzis automáticos, granadas, bazucas e armas 

antiaéreas, armas disputadas ferozmente pelas facções. O conflito entre esses 
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comandos na década de 1990 explica grande parte das taxas de homicídio no 

Rio de Janeiro naquela época. 

 

 Desde a década de 1990, já se tinha os primeiros sinais de que o crime organizado por 

meio dos assaltos às instituições financeiras como roubo a banco no sudeste do país já se 

encontrava de mudança para o nordeste brasileiro, diga-se de passagem, por uma breve 

revelação de Amorim (1993, p.13):  

 
No dia 25 de abril de 1993, quatro policiais foram assassinados a tiros de 

fuzis automáticos em plena luz do dia. A perícia recolheu quarenta cápsulas 

de AR-15 numa rua no bairro do Jardim América. No momento do crime, 

havia um pega de carros, e mais de quinhentas pessoas testemunharam a 
execução. Bandido não tem mais medo nem de testemunha ocular. A máfia 

agora mora no Rio. E já se instala em São Paulo e em outros quatro estados 

do Nordeste. O bandido solitário e improvisador foi substituído pelo 
profissional frio e metódico. Um profissional que sabe que as crianças - 

como o nosso Tião - têm futuro no crime. 

 

 Posteriormente, a partir do ano de 2000, em arquivo hemerográfico, corroborando com 

este raciocínio de que o crime organizado, nos assaltos a bancos, com a prática de furto ou 

roubo a banco no Brasil tem a sua origem no estado do Rio de Janeiro, vindo a migrar para 

outras regiões do país, escreveu Aquino (2008, p.4), senão vejamos: 

 
Já nos periódicos dos estados da Região Sul, além de destacarem a atuação 
de assaltantes naturais do Sudeste, os delegados de Polícia enfatizavam que 

assaltos contra bancos, empresas de guarda-valores e arrombamento de 

caixas eletrônicos na região, estavam se tornado atividade de jovens da 
classe média local. 

 

 Agora que já ficou esclarecida a origem do crime organizado no Brasil, nos assaltos às 

instituições financeiras, como crimes de furto e/ou roubo, seguido da sua migração para 

outros estados, inclusive do nordeste do país, vamos tratar na próxima seção dos tipos de 

crime de assaltos às instituições financeiras e os seus respectivos modi operandi.  

  

1.2 TIPOLOGIAS DAS TRÊS CATEGORIAS DE QUADRILHAS DE ASSALTO ÀS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

 Atualmente, as grandes organizações criminosas que se dedicam a prática de assalto às 

instituições financeiras estão sendo compostas por criminosos de diferentes estados da 

Federação e regiões do país, o que tende a dificultar a identificação e conseguinte prisão 
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desses indivíduos que vivem despercebidamente como “cidadãos de bem” no seio da 

sociedade. Nesse sentido, Aquino (2015, p.201) comenta que: 

 
No cotidiano de quem participa de assaltos de grande porte são recorrentes 

as viagens para outras cidades e regiões do país não só para fugir da Polícia, 

mas também para escolher os alvos de suas investidas, elaborar planos e 
efetuar as ações armadas. Uma das características mais ressaltadas por 

delegados de Polícia nas quadrilhas que se formam para realizar assaltos 

contra instituições financeiras no Brasil é a sua composição interestadual, 

são coletivos que aglutinam assaltantes residentes em diferentes estados e 
regiões do país, o que dificulta o trabalho de identificá-los e prendê-los. Até 

que sejam localizados pela Polícia, não costumam revelar o envolvimento 

em atividade ilegal aos seus familiares. Esposas e namoradas quase sempre 
tomam conhecimento da "vida secreta" do companheiro em decorrência de 

prisões súbitas ou pela veiculação de suas fotografias ou retrato falado em 

jornais impressos e programas policiais de TV.                   

  

 Na década de 1990, nos estados do Norte e Nordeste, quase sempre que acontecia um 

assalto a uma instituição financeira, especificamente furto e/ou roubo a banco, os 

profissionais da imprensa escrita, falada ou televisiva, no intuito de fundamentar suas 

manchetes jornalísticas das páginas policiais, se socorriam aos delegados de polícia que 

espantosamente, segundo Aquino (2008, p. 3-4), em seu artigo Performance e Perigo nos 

Assaltos Contra Instituições Financeiras, declaravam que: 

 
Os delegados de Polícia costumavam denunciar que as armas utilizadas pelas 
quadrilhas eram mais modernas e detinham maior poder de fogo do que as 

que estavam sendo utilizadas pela Polícia naquele período. No caso dos 

estados das regiões Norte e Nordeste, era recorrente os agentes policiais 

entrevistados nos periódicos atribuírem a “organização” das ocorrências à 
ação assaltantes oriundos dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, que 

estariam se articulando a assaltantes nordestinos e nortistas, resultando tais 

“conchavos” no roubo de altas cifras. 

 

 No estado da Bahia, na década de 1990, os ataques às instituições financeiras 

ocorreriam pelo modus operandi denominado de “roubo comum”, aquele em que os 

assaltantes chegavam discretamente na agência bancária com armamentos portáteis, 

executando a ação criminosa com brevidade. Este tipo é hoje em dia muito pouco utilizado, 

principalmente no interior do estado, onde evoluiu para dois outros modi operandi: o “Novo 

Cangaço”, onde as organizações criminosas agem de forma planejada em suas ações; e os 

“assalto a caixas eletrônicos”, aquele em que os criminosos praticavam a ação geralmente 

pela madrugada utilizando-se de caminhonete e/ou pick up para transportá-los, arrancando os 

caixas pelos pés dos seus locais de origem para a posterior retirada do numerário em um local 
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tido por eles como seguro. Esta última modalidade findou por se consubstanciar no atual 

modus operandi das quadrilhas de “Explosão de Cash”, no qual os criminosos se utilizam de 

um artefato explosivo, formado por uma substância granulada ou emulsificada, um cordel 

utilizado como estopim e uma espoleta de detonação, conhecido popularmente por “banana de 

dinamite” na explosão dos caixas eletrônicos ou TAA, no intuito de expelir o seu numerário, 

como se pode verificar nas fotografias abaixo. 

 

Figura 01 – Cash, cordel com estopim, espoleta de detonação e bananas de dinamite 

 
Fonte: www.google.com 

 

 Destarte, vejamos Aquino (2010b, p.4) dando maior consubstancia e entendimento à 

ilação supracitada: 

 

Às maneiras convencionais de adentrar agências bancárias, portando armas 

de grosso calibre e rendendo funcionários e clientes, somaram-se outros 

métodos de efetuar crimes. Tornou-se corriqueira, a interceptação de carros 
fortes em vias expressas das grandes cidades e rodovias que dão acesso ao 

interior dos estados. Os caixas eletrônicos, que durante os anos de 1990 

passaram a ser utilizados em grande escala, foram violados dentro e fora de 
agências bancárias. 

 

Nas subseções abaixo verificaremos cada tipo de per si, objetivando entender melhor 

os referidos fenômenos criminais característicos do novo contexto nacional e baiano, em 

especial nas cidades do interior do estado (municípios de pequeno e médio porte), onde o 

efetivo policial é bastante reduzido ante ao espaço territorial gigantesco e sua mobilidade de 

ação é, por demais, precária.  

 

1.2.1 Roubo Comum 

 

 Nesse tipo, “roubo comum”, ficam as quadrilhas de assalto às instituições financeiras 

como, por exemplo, a que assaltou o Posto de Atendimento Bancário do Bradesco no Centro 
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do município de Conde no ano de 2013, onde, de acordo com o questionário aplicado aos 

profissionais de segurança pública, lotados respectivamente na 51ª CIPM/Conde-Bahia, e na 

Delegacia Territorial de Conde-Bahia, com respostas fechadas de marcar (X) com uma 

perspectiva quantitativa, no sentido de identificar o grau de periculosidade (se de natureza 

leve, média ou grave) para essa categoria de quadrilha, prevaleceu o percentual registrado de 

46,42% na tabela, atribuindo- lhe um grau de periculosidade de natureza média.  Nesta 

categoria, segundo o Boletim de Ocorrência de número 2ª CRPN COND-BO-2013-00034, 

unidade 2ª CORPIN – CONDE - BAHIA (2013a): 

 
Boletim de Ocorrência de número 2ª CRPN COND-BO-13-00034, unidade 

2ª CORPIN – CONDE, Delegado responsável pelo registro, datado de 14 de 
janeiro de 2013, às 11:00 horas, tratando-se de fato delituoso, onde alegou a 

queixosa que na data e hora acima citadas, estava no Banco Postal do 

Bradesco desta Cidade, quando dois indivíduos anunciaram um roubo, neste 
momento a queixosa se desesperou e tentou fugir, foi quando seu marido 

abraçou-a, neste instante um dos assaltantes disse que se ela fizesse alguma 

coisa atirava nela, o outro falou para matar uma pessoa para acabar com 
aquela agonia. Que um dos homens ficou na entrada e o outro saiu 

recolhendo todo o dinheiro que as pessoas e os caixas tinham na saída um 

deles pediu ao marido da queixosa a chave da camioneta e mandou ele 

passar o dinheiro que estava em sua posse e o mesmo disse que não tinha o 
dinheiro, neste momento um dos meliantes colocou a mão no bolso do 

marido da depoente levando a chave e tudo mais que havia, inclusive a 

quantia de R$ 7.000,00 que ele iria depositar em outro banco. Que os 
noticiantes procuraram a Polícia Militar onde iniciou-se a busca pelo carro 

roubado, uma vez que tal veículo possuía rastreador, sendo bloqueado. 

Diante dos fatos foram conduzidos para aquela Depol para registrar o 
ocorrido. Por fim, foi informado que o carro roubado foi encontrado na 

localidade da Vila do Conde [sic]. 

 

 Um fator interessante a se destacar é o fato de que nas entrevistas concedidas pelos 

policiais, como está posto na Tabela 02 do capítulo 04, esse tipo de ação criminosa ocorre 

com uma operação discreta e de forma oportunista pelo método convencional de assalto. 

Outro fator a ser frisado, é que eles agem sem violência contra os clientes no local, agem com 

menos truculência, sem utilizar reféns. 

 É de, no mínimo, se causar estranheza o fato de que em nenhum momento foi citado 

no B.O. o tipo ou a quantidade de arma(s) que os meliantes (assaltantes) portavam durante a 

ação criminosa. Entretanto, como se verá na Tabela 02, as respostas aos questionários dos 

profissionais de segurança pública foram bastante convincentes quanto ao(s) tipo(s) de 

arma(s) portada(s) pelos integrantes da quadrilha, a saber: em síntese se utilizaram de armas 

de pequeno porte, revólveres, ou ainda, armas leves. Senão, vejamos Silva (2015, p.48), em 

sua obra Análise Criminal, Teoria e Prática:  
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Deve-se conhecer os tipos de armas e meios empregados para prática de 

crimes, hábitos de prática do delito (se acompanhado de comparsas ou o faz 

de forma solitária), predileção por tipo de habitat (casa comercial, rua, 
condomínio residencial, shoppings centers, caixas eletrônicos, pequenas 

lojas, etc.). 
 

 Omissões como essa, encontrada nesse boletim de ocorrência, encontraremos em 

diversas fases deste trabalho, mas para tanto, a presente pesquisa se socorrerá de outros meios 

complementares no sentido de solucionar essas omissões e obscuridades como aconteceu 

nesse caso, em que foi através dos questionários aplicados aos profissionais de segurança 

pública que se identificou o tipo de arma utilizada pelos assaltantes. 

 

1.2.2 Explosão de Cash 

 

 Na segunda categoria, “explosão de TAA”, quadrilhas que explodiram os Terminais 

de Auto Atendimento do Banco do Brasil em dezembro de 2013 e da Caixa Econômica 

Federal em março de 2015, ambos no Sítio do Conde, de acordo com o questionário aplicado 

aos profissionais de segurança pública, lotados respectivamente na 51ª CIPM/Conde-Bahia, e 

na Delegacia Territorial de Conde-Bahia, com respostas fechadas de marcar (X) com uma 

perspectiva quantitativa, no sentido de identificar o grau de periculosidade, se de natureza 

leve, média ou grave, para essa categoria de quadrilha prevaleceu o percentual de 64,28% 

registrado na tabela, atribuindo-lhe um grau de natureza grave. Nesta categoria, segundo o 

Boletim de Ocorrência de número 2ª CRPN COND-BO-2013-00397, unidade 2ª CORPIN – 

CONDE - BAHIA (2013b): 

 

Boletim de Ocorrência de número 2ª CRPN COND-BO-13-00397, unidade 

2ª CORPIN – CONDE, do Delegado responsável pelo registro, datado de 03 

de dezembro de 2013, às 10:20 horas, foi informado via telefone que o caixa 

eletrônico do Banco do Brasil (empresa de capital misto) do povoado Sítio 
do Conde, tinha sido explodido por meliantes, que os citados dispararam 

diversos tiros na rua e em uma casa de frente ao caixa. Que imediatamente o 

policial de serviço daquela DEPOL solicitou o reforço da Polícia Militar, já 
que o quadro de plantão da Polícia Civil era de somente um policial, tendo 

os milicianos se deslocado até o local do fato. Segundo informações, os 

autores do fato delituoso, eram em número de 05 (cinco), chegaram numa 

Fiat/Pic Up, Strada, cor prata, roubada em Palame - município de Esplanada, 
e estavam municiados de pistolas e armas grandes de grosso calibre. Que 

segundo informações do gerente do Banco do Brasil, foi roubada a quantia 

de R$ 202.350,00 (duzentos e dois mil trezentos e cinquenta reais) em 
dinheiro. Acrescentando que foram encontrados no local estojos de munição 

calibre 380 e 40. Segundo informação de populares um dos elementos era 

alto, forte, aparentando uma idade avançada, e que o condutor da Pic Up era 
branco, de estatura baixa e magro. Registrou-se para as devidas providências 

[sic]. 
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 Ainda nesta categoria, de acordo com o Relatório de Serviço da 51ª Quinquagésima 

Primeira Companhia Independente da Polícia Militar. CONDE - BAHIA (2015b): 

 
Relatório de Serviço – Período: Das 10h do dia 14/03/2015 às 10h do dia 

15/03/2015 – Parte de Serviço do Coordenador de Área – Da Polícia Militar 

da Bahia – COPPM – CPRL – 51ª CIPM/CONDE – Ocorrência Policiais – 
Por volta das 01:50 do dia 15 de março de 2015, foi informado via telefone 

do Coordenador de área da 51ª CIPM/ Conde, que havia uma Hillux branca, 

com homens encapuzados, portando fuzis, em frente ao Banco Bradesco, de 

imediato a Vtr 9.5105, sob o comando deste Coordenador deslocou para o 
banco supracitado, no momento em que só encontrou o banco aberto com o 

caixa violado, porém sem êxito na retirada do dinheiro, alguns minutos 

depois foram ouvidas 2 explosões no Sítio do Conde, foi informado via 
CENOP que havia três carros com cerca de 15 a 20 homens encapuzados 

explodindo o TAA do Caixa e dando vários tiros, arrombando a loja de 

eletrodomésticos MOURA, subtraindo 22 celulares, 01 vídeo game, 08 

televisores e 01 mini system e roubando uma moto HONDA BROSS 
PRETA, usada para fuga. A GU, sob o comando do SD 1ª CL PM 11111, 

que se encontrava fazendo ronda no Sítio do Conde, se abrigou e tentou 

observar de longe, sem êxito. A Vtr 9.5105, sob o comando deste oficial 
tentou deslocar para o Sítio, porém a BA-233 encontrava-se coberta de 

“miguelitos” atirados pelos meliantes, então após este oficial conseguir 

contatar a GU que se encontrava no Sítio do Conde e saber que todos 
estavam bem. A Vtr 9.5105 deslocou para a entrada de Barra de Itariri, 

possível saída dos meliantes, porém sem êxito. Logo que foi informada a 

situação, foi orientada a CENOP, SD 1ª CL PM 22222 que entrasse em 

contato com a CIPE/LN e pedisse reforço, porém a policial não conseguiu a 
comunicação, sendo assim, de imediato a mesma ligou para a CENTEL, 

falou com o CAP PM 22222, que tomou conhecimento do fato. Depois de 

algum tempo o CAP PM supracitado, entrou em contato com este 
Coordenador, informando que também não conseguiu contato com a 

CIPE/LN e que o GRAER também não sobrevoava a área do Conde. O SD 

1ª CL PM 33333 entrou em contato com o SD 1ª CL PM 44444, lotado na 
CIPE/LN e de serviço no dia informou que deslocaria para reforço, o que 

não aconteceu. E até o momento da passagem de serviço deste oficial, não 

houve presença de outra guarnição no Conde [sic]. 

 

 Tratar-se-á mais detalhadamente deste tipo criminal ou categoria na subseção 1.2.4, 

quando discorreremos sobre a Análise Criminal Tática que possui uma grande importância em 

relação aos conteúdos abordados e direcionados a específicos problemas criminais do dia a 

dia e de curto prazo, logo abaixo.  
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1.2.3 Novo Cangaço 

 

Nessa terceira categoria, “novo cangaço”, ficou a quadrilha que assaltou o Banco do 

Brasil em junho de 2015, no Centro do município de Conde, pois de acordo com o 

questionário aplicado aos profissionais de segurança pública, lotados respectivamente na 51ª 

CIPM/Conde-Bahia, e na Delegacia Territorial de Conde-Bahia, com respostas fechadas de 

marcar (X) com uma perspectiva quantitativa, no sentido de identificar o grau de 

periculosidade, se de natureza leve, média ou grave, para essa categoria de quadrilha 

prevaleceu o percentual de 100%, registrado na tabela, atribuindo-lhe um grau de 

periculosidade de natureza grave, como verificaremos no capítulo 04. 

 Na categoria Novo Cangaço, que vem causando terror nas cidades interioranas do 

Brasil, suas ações são extremamente planejadas. Com seus modi operandi bastante 

detalhados, normalmente são quadrilhas interestaduais formadas por 10 a 15 membros, com 

armamento de grosso calibre e explosivos, sitiam as cidades, primeiramente atacando os 

prédios das instituições policiais, crivando as paredes e as viaturas de balas. Estudam horários 

da polícia, da movimentação financeira do banco, como também, na fuga, se utilizam de 

reféns e interditam as estradas de acesso ao município, seja com veículos de grande porte ou 

com carros incendiados. Nessa categoria de assaltos a bancos, termo amplamente divulgado 

nas reportagens policiais, de acordo com o Boletim de Ocorrência da DELTUR CONDE -

BAHIA (2015a): 

 

Boletim de Ocorrência DELTUR CONDE – BO – 15-00253 de 02/06/2015 

às 12:18h – Dados do Fato: Data: 02/06/2015 às 11:00h. Na data e hora 

supra, vários indivíduos encapuzados e portando armas de fogo de grosso 

calibre, entraram nesta cidade de Conde-Bahia, numa camionete Hillux, 
banca, num Citroen de cor vermelha e numa L200 Triton de cor prata, 

efetuando disparos com as armas para cima, se dirigiram à Agência do 

Banco do Brasil, onde renderam o gerente e demais funcionários, efetuando 
roubo na agência. Que a quantia em dinheiro roubada não foi informada pelo 

gerente da agência Sr. 11111 que aguarda a unidade responsável pela 

apuração, no caso o setor denominado de Rerop do Banco do Brasil. Que os 

meliantes efetuaram disparos na porta de vidros da entrada da referida 
agência para adentrarem na mesma, bem como efetuaram disparos contra 

esta Delegacia de Polícia e a viatura desta unidade, placa OUL-2263, e na 

fuga, levaram como refém o gerente acima referido, o assistente bancário 
22222, o gerente de serviços 33333, o caixa 44444 e os vigilantes 55555, 

este amarrado no capu da Hillux branca, e 66666, colocado solto em cima do 

capu do veículo Tucson. Que 03 clientes da agência também foram levados 
como reféns. Que os meliantes na fuga seguiram sentido a cidade de 

Jandaíra-Ba, deixando os reféns nas proximidades da Ponte de Itabatinga. 

Que foi encontrado na fuga dos meliantes uma sacola preta deixada na área 
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do município de Rio Real-Ba, contendo alimentos, 02 celulares, 02 brucutús 

e 01 boné. É o registro [sic]. 

 

 Tratar-se-á mais detalhadamente desse tipo criminal ou categoria na subseção 1.2.4, 

quando se discorreremos sobre a Análise Criminal Tática que possui uma grande importância 

em relação aos conteúdos abordados e direcionados a específicos problemas criminais do dia 

a dia e de curto prazo, logo abaixo. 

 

1.2.4  Análise Criminal Tática  

 

 A Análise Criminal Tática possui uma grande importância em relação aos conteúdos 

abordados e direcionados a específicos problemas criminais do dia a dia e de curto prazo. 

Fazendo-se necessário destacar a importância de se ter a informação detalhada quanto ao 

modus operandi dos criminosos. Devendo-se conhecer os tipos de armamentos e meios 

empregados na prática dessas ações criminosas, predileção pelo tipo de alvo (bancos, casa 

comercial, condomínio residencial, shoppings centers, caixas eletrônicos, pequenas lojas). 

Destarte, Silva (2015, p. 45), em sua obra Análise Criminal: Teoria e Prática, afirma que: 

 
É neste tipo de análise que se utiliza grande parte das ferramentas 
quantitativas e qualitativas para promover aplicação de efetivo para o 

patrulhamento ostensivo do dia a dia, com vistas à redução da criminalidade. 

Ela engloba ainda a análise da criminalidade, a fim de promover mudanças 
imediatas de escalas de serviço, emprego adicional de efetivo ou 

deslocamento de efetivo de uma área para outra. 

 

 Existem inúmeras teorias que tentam explicar à Análise Criminal Tática. Entretanto, 

apenas duas teorias criminológicas explicam com maior propriedade a ACT, a saber: a Teoria 

da Atividade Rotineira e a Teoria da Escolha Racional. Por ora, vamos nos ater à primeira, 

pois vai explicar com certa precisão a categoria de organização criminosa sob a rubrica de 

“Roubo Comum” às instituições financeiras. 

 Quanto à categoria “Roubo Comum” de ataques às instituições financeiras, sem querer 

exaurir o assunto, a Escola Clássica de Chicago, com a sua Teoria da Atividade Rotineira de 

Choen e Felson (1979), é a que mais se adequa na explicação desse perfil criminoso. É 

importante ressaltar que Cohen e Felson não tentam explicar a motivação criminal, mas, em 

vez disso, assumem que algumas pessoas vão cometer um crime a menos que sejam 

impedidas de fazê-lo (SILVA, 2015, p.57). Seguindo essa linha de raciocínio, ele explica 

melhor, afirmando que: 
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Assim, as implicações para a prevenção da criminalidade, como foco na 

teoria das atividades de rotina, incidem diretamente sobre vítimas em 

potencial de crimes, as quais devem mudar seu estilo de vida para que elas 
não sejam mais como alvos fáceis para os criminosos. Grande parte da 

ênfase está na proteção do meio ambiente imediato através da criação de 

espaço defensivo. Neste sentido, deve-se buscar o endurecimento na 

vigilância, e aumentar a presença de guardiões capazes de fazer a prevenção. 
Neste ponto, a utilização da Análise Criminal Tática é a mais indicada para 

prover a atuação do guardião exatamente onde os lugares necessitam. A 

prevenção feita de forma difusa não tem efeito desejado sobre o crime. Se 
essa técnica não é aplicada, a redução do crime torna-se uma questão de 

sorte. 

 

 Os ataques ou assaltos no sapatinho baseiam-se em abordagens discretas ou 

silenciosas. Nestes casos, as quadrilhas atuam por meio de investidas disfarçadas ou 

traiçoeiras, utilizando, inclusive, de armas portáteis de menor volume como revólveres e 

pistolas. Ao invés de uma demonstração de força imediata e direta, apela-se para a “astúcia” e 

a “malandragem”. Em uma das entrevistas realizada por Aquino (2008, p.15), um de seus 

entrevistados definiu os assaltos no sapatinho como se fosse da seguinte maneira:  

 
Sapatinho é assim, quando você consegue entrar em um local. Você sem 

acionar muita gente, sem que você seja notado. Sem dar um tiro, você pega o 
dinheiro e sai normalzinho, sem chamar a atenção. Porque você só precisa 

anunciar o assalto no momento certo. Não precisa atirar, não precisa que a 

cidade inteira fique sabendo que você está fazendo um assalto. Um tiro que 

sair dali, já aciona todo mundo. Eu gosto de bolar um truque e esperar o 
momento certo para meter a parada. Por que quem faz o ladrão é a 

oportunidade. (Trecho de Entrevista com Hélio, realizada em Abril de 2003). 

 

 Observa-se na citação acima o que será constatado na Tabela 02 do capítulo 4, que 

confirmado pelos modi operandi dessa categoria denominada “Roubo Comum”, por vezes 

chamada de assalto “no sapatinho”, uma ação discreta que recebeu como resposta dos 

policiais em questionário um grau de periculosidade de 46,42%, sendo, assim, considerada de 

natureza média.  

 Já em relação às categorias “Explosão de Cash” e “Novo Cangaço”, a Análise 

Criminal Tática se explica através da Teoria da Escolha Racional, cuja compreensão se dá a 

partir da suposição de que antes de um sujeito cometer uma conduta deletéria, primeiro ele 

avalia os riscos e as recompensas a serem auferidas. Os economistas têm apresentado uma 

versão mais quantitativa da Teoria da Escolha Racional, em sua tentativa de explicar o 

comportamento criminoso por meio de uma análise de custo e benefício (SILVA, 2015, p. 

54). 
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 Vale salientar que em ambas as categorias, “Explosão de Cash” e “Novo Cangaço”, de 

acordo com a Tabela 01 do capítulo 04, segundo a opinião de 28 policiais entrevistados, 

inferiu-se o entendimento de que tais categorias possuem um grau de periculosidade de 

natureza grave, com o percentual de 64,28% e 100% respectivamente.  

 Na Teoria da Escolha Racional, Cornish e Clarke (1986) estendem ou modificam a 

teoria criminológica clássica de três maneiras, segundo Silva (2015, p.54-55): 

 
Primeiro, Cornish e Clarke (1986) não acreditam que todas as pessoas são 

racionais o tempo todo. Eles argumentam que as pessoas utilizam uma 

racionalidade que é limitada, ou “limitada” por informações incompletas, 
hora e capacidade. Segundo, amplia o conceito de “custos” do crime para 

incluir não apenas aos oficiais, sanções estatais, mas também sanções 

informais (desaprovação, por exemplo, dos pais), a vergonha, e outras 

consequências, como a perda de um emprego. Finalmente, Cornish e Clarke 
argumentam que pessoas diferentes calculam os custos e benefícios de crime 

de forma diferente. 

 

 Baseando-se em outras perspectivas teóricas, eles alegam que a estimativa de custos e 

benefícios de crime são influenciados por fatores como: o nível individual de autocontrole, as 

crenças morais, estado emocional e associação com outros delinquentes, de acordo com Silva 

(2015, p.55). 

 Ainda nessa perspectiva, o Estado vigilante pode dispensar uma maior ênfase da 

escolha do meliante que pratica o crime por meio do policiamento. Nesses termos, o papel do 

Analista Criminal Tático é entender as diversas maneiras de análise da atividade criminosa e 

prover ao gestor do policiamento possibilidades para obstar a escolha do meliante pela prática 

de condutas deletérias na sua circunscrição de responsabilidade de policiamento.  

 Além da organização e planejamento, uma outra característica proeminente destas 

operações é a infraestrutura, que mobiliza instrumentos arrojados, tais como veículos 

potentes, armamentos de grosso calibre e dispositivos de comunicação modernos, de acordo 

com Aquino (2008, p.10).       

 Segundo Silva (2015, p.49-52), para que se possa realizar a Análise Criminal Tática, o 

analista deve realizar algumas atividades elementares, as quais são essenciais para sua tarefa. 

Eis algumas mais importantes: 

 
 Desenvolver relacionamento com outras Unidades Operacionais que estão 

no mesmo território ou que desempenham serviço de policiamento nele, 

mantendo contato pessoal e tomar as providências legais para a troca de 

informações sobre determinados crimes; 

 Analisar os modi operandi dos infratores conhecidos e estabelecer prazos 

para realizar correlação entre suspeito/crime ao longo do tempo, a fim de 
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fornecer informações de fundadas suspeitas e dirigir o patrulhamento e 

vigilância para impedir a ação criminosa ou prender suspeitos; 

 Monitorar a transferência de valores monetários rotineiramente e verificar 

capacidade de pagamento de valores em agência bancárias nas cidades 
para fins de prevenir roubos na área de responsabilidade; 

 Verificar regularmente informações sobre as atividades de delinquente 

conhecidos que atuam em delitos ligados a instituições financeiras, 

buscando vínculos com outros roubos as agências bancárias que lidam 

com grande volume monetário dentro da área de competência e fora dela. 

 

 Conclui-se que a prevenção do crime está intimamente ligada à garantia do direito de 

liberdade dos cidadãos no seio da sociedade. Os costumes de uma pessoa não poderão se 

prestar como auxílio para que violadores de direitos humanos pratiquem suas condutas 

deletérias. A utilização dos conceitos destas teorias retro mencionados e de outras darão 

suporte para proporcionar eficácia e efetividade nas atividades de vigilância do Estado e da 

sociedade no âmbito comunitário, no sentido de promover a garantia da liberdade de todos 

que vivem em comunidade. 
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2  PONTOS VULNERÁVEIS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Neste capítulo, este pesquisador partiu do pressuposto descrito pelos entrevistados 

referente aos modi operandi das três categorias de quadrilhas de assalto às instituições 

financeiras citadas no capítulo acima para se criar mais três subcategorias, a saber: a de 

Análise Criminal Estratégica, a de Análise Criminal de Operação Policial e a de Análise 

Criminal de Inteligência.              

                  Na busca por resultados confiáveis em relação aos pontos vulneráveis encontrados 

no âmbito da segurança pública nesta pesquisa, será necessário que se faça um cruzamento 

entre teóricos da área, categorias e teorias ligadas à análise criminal e seus seguintes tipos: a 

Análise Criminal Tática, retro mencionada no capítulo anterior; a Análise Criminal 

Estratégica; a Análise de Operações Policiais e a Análise de Inteligência, que serão 

brevemente analisadas neste capítulo. A Análise Criminal se distingue segundo a sua 

aplicação e uso de fonte de dados, embora seus tipos não sejam genuinamente apartados, 

conforme Silva (2015, p. 33). 

 

 
Nota: Para corroborar a criação das categorias foi executado o procedimento do aplicativo Maxqda 125. 

       

        

 Salienta-se que a Análise Criminal Administrativa supracitada não será objeto de 

estudo deste capítulo, tendo em vista o seu caráter informativo em se preocupar com a 

divulgação de resultados no âmbito da administração da polícia, ao governo da cidade, aos 

prefeitos dos municípios e aos cidadãos. Portanto, servirá como objeto de estudo para o 

próximo capítulo. Frisando-se, também, que não será objeto de estudo desta pesquisa a 

Análise Criminal Investigativa, pois apesar de o trabalho está iminentemente ligado ao campo 

                                                             
5 Aplicativo disponível em: <http://www.maxqda.com/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

http://www.maxqda.com/
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da segurança pública, sua tarefa principal é desenvolver mecanismos que consubstanciem o 

aperfeiçoamento do policiamento ostensivo, preventivo e operacional, funções constitucionais 

típicas da Polícia Militar, ao passo que a função investigativa é constitucionalmente adstrita às 

polícias Civil e Federal. 

 Observa-se que, diante dos cinco tipos de análises criminais acima citados, a Análise 

de Inteligência é uma espécie de análise criminal focada em outro tipo de conhecimento 

voltado para o campo do que é sigiloso e confidencial. Outra aplicação da análise de 

inteligência é a investigação da cadeia produtiva do crime organizado, o qual não é 

perceptível pela Análise Criminal (SILVA, 2015, p. 34). Nestes termos, feita esta sucinta 

explanação do que vem a ser a Análise Criminal, seguida de suas espécies, passaremos agora 

a analisar os dados que mais adiante estarão explicitados na Tabela 03 do capítulo 4, de 

acordo com as suas respectivas categorias de Análise Criminal.  

 

2.1  ANÁLISE CRIMINAL ESTRATÉGICA  

 

 Apesar de a literatura internacional apontar para uma concepção da Análise Criminal 

Estratégica ligada eminentemente para a compreensão que se apresenta em um território sobre 

a criminalidade, analisando suas predisposições, torna-se necessário realizar uma expansão no 

modelo analítico com o fim de direcionar as capacidades de planejamento de aplicação de 

policiamento, com o fito de solucionar problemas de segurança pública nos níveis local, 

regional, nacional e/ou global. Segundo Silva (2015, p.157), há certo consenso quanto aos fins 

da Análise Criminal Estratégica, senão vejamos: 

 

Há certo consenso que a Análise Criminal Estratégica se preocupa com a 

análise do crime sob a perspectiva da busca de estratégias operacionais para 
solucionar problemas em curso ou que se manifesta como uma série crônica 

de crimes que se repete a longo prazo. 

 

 Sob esse prisma, a Análise criminal Estratégica torna-se adstrita a fazer uso de um 

grupo de ferramentas e teorias que possibilitem a evolução territorial, alinhada a uma série de 

perspectivas, com a finalidade de se adotar as necessárias medidas sociais para inibir o 

crescimento e promover a diminuição da criminalidade. Neste sentido, deve-se buscar 

explicações que possam auxiliar a tomada de decisões estratégicas e políticas para solucionar 

problemas da segurança pública, segundo Silva (2015, p.57). 

 Como pode ser visto na Tabela 03, no item relacionado à Análise Estratégica, com 

(21,42%), ficou explicitado pelos policiais o termo: “falta de um plano de ação” e similares 
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como um dos principais fatores que tornam os municípios suscetíveis e vulneráveis aos 

ataques das quadrilhas de assalto às instituições financeiras. Inferindo-se assim, que se faz 

necessário o preparo de um plano de ação estratégico e apoio às operações e gestão de pessoal 

no planejamento da implantação de recursos, no sentido de promover a repressão e prevenção 

da violência e criminalidade dessas ações criminosas. De acordo com Silva (2015, p. 157-

158), são elementos de análise estratégica, segundo a IACA (The International Association of 

Crime Analysts): 

 

 Identificar e recomendar medidas proativas e propor planos de longo 

alcance para a prevenção do crime; 

 Desenvolver e testar hipóteses e construir modelos de prevenção; 

 Preparar planos de ação estratégica, apoiar as operações e gestão de 

pessoal no planejamento da implantação de recursos para a prevenção e 
repressão da criminalidade; 

 Preparar mapas, tabelas e gráficos que indicam as tendências do crime 

para determinar soluções estratégicas para reduzir a criminalidade; 

 Acompanhar as tendências do crime local, regional e nacional; 

 Realizar análise de médio e de longo prazo das tendências, os padrões da 

série, e problemas criminais para a gestão policial. 
 

 A nível local, para desenvolver a Análise Criminal Estratégica no exame do território, 

recomenda-se que o analista compreenda os seguintes aspectos: transformações 

socioeconômicas, do meio ambiente e da criminalidade num grande intervalo de tempo. Em 

relação às mutações do meio ambiente, faz-se necessário que haja respeito a alguns aspectos 

mínimos, a saber: transformações da paisagem urbana, padrões de segregação espacial, 

diferenciação do espaço social, crescimento populacional e organização coletiva da cidade. 

Tais aspectos devem ser relacionados com a transformação da criminalidade no período 

(SILVA, 2015). 

 A título de exemplo, em relação às transformações socioeconômicas até o final do ano 

de 2012, no município de Conde, na Bahia, sua população vivia basicamente da renda da 

agricultura do coco, da pesca, do turismo e da prefeitura, até janeiro do ano de 2013, quando 

se instalou no município o complexo industrial da Aurantiaca – Frisk (foto abaixo), empresa 

de beneficiamento de coco, gerando cerca de 400 vagas diretas de emprego e um incontável 

número de vagas indiretas desde o plantio até o envasamento da água de coco, bem como uma 

série de outros produtos derivados, inferindo-se assim, a ideia lógica que explica a ocorrência 

dos três grandes últimos ataques às instituições financeiras locais. Posto isso, municípios que 

venham sofrer alterações nesses fatores acima elencados, de imediato o analista deve receber 

tal acontecimento como termômetro para se medir a necessidade de fazer possíveis alterações 

no planejamento operacional da unidade de policiamento local. 
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Figura 02- Fotografia da fábrica e alguns produtos produzidos por ela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site da empresa6 

 

2.2  ANÁLISE CRIMINAL DE OPERAÇÕES POLICIAIS 

 

 A Análise Criminal de Operações Policiais preocupa-se com o estudo das políticas e 

práticas de um departamento de polícia, de uma unidade operacional, ou até mesmo de um 

Comando Regional de uma Organização, inserindo-se nesse contexto a alocação de pessoal, 

de recursos financeiros, de equipamentos e materiais, da divisão territorial, da estrutura 

organizacional e da sua atuação temporal. Este tipo de análise se distingue dos outros, pois 

lida com a “operação” das agências de polícia e não com a identificação de padrões de 

criminalidade ou de prevenção do crime e dos problemas de desordem (SILVA, 2015, pg. 65). 

 De acordo com a Tabela 03, no item relacionado à Análise de Operações Policiais, 

com 92,85%, ficou explicitado pelos policiais como um dos principais fatores que tornam os 

municípios suscetíveis e vulneráveis aos ataques das quadrilhas de assalto às instituições 

financeiras os termos: “falta de efetivo policial”, “distância relativamente grande para equipes 

de apoio de outras forças policiais”, “falta de monitoramento por câmeras das entradas e 

saídas da cidade”, “falta de valorização pecuniária juntamente com plano de carreira dos 

policiais” e similares.  Inferindo-se assim, que se faz necessário realizar uma reestruturação 

nas polícias Civil e Militar no sentido de se promover uma qualificação nas operações policias 

face à repressão e/ou prevenção da violência e criminalidade para se fazer frente às ações 

criminosas retro citadas. Na Análise Criminal de Operações Policiais, podemos destacar 

diversos estudos, dentre eles, destacamos os mais importantes com Silva (2015, p.65-66): 

 

 Divisão territorial do efetivo para o policiamento ostensivo, investigação 

e perícia técnica-científica; 
 Estudos demográficos relativos à constituição dos agentes policiais; 

                                                             
6 Disponível em: <http://aurantiaca.com.br/empresas-do-grupo/aurantiaca-agricola/> Acesso em: 18 nov. 2016. 

http://aurantiaca.com.br/empresas-do-grupo/aurantiaca-agricola/
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 Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que devem ser 

empregadas para a atuação nas operações policiais; 

 Estudos sobre emprego de efetivo policial; 
 Formação e requalificação de efetivo; 

 Análise de atuação policial em operações; 

 Estudos e organizações de valorização profissional. 

                   

 Seguindo a ideia dos estudos acima, infere-se que a incumbência essencial da Análise 

Criminal de Operações Policiais é o controle sobre as atividades das organizações que 

enredam, completamente, na maneira de atuação da polícia e no controle da criminalidade. 

Um modelo de controle é a criação de indicadores de atividade que podem ser úteis para 

acompanhar a atividade policial ostensiva e determinar seu impacto na prevenção e combate 

da criminalidade. 

 Nessa esteira, Silva (2015, p. 66) conceitua indicadores como: “representações 

numéricas ou qualitativas de constructos, processos ou serviços, e servem para o 

acompanhamento de seu desenvolvimento, ou resultados ao longo do tempo”. Em suma, são 

utensílios de avaliação do quanto está sendo operacionalizado e se os resultados estão 

distanciados dos padrões preinstituídos. Os indicadores têm o papel de demonstrar o 

rendimento da atividade, processo ou resultados particularmente pretendidos. 

 O Sistema de Indicadores de Atividade da Polícia Militar – SIAPM, desenvolve-se na 

reunião de todos os valores quantitativos das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar 

(indicadores quantitativos) e a maneira como este serviço é visto pela população (indicadores 

qualitativos). Do SIAPM, originam-se três subsistemas: Subsistema de Indicadores da 

Atividade Administrativa – SIAA, Subsistema de Indicadores de Atividade Operacional – 

SIAO e Subsistema de Indicadores de Criminalidade – SIC. 

 

Sistema de Indicadores de Atividade da Polícia Militar – SIAPM 
Subsistema de Indicadores da 

Atividade Administrativa – SIAA 

Subsistema de Indicadores de 

Atividade Operacional – SIAO 

Subsistema de 

Indicadores  

de Criminalidade – SIC. 

Adaptado de: Silva (2015, p.72). 

                   

 O Sistema de Indicadores de Atividade da Polícia Militar – SIAPM, apenas foi 

mencionado acima, a título de macro conhecimento, pois ainda existe uma outra subdivisão 

denominada de Sistema de Estatística de Atividade da Polícia Militar – SEAPM, que por sua 

vez, se subdivide em outras três categorias a saber: Subsistema de Estatística Administrativa, 

Subsistema de Estatística Operacional e Estatística Criminal. 

 



 32 

Sistema de Estatística de Atividade da Polícia Militar – SEAPM 
Subsistema de Estatística Administrativa 

- SEA 

Subsistema de Estatística Operacional 

- SEO 

Estatística Criminal 

 

Adaptado de: Silva (2015, p.74). 

 

 Sem querer esgotar o assunto, iremos nos ater agora apenas ao Subsistema de 

Estatística Operacional – SEO, que é o que mais importa a este estudo. Logo, ele é composto 

por dois seguimentos de atividade, a saber (SILVA, 2015, p.74):  

 

1. Atividade de policiamento ostensivo fardado – Serão agrupadas, neste 

seguimento de coleta de dados, as estatísticas decorrentes dos registros dos 
serviços de policiamento preventivo ou repressivo desencadeado pela 

Polícia Militar; 

2. Atividade de Bombeiros Militares – no caso específico do estado da 

Bahia, as atividades de bombeiros e defesa civil são inerentes à Polícia 
Militar e, dessa forma, serão computados os registros dessa atividade neste 

grupamento de estatística.  

                   

 Vale salientar aqui também, que vamos nos ater apenas a atividade de policiamento 

ostensivo fardado, posto que o estudo se refere justamente aos ataques às instituições 

financeiras do estado da Bahia. Então, agora vamos adentrar na seara do Subsistema de 

Estatística Operacional – SEO que, como já foi dito acima, se subdivide em Estatística de 

Atividade Operacional – BM e Estatística de Atividade Operacional – PM, esta última, por 

seu turno, se subdivide em: Estatística de Gestão de Capital Humano no Território, Estatística 

de Gestão de Recursos Materiais no Território, Estatística de Ação Repressiva e Estatística de 

Ação Preventiva. 

 Para cada um dos grupos de estatísticas, será estabelecido um grupo de indicadores 

para compor os valores individuais a serem coletados e agrupados em cada grupo de valores 

(SILVA, 2015, p.76). A formação de indicadores deve ser analisada com bastante precaução 

para que eles autorizem transparecer o que verdadeiramente se almeja quantificar. O termo 

indicador, no latim significa indicare, fazendo alusão ao verbo aportar, no sentido de 

regressar ao porto ou entrar num porto. O uso do termo, a partir da representação quantitativa 

e simbólica de um processo, revela a intensidade da evolução do evento, processo ou serviço 

em andamento (SILVA, 2015, p.77). 

 Ante tudo que foi exposto, seguem adiante alguns indicadores de maior importância 

relacionados ao Subsistema de Estatística Operacional – SEOPM, com a perspectiva de que 

tais valores tenham relevância social, confiabilidade, desagregabilidade e historicidade, 

quando postos em prática pelo analista criminal.  
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 Os Indicadores de Gestão de Capital Humano – os indicadores de movimentação 

demográfica do efetivo policial manifestarão a capacidade de rendimento da disponibilidade 

da força de labor acessível para emprego imediato, dividindo-se por grau de instrução, 

rotatividade, faixa etária, gênero, entre outros aspectos importantes para o planejamento de 

uma organização policial. Tais indicadores terão duas dimensões: uma refere-se ao controle 

demográfico do efetivo e sua alocação nas diversas unidades da Polícia Militar, e a outra e o 

efetivo empregado na atividade de policiamento ostensivo (SILVA, 2015, p.88). Colaciona-se 

aqui, as mais importantes: 

 Taxa de Emprego de Policiais Militares em Atividade Fim – TEAF – essa taxa 

demonstrará o percentual de emprego total do efetivo na atividade fim da cporação sobre o 

efetivo total da PM. NEAF – Número do efetivo da atividade fim da Polícia Militar. 

Taxa de absenteísmo – TAbs, essa taxa servirá para avaliar a proporção dos dias 

deixados de trabalhar por parte do efetivo da PM em 

relação ao efetivo total dos dias que deveriam ser trabalhados. O cálculo dessa taxa far-se-á da 

seguinte maneira: , sendo NAbs – números de dias 

deixados de ser trabalhados por afastamento. Este número será constituído pelos afastamentos 

decorrentes de licenças médicas, licenças maternidades, afastamentos decorrentes de atestados 

fornecidos pela Junta Militar de Saúde – JMS, entre outros. NDU x ETPM – Número de Dias 

Úteis multiplicado pelo Efetivo Total da Unidade. 

 Indicadores de Medicina e Odontologia – esses indicadores serão divididos em dois 

grupos: os de prevenção (dados coletados referentes às ações preventivas educativas como 

bochecho com flúor, educação em saúde/palestras etc.) e os de intervenção (procedimentos). 

A avalição de tais procedimentos servirá para identificar a evolução do serviço ao longo de 

determinado período. O cálculo relativizado dos indicadores será realizado da seguinte 

maneira:                                          ,   sendo NAPrev – Número de Ações Preventivas e ETPM 

– Efetivo Total da Polícia Militar.  

 Nos Indicadores de Atividade de Apoio Logístico, têm-se os indicadores de cobertura 

de material bélico e equipamentos de comunicação. No Índice de Cobertura de Arma de Fogo 

de Porte – ICAFP, este indicador calcula a proporção de armas de fogo para cada policial na 

unidade. Ele poderá ser calculado para todo o efetivo da unidade operacional – Uop, ou 

apenas, para o efetivo empenhado numa certa operação policial. O seu cálculo se faz por meio 

da divisão do número de policiais lotados na UOp, referindo-se ao quantitativo de armas de 
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fogo de porte disponíveis para pronto emprego na OUp:  , na qual ETOPM 

significa efetivo total da organização Policial Militar ao passo que NAFP quer dizer Número 

de Armas de Fogo de Porte Disponíveis para Uso na UOp. Este indicador poderá ser 

calculado para todos os tipos de armas disponíveis na unidade, sejam elas de cano curto ou 

longo, ou de acordo com o calibre da arma ou tipo de raia (SILVA, 2015, p.102). 

 Recomenda-se ao analista criminal fazer as respectivas adaptações das siglas quando 

quiser descobrir os Indicadores de Cobertura de Cartuchos de Arma de Fogo de Porte, de 

Cobertura de Rádio de Comunicação, de Cobertura de Coletes Balísticos e de Cobertura de 

Peças de Uniformes. 

 Quanto aos Indicadores de Recursos em Operações Policiais – tem-se como mais 

importante o Índice de Consumo de Combustível por Operação Policial – ICCOP, indicador 

esse que calcula o consumo de combustível por tipo de operação policial que é realizada pela 

Polícia Militar. Neste caso, é necessário mensurar o gasto com combustível para cada tipo de 

operação policial, a fim de se avaliar o seu custo e o seu impacto na contenção da 

criminalidade. Seu cálculo será efetuado da seguinte maneira: quociente entre o consumo de 

combustível e o total de consumo em viaturas operacionais                                                   , 

na qual GTC vtr op, significa Gasto Total com Combustível com Viatura Operacional 

(SILVA, 2015, p.106). 

 Nos Indicadores de Atividade de Policiamento Ostensivo, traz consigo Indicadores de 

Aplicação de Policiamento, que se relacionam aos índices e taxas de aplicação de 

policiamento em um território ou operações policiais ao passar do tempo. Traremos aqui, 

apenas os mais relevantes. O Índice de Policiamento por Habitante – IPH, indicador que 

demonstra a quantidade de policiais por habitantes num determinado território. O cálculo é 

feito através do quociente entre o número de habitantes de um determinado território e o 

número de policiais que prestam serviço no território em referência                      (SILVA, 

2015, p.110), na qual NHab quer dizer Número de habitantes num Determinado Território e 

NPM Número de Policiais Militares Empregados no Território em Referência. Logo, o 

número de auferido em decorrência da aplicação desta fórmula indica a quantidade de 

habitantes para cada policial. 

 Ao passo que para o Índice de Policial por Habitantes (escalados em serviço), se 

utiliza da seguinte razão:                          , na qual NHab significa Número de Habitantes de 

um determinado Território e NPMES, Número de Policiais Militares Empregados e Escalados 
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em Serviço no Território em Referência. O presente indicador deve ser calculado para cada 

turno de serviço (SILVA, 2015, p.111). 

 Por fim, como de início foi dito que não se pretendia exaurir o estudo da categoria, 

exsurge como último um dos mais importantes nesta pesquisa, o Índice de Abordagem a 

Veiculo – IAV. O indicador servirá para indicar a proporção de abordagens a veículos 

realizadas por cada policial da unidade                       (SILVA, 2015, p.117), em que NAV 

quer dizer Número de Abordagens a Veículos e ETOPM, Efetivo Total da Organização 

Policial Militar. 

 Este Índice de Abordagem a Veículos mensura quantas abordagens que o efetivo 

policial efetuou com a finalidade de promover a prevenção criminal, e/ou identificar a 

regularidade da documentação veicular, se desdobrando assim, na prevenção ou combate de 

uma série de outros pontos de vista relacionados ao campo da segurança pública. 

 

2.3  ANÁLISE CRIMINAL DE INTELIGÊNCIA 

 

 Sem querer ser exaustivo, teremos agora que ter um pouco mais de atenção para 

melhor compreender a diferenciação da Análise Criminal de Inteligência das outras formas de 

análise criminal. É importante frisar que existe uma linha muito tênue entre esse tipo de 

análise e a Análise Criminal Investigativa, Tática e Estratégica. Entretanto, é necessário que 

se faça uma distinção no campo de atuação delas em relação aos papéis dos analistas 

criminais. Nessa esteira, a Análise Criminal de Inteligência tem seu objetivo, segundo Santos 

R. (2006 in SILVA 2015, p. 252) expresso da seguinte maneira: 

 
O Objeto da análise de inteligência é identificar as redes de criminosos e 

suas atividades, bem como ajudar a polícia a prender esses ofensores 
(PETERSEN, 1994). Visa ainda identificar as redes tipicamente relacionadas 

ao crime organizado (Máfia), gangues, traficantes de drogas, redes de 

prostituição redes de fraude financeira, ou combinação dessas empresas 
criminosas. A Análise de Inteligência é realizada no âmbito dos 

departamentos de polícia e, de forma centralizada se ocupam com outras 

atividades criminosas que ocorrem entre outros territórios específicos (por 

exemplo, os limites das cidades, ou dos estados); no entanto, departamentos 
policiais muitas vezes trabalham com unidades policiais vizinhas e com 

serviços de inteligência nacional quando estão diante de matérias que 

envolvem atividades criminosas em suas áreas que ultrapassam os limites 
legais de atuação. Grande parte dos dados analisados na análise de 

inteligência é coletada pela polícia através da vigilância, de escutas 

telefônicas, de informações e observação participante (exemplo: trabalho 

disfarçado). O tipo de informação não se limita às informações criminais; ele 
poderá incluir as conversas por telefone, informações de viagem, 



 36 

informações financeiras e fiscais, e as relações familiares dos que estavam 

sob investigações. Ao analisar estes dados, os analistas de inteligência 

buscam vincular as informações, para fins de identificar relacionamento e 
distinguir as áreas para futuras investigações e atuação dos grupos 

organizados. Os analistas de inteligência trabalham em estreita colaboração 

com os agentes que trabalham em unidades especiais, como uma unidade de 

narcóticos ou unidades de crime organizado, e muitas vezes são os próprios 
diretores. (Tradução livre) 

 

 Vale salientar agora que devemos fazer uma breve diferenciação entre Análise 

Criminal Investigativa e Análise Criminal de Inteligência posto que essa se preocupa com a 

criminalidade a nível estrutural enquanto que aquela adstringe-se sua preocupação na 

elucidação de um crime que já foi praticado. Aqui foi feita essa colocação, porque existe uma 

diferença entre Inteligência de Segurança Pública e Inteligência Estratégica de Estado, posto 

que essa se prende a questões relacionadas com o estudo de cenários a partir da coleta, 

processamento, análise e difusão da informação, essencial na formação de políticas 

estratégicas e planos militares de defesa do território nacional. Por outro lado, a Inteligência 

de Segurança Pública busca compreender o fenômeno da criminalidade para fins de obtenção 

de evidências dentro da atividade criminosa e estabelecer provas (SILVA, 2015, p. 254). 

 Como pode ser visto na Tabela 03, no item relacionado à Análise Estratégica, com 

25%, ficou explicitado pelos policiais como um dos principais fatores que tornam os 

municípios suscetíveis e vulneráveis aos ataques das quadrilhas de assalto às instituições 

financeiras o termo: “falta de serviço de inteligência que possa prever os ataques” e similares,  

inferindo-se assim que, apesar de se saber que este serviço existe nas instituições policiais, 

não basta só existir, ficou patente que os policiais sentem a necessidade de se manterem 

informados quanto a uma possível probabilidade de se acontecer um ataque, até mesmo para 

que possam de uma forma ou de outra garantir a preservação de suas vidas e, em segundo 

plano promover a prevenção e/ou repressão dessas ações criminosas. Destacam-se algumas 

características de atuação de um analista criminal de inteligência, segundo Silva (2015, 

p.252): 

 
Identificar redes criminosas e “ajudar” a polícia a prender criminosos. Trata-

se de um serviço de análise por unidade policial, agência regional e nacional. 
Na análise regional de inteligência a coleta de informação não se limita 

apenas aos crimes, mas a identificação de relacionamentos e de territórios 

dos crimes e criminosos. Já o trabalho de inteligência em rede atua na 
investigação preventiva do crime. Tais características são inerentes à 

atividade do Analista de inteligência. 
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 A atividade de inteligência geralmente divide-se em duas grandes áreas: a Inteligência 

Estratégica e a Operacional. Segundo o manual das United Nations (2014, p.15, in SILVA, 

2015, p. 253), o analista de inteligência tem a incumbência de examinar o padrão dos ataques 

às instituições financeiras, sequência temporal, modus operandi, características dos 

envolvidos, meios empregados, conexões entre ocorrências de mesmo padrão com registros 

em outros estados da Federação, examinar as investigações de cada delegacia 

circunscricional, solicitar informações de outras corporações sobre a questão em exame, e 

outras investigações necessárias para determinar as probabilidades de ocorrências noutras 

localidades. 

 Sucintamente, Silva (2015, p.255) expõe algumas das mais importantes incumbências 

do analista de Inteligência, no sentido de se determinar as probabilidades de ocorrência de um 

ataque a uma instituição financeira: 

 
Para o exame da questão, o analista deverá examinar facilidades encontradas 
pelos violadores de direitos humanos, avaliar a predileção quanto aos tipos 

de bancos, a sequência de datas entre os eventos, a distância entre as 

agências, a probabilidade de ocorrência espacial e temporal, as rotas de 

convergência e fuga, o rastreamento da quantia furtada, o envolvimento com 
servidores, a quebra de sigilo bancário e telefônico de suspeitos (efetuadas 

por meio judicial), entre outras probabilidades de prevenir o próximo evento 

criminoso. 

 

 Ante o exposto, da análise feita com os boletins de ocorrência da Polícia Civil e 

relatório do oficial coordenador de área da PM, inferiu-se que a probabilidade de ocorrência 

de um ataque a uma instituição financeira no município de Conde-Ba manteve-se constante 

nos três primeiros dias das quinzenas dos meses. Outra realidade que se tem como inferência 

é em relação aos horários, em que os roubos ocorreram por volta das 11h, e as explosões entre 

02h e 03h da madrugada (ver Quadro 01 no capítulo 04). 

 Isto significa dizer que a probabilidade de ocorrer um assalto a uma instituição 

financeira na modalidade roubo é de que ocorra nos três primeiros dias das quinzenas entre às 

10h e 11h, da manhã; já em relação a modalidade explosão de cash (TAA), a probabilidade é 

de que ocorra também nos três primeiros dias das quinzenas do mês, entretanto, entre 02h e 

03h da madrugada (ver Quadro 01 no capítulo 04). 

 Outro fator que entendemos ser prejudicial à atividade policial é o isolamento 

geográfico em que o município se encontra em relação a outras unidades policiais e 

especializadas de outros municípios, de maneira que as suas estradas se tornaram verdadeiras 

rotas de fuga. Fatores esses que atraem os assaltantes de bancos para o interior do estado, 
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tendo em vista que eles sabem a quantidade do efetivo policial e viaturas que cada corporação 

tem. 

 Para que se tenha uma ideia, a Companhia Independente de Policiamento 

Especializado Litoral Norte (CIPE – LN) tem a sua base central no município de Esplanada, a 

cerca de 40 km de distância do município de Conde. Sua missão é atuar preventivamente e 

repressivamente contra o crime organizado, desenvolvendo rondas táticas e operacionais, 

apoiando as unidades ordinárias através do policiamento especializado quando se fizer 

necessário. No entanto, basta que se faça uma análise no histórico dos assaltos ao município 

de Conde para que se constate que nunca houve uma reposta a contendo, seja pela dificuldade 

de se chegar a tempo no momento dos assaltos, seja pelos obstáculos criados artificiosamente 

pelas organizações criminosas. 

 Até o dia 02 de julho de 2015, data em que ocorreu o último assalto ao Banco do 

Brasil do município de Conde, só se tinha a notícia de que havia apenas uma base no 

aeroporto de Salvador do Grupamento Aéreo (GRAer), a cerca de 160Km de distância do 

município, sem saber ao certo qual foi o motivo porque também não houve uma resposta a 

tempo e a contendo de se combater aquela organização criminosa.  

 Dias após, foi noticiado que a Polícia Militar, para reforçar a segurança no interior da 

Bahia no combate a assaltos a bancos, iria passar a contar com mais dois helicópteros a partir 

do segundo semestre do ano de 2015. As informações foram passadas pelo comandante da 

Polícia Militar do Estado da Bahia, Anselmo Brandão, em visita a Tribuna da Bahia. 

Alertando que o patrulhamento aéreo será reforçado na região dos municípios de Feira de 

Santana e Juazeiro. No entanto, em relação ao município de Conde, a situação permaneceu a 

mesma, tendo em vista que a base mais próxima ainda continua sendo a de Salvador. 

 De maneira geral, outros fatores como os salários defasados, os prédios, instalações, 

veículos, armas e equipamentos, técnicas e táticas insuficientes, antigos e/ou em situação de 

quase abandono pelo(s) governo(s), também se consubstanciam em desmotivação e 

desqualificação profissional. Tendo essa desmotivação e desqualificação como o outro lado 

da moeda que aguçou a preocupação com o estudo da temática assalto a bancos (instituições 

financeiras) no interior do Estado da Bahia, nos municípios de pequeno e médio porte, no 

período de 2011 a 2015, especificamente a partir dos registros dos órgãos de Segurança Pública.  
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3  IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS NEGATIVOS 

 

 Neste capítulo foi feito um apanhado geral da rede de empresas e/ou comércio do 

município de Conde-Bahia, no sentido de identificar ao longo dos anos quais as medidas 

adotadas por eles na prevenção e/ou combate a violência e a criminalidade de modo geral, 

bem como quais foram os impactos socioeconômicos negativos sofridos pela população 

condense e turística, provocados pelos assaltos às instituições financeiras no quinquênio 

2011-2015.              

 

Figura 03 – Posição de Conde em relação ao oceano atlântico e municípios vizinhos 

Fonte: IBGE. 

 

 O município de Conde
7
 possui uma área territorial de 964.635 km² (novecentos e 

sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete quilômemetros quadrados), população 

contabilizada em 2010 de 23.620 (vinte e três mil seiscentos e vinte habitantes), estimada para 

2016 em 26.412 (vinte e seis mil quatrocentos e doze habitantes), com uma densidade 

demográfica de 24,49 hab/km².                                 

 Para essa amostra da população de comerciantes e/ou empresários, as perguntas foram 

feitas de forma difusa, a exemplo de bancários, comerciantes e prepostos da rede hoteleira, 

justamente para se atingir, hermeneuticamente falando, o máximo possível do sentido e 

alcance do que significa essa fase que a população condense e turística atravessa de 

insegurança socioeconômica, sobretudo no campo da segurança pública, como veremos nas 

seções abaixo.  

 

                                                             
7 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php> Acesso em: 21 nov. 2016. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
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3.1  MEDIDAS ADOTADAS NA PREVENÇÃO E COMBATE 

 

 Como será observado, restou insculpido na Tabela 04 do capítulo 04, por unanimidade 

de 100%, os comerciantes e/ou empresários, de acordo com as suas experiências no ramo do 

comércio ou empresarial, adotaram como principais medidas de segurança na prevenção e/ou 

combate aos assaltos aos seus estabelecimentos comerciais e/ou empresariais o fator 

relacionado à análise criminal de operações policiais; em segundo lugar, com 50%, com o 

fator de análise criminal de operações também e por último, com 30%, com fatores de Análise 

Criminal Tática. 

 Ainda na Tabela 04, os proprietários e/ou gerentes dos estabelecimentos comerciais 

e/ou empresariais, quando questionados, declararam com o percentual de 100% que 

implantaram em seus estabelecimentos comercias e/ou empresariais um sistema de 

monitoramento de câmera e TV como medida de segurança, no sentido de prevenir ou 

combater furtos e/ou roubos.  

 Notadamente, os dispositivos móveis, as câmaras de vídeo e o acesso à Internet estão 

sendo utilizadas para dar voz a cidadãos e aprimorar as práticas das instituições de segurança 

pública, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estas que devem ser empregadas 

para atuação nas operações policiais Silva (2015, p.65). 

 Ante o exposto, infere-se mais uma vez que em relação à Análise Criminal de 

Operações Policiais, referindo-se aos principais fatores que tornam o município vulnerável e 

suscetível aos assaltos às instituições financeiras, corroborando com a Tabela 03 do capítulo 

04, a ideia de que a implantação de um sistema de monitoramento de câmera e TV pode 

funcionar como auxílio aos órgãos de segurança pública do município, no intuito de prevenir 

e/ou combater tais condutas deletérias. Senão, vejamos Aquino (2010b, p. 83), afirmando 

como se dá o planejamento de um ataque a uma instituição financeira: 

 
No caso de bancos e empresas de guarda de valores, os assaltantes procuram 

descobrir o contingente de funcionários, os horários exatos de 
funcionamento, os dias em que maiores quantias são movimentadas. O 

sistema de segurança é mapeado, são identificadas a quantidade e a 

localização de câmeras e de vigilantes armados a serviço do estabelecimento. 

 

 Sistema esse que teria um centro integrado de comando e controle (monitoramento de 

imagens por câmeras) na sede da 51ª CIPM/Conde, que fica atualmente localizada no Centro 

do município, e que por sua vez, iria monitorar essas câmeras de vigilância com foco na 

identificação de criminosos, câmeras estas que, a princípio ficariam instaladas da seguinte 



 41 

maneira: uma na Praça do Sítio do Conde, uma na Vila do Conde, uma no trevo da entrada da 

cidade e algumas no centro do município. Entretanto, faz-se necessário que ocorra uma 

parceria entre o poder público municipal e os órgãos de segurança pública no sentido de 

viabilizar a implantação de um projeto dessa natureza, tendo em vista a necessidade de 

investimento financeiro na aquisição desses equipamentos tecnológicos de vigilância. 

 Ademais, a Constituição Federal de 1988, quando se refere à responsabilidade, deveres 

e direitos no campo da segurança pública, traz na cabeça do seu Artigo que: “Art. 144. A 

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: [...]” (BRASIL, 1988). Deixando claro que, por ser de todos, a 

responsabilidade da segurança pública nada obsta; muito pelo contrário, se autoriza os 

municípios a auxiliar os órgãos de segurança pública no sentido de promover a prevenção 

e/ou combate à criminalidade.   

 Tanto é verdade que, em ato contínuo, a interpretação literal do Artigo Constitucional 

em tela, de forma expressa em seu Parágrafo Oito (§, 8), surge outra forma de auxílio à 

segurança pública por parte dos municípios. “§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a 

lei” (BRASIL, 1988). Igualmente, corroborando com a Constituição Federal de 1988, a Lei 

13.022, que rege as Guardas Municipais, traz em seu quarto artigo as suas principais 

competências. “Art. 4
o 

- É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, 

serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município” (BRASIL, 2015). Esse 

raciocínio só veio mesmo dar consubstancia ao que será visto na Tabela 04 do capítulo 4, 

quando, em segundo lugar, os entrevistados trouxeram nos questionários o percentual de 50%, 

de acordo com as suas experiências no ramo do comércio e/ou empresarial, adotando a 

atividade de guarda armada ou vigilância como medida na prevenção e/ou combate aos 

assaltos aos seus estabelecimentos comercias e/ou empresariais.  

 Partindo desse pressuposto, fazendo uma interpretação análoga, mais uma vez surge a 

inferência de que a criação de uma Guarda Municipal, só vem agasalhar a atividade de 

segurança pública no que se refere à atual carência em que se encontra as polícias no interior 

do estado da Bahia. Em se tratando de interpretação análoga da Análise Criminal de 

Operações, Silva (2015, p.65-66) afirma que tal análise preocupa-se com estudos, emprego de 

efetivo policial e formação e requalificação de efetivo. Vale salientar que não se deve 

confundir a responsabilidade do município com a responsabilidade dos órgãos de segurança 

pública, ou seja, das polícias, as quais essas têm responsabilidade de proporcionar a 
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prevenção e repressão (combate), enquanto aquele fica apenas no campo da prevenção da 

criminalidade. 

 No que se refere à Análise Criminal Tática, com supedâneo na Tabela 04 do Capítulo 

4, os entrevistados colacionaram, de acordo com as suas experiências no ramo do comércio 

e/ou empresarial, trazendo o percentual de 30% a atividade de “deixar o mínimo de dinheiro 

no caixa” ou “controle diário de numerários”, adotando como medida de prevenção aos 

assaltos de seus estabelecimentos comercias e/ou empresariais. Dessa maneira, concordando 

com a ilação da Análise Criminal tática, denota-se em sentido análogo que pode se extrair 

uma inferência dessa equação, ora citada no parágrafo anterior. Senão vejamos uma das 

atividades elementares que o analista deve realizar: “Monitorar a transferência de valores 

monetários rotineiramente e verificar capacidade de pagamento de valores em agências 

bancárias nas cidades para fins de prevenir roubos na área de responsabilidade” (SILVA, 

2015, p.52). 

 Posto isso, fica a dica para os profissionais de segurança pública que não detêm um 

grau mais elevado de conhecimento quanto aos estudos da Análise Criminal e suas categorias. 

Eis mais um fator de grande relevância no trato da atividade de segurança pública, tendo em 

vista ser um dos assuntos mais importantes quando do estudo de uma organização criminosa 

no planejamento de um ataque a uma instituição financeira. Entra nesse caso, a questão do 

custo-benefício de uma fita. Segundo Aquino (2008, p. 12), o termo fita é utilizado entre os 

integrantes das organizações criminosas, não só se referindo a prática de assalto a instituições 

financeiras, mas para uma série de outras modalidades criminosas: 

 
Figura no vocabulário dos indivíduos que participam de assaltos contra 

instituições financeiras (e possivelmente também entre pessoas que atuam 
em outras modalidades de crimes), o termo “fita” designa um assalto, 

geralmente um “negócio” que está sendo programado. Não raro, 

funcionários do estabelecimento que será roubado ou furtado, fornecem 
informações sobre a circulação de numerários, dias de maiores movimentos, 

detalhes sobre as rotinas internas de funcionamento destes locais. Os 

assaltantes costumam chamar as pessoas que fornecem tais “informações” de 

“fiteiro”. Na dinâmica de relações do “mundo do crime”, o assaltante que foi 
procurado pelo fiteiro ou que o procurou e conseguiu estabelecer uma 

negociação com ele, é considerado “o dono da fita”. 

 

 Pode se extrair também da citação acima o fundamento de que realmente ocorre um 

estudo prévio das organizações criminosas, no sentido de se obter informações sobre a 

circulação de numerários, dias de maiores movimentos e rotina das instituições financeiras 

tidas como alvo de seus ataques, dando ênfase à ideia do binômio custo-benefício. Portanto, 
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não é a modalidade do crime que identifica a existência de Crime Organizado. O que o define 

são algumas características que o tornam diferente do crime comum. Segundo Mingardi 

(2007, p.56) essas características são cinco, para a maioria dos autores: 

 
1. Hierarquia; 
2. Previsão de lucros; 

3. Divisão do trabalho; 

4. Planejamento empresarial;  
5. Simbiose com o Estado. 

 

 É pacífico o entendimento de que as quatro primeiras características são encontradas 

em qualquer ramo de atividade empresarial, sendo apenas adaptadas pelas organizações 

criminosas. Entretanto, vamos nos deter a quinta e mais polêmica das características, que por 

sua vez, trata da Simbiose com o Estado, o que significa o envolvimento de prepostos do 

Estado com o crime, apesar de uma grande maioria dos policiais negarem. Quem bem explica 

essa característica e a denomina como a mais importante das cinco é Mingardi (2007, p.57): 

 
A quinta característica, “simbiose com o Estado”, é a mais polêmica. Muitos 

policiais negam que seja uma constante, porém ela é isoladamente a mais 

importante das cinco. Em todas as organizações estudadas aparece uma 
ligação com a máquina do Estado. Um desmanche de carros roubados só 

consegue operar se tiver respaldo da fiscalização ou da polícia. Um ponto de 

tráfico, que atende sua clientela anos a fio no mesmo local, tem necessidade 

constante de algum tipo de proteção. Para confirmar essa informação, basta 
verificar a tranquilidade com que os apontadores do jogo do bicho operam 

nos maiores centros urbanos. 

 

 Diante do acima exposto, diferentemente daquele dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos na promoção da prevenção da criminalidade, o policial como 

garantidor, tem o dever e o poder de agir para evitar o resultado, ou seja, promover além da 

prevenção, o combate e a repressão no controle da criminalidade frente a essas organizações 

criminosas. Procuramos manter uma relação que chamamos 70/30. Significa que o ideal para 

um integrante de um grupo de operações especiais é treinar 70% do tempo e operar 30% 

(GRECO, 2014). Infelizmente, sabemos da realidade das unidades operacionais 

convencionais, mas fica a dica para que cada um dos policiais que tem ciência dessa situação, 

que internalize e multiplique esta frase: “A qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer 

missão”, este é o lema do Comando de Operações Táticas, Grupo de Operações Especiais da 

Polícia Federal que está em atividade deste dezembro de 1987 (GRECO, 2014). Vale salientar 

que essa característica das organizações criminosas, “simbiose com o Estado”, não é uma 

característica adstrita aos profissionais de segurança pública, não raro os mais diversos 
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profissionais dos mais diversos setores públicos são mencionados por envolvimento com 

organizações criminosas. 

 

3.2  ECONOMIA E COMÉRCIO 

 

 De acordo com a Tabela de número 05, que veremos no capítulo 4, surgiu em primeiro 

lugar, com o percentual de 90%, como impacto negativo socioeconômico, sofrido pela 

população condense e turística causado pelos ataques às instituições financeiras, a “queda nas 

vendas” com diminuição na circulação de moeda local. Quanto a esse aspecto negativo, 

“diminuição nas vendas”, sofrido pelo comércio local, a inferência lógica que se denota parte 

exatamente da justificativa das instituições financeiras em adotar as medidas de segurança, 

como por exemplo: fechar os Terminais de Auto Atendimento às 16 horas, manter os 

Terminais de Auto Atendimento fechados nos finais de semana e feriados, tudo isso devido a 

tantos ataques sofridos. Isto faz com que tanto os munícipes quanto os turistas fiquem 

descapitalizados nessas ocasiões, obstando à circulação de moeda no comércio.  

 Em segundo lugar, com 80%, ficou como impacto negativo socioeconômico, que “o 

turista está com medo por causa dos frequentes assaltos”, com diminuição do turismo por se 

tratar de local de praia. Outrossim, consubstanciado com a falta de acessibilidade aos bancos, 

principalmente nos finais de semana, a tendência esperada é o enfraquecimento do turismo 

local. 

 Em terceiro lugar, com 70% das respostas, restou como impacto negativo 

socioeconômico, que a “falta de acessibilidade aos bancos, principalmente aos finais de 

semana”, como medidas de segurança, devido a tantos assaltos. Bem verdade que 

inteligentemente o gerenciamento bancário está se utilizando das medidas de segurança que 

dispõe, mas com certeza, existem outras medidas de contrapartida a favor dos empresários e 

comerciantes no sentido de driblar essa fase pós-traumática, como exemplo, adotar o aceite de 

cartões de crédito e cheques. Posto isso, é sabido que não só a rede de empresas e comércio 

fica prejudicada, como também os munícipes e ainda mais os turistas que vêm 

inadvertidamente sem dinheiro no bolso. 

 Em quarto lugar, com 50% dos questionados, surgiu como impacto negativo 

socioeconômico, o entendimento de que “o cliente acaba na maioria das vezes prejudicado”, 

causando um imenso trauma para os condenses. Não há muito que se falar em relação a esse 

aspecto, visto que praticamente já foi esclarecido no parágrafo anterior. Entretanto, vale 
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salientar, como já foi dito acima, que o prejudicado não é só o empresário ou comerciante, 

mas também a população de um modo geral. Posto isso, resta claro que cabe a todos na 

sociedade valer pelos seus direitos, reivindicando assim dos órgãos competentes mais material 

humano, equipamentos e tecnologias (investimentos) para que possam ser aplicados à 

segurança Pública dos municípios, posto ser um direito e dever de todos. 

 Em relação aos órgãos competentes, tais reivindicações podem se dar no âmbito do 

poder legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado e Câmara Municipal de Vereadores; já 

no poder executivo pode acontecer com o prefeito a nível municipal e governador na seara 

estadual. Logicamente que, para que haja uma melhor ênfase na cobrança desses direitos, se 

faz necessário que a sociedade civil seja representada por conselhos e associações de bairros 

ou comunidades, ao passo que os empresários e comerciantes se façam representar por 

sindicatos, associações ou Câmara de Dirigentes Lojistas perante essas autoridades no sentido 

de reivindicar seus direitos. 

 Em quinto e último lugar, com 30% das respostas, ficou como impacto negativo 

socioeconômico, a “diminuição de empregos na cidade”, com os hotéis e pousadas demitindo 

funcionários. Apesar de ter ficado alocado com o menor percentual dentre todos esses 

aspectos, este é o de maior importância a se discutir neste capítulo. Tendo em vista que em 

decorrência do desemprego surge uma série de outros prejuízos socioeconômicos. 

 

3.3  ANÁLISE CRIMINAL ADMINISTRATIVA 

 

 A Análise Criminal Administrativa difere da Tática, Estratégica e de Operações, 

justamente por estar adstrita à apresentação dos resultados, sem se preocupar em realizar a 

identificação de padrão, a análise estatística, ou avaliação de resultado. Tem o objetivo de 

alcançar resultados relevantes e importantes realizados por outros modelos de análise, não se 

importando com o tipo, mas buscando demonstrar as informações de maneira clara para um 

público específico. De maneira que Silva (2015, p.59) conceitua a Análise Criminal 

Administrativa como: 

 
Análise Criminal Administrativa é a apresentação de conclusões importantes 

da pesquisa e análise da criminalidade com base em questões legais, 

políticas e práticas, tendo como objetivo informar ao público no âmbito da 

administração da polícia, ao governo da cidade e aos municípios e aos 

cidadãos. 
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 Em linhas gerais, significa que o analista criminal administrativo deve fazer uma 

síntese selecionada das informações de acordo com o público alvo a que se destinam ser 

apresentadas. Levando-se em consideração a prestação de contas da atividade da gestão da 

segurança pública, com supedâneo nos aspectos legais, políticos e práticos. O objetivo 

principal da Análise Criminal Administrativa é o de informar ao público sobre as 

condicionantes da criminalidade e os esforços que estão sendo realizados para conter o crime 

(SILVA, 2015, p. 59).            

 Diga-se de passagem, a subseção 3.2, tratando do assunto economia e comércio, 

trouxe pertinentes recomendações de como possíveis vítimas podem estar promovendo a 

prevenção da criminalidade contra si ou sua propriedade. É através da exposição de dados 

sobre a criminalidade que o cidadão terá o livre arbítrio para contribuir para a melhoria da 

qualidade da segurança pública para seu bairro, sua cidade ou seu país (SILVA, 2015, p. 60). 

 Além de manter o público alvo informado sobre os padrões e problemas específicos de 

ocorrências, o Analista Criminal Administrativo tem ainda decisiva importância para a 

unidade policial, apresentando relatórios administrativos e estatísticos com o intuito de 

reduzir a curto ou em longo prazo a ocorrência de crimes específicos. Nesse sentido, vale 

salientar a menção ao projeto de implantação de um sistema de monitoramento de câmera e 

TV, na subseção 3.1. Tratando das Medidas Adotadas na Prevenção e Combate deste capítulo, 

o analista deve ressaltar que a polícia tem que trabalhar junto com a comunidade para realizar 

a prevenção ao crime (SILVA, 2015, p. 61). 

 Diante do que aqui foi exposto, a Análise Criminal de Operações (ver capítulo 2), 

surge a corroborar com este pensamento referente à necessidade de se divulgar determinadas 

informações da Análise Criminal Administrativa, mas neste momento, referindo-se ao 

estabelecimento de indicadores e sua publicidade fundamentada no Artigo 37 da Constituição 

Federal. Outro sentido encontrado para o estabelecimento de indicadores do exercício da 

atividade pública deverá ser regido sempre pelo princípio da publicidade de suas ações 

(SILVA, 2015, p.68). 

 Para que tenha uma breve noção dos números em relação aos ataques às instituições 

financeiras na região Nordeste e especificamente no estado da Bahia, trazemos a seguir um 

mapa estatístico da 8ª Pesquisa Nacional de Ataques a Bancos (2014)
8
: 

 

 

 

                                                             
8 Fonte: <http://www.bancariosdf.com.br/site/images/stories/pdf/8a-pesquisa-nacional-de-ataques-de-bancos. 

pdf>. Acesso em: 25 nov. 2016. 

http://www.bancariosdf.com.br/site/images/stories/pdf/8a-pesquisa-nacional-de-ataques-de-bancos.%20pdf
http://www.bancariosdf.com.br/site/images/stories/pdf/8a-pesquisa-nacional-de-ataques-de-bancos.%20pdf
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TOTAL DE ATAQUES A BANCOS POR ESTADO NA REGIÃO NODESTE – (BRASIL-2014) 

 

 
Adaptado da: Contraf-CUT, CNTV e Federação dos Vigilantes do Paraná. 

Fonte: Notícias da Imprensa, SSP e sindicatos Elaboração: Contraf-CUT, CNTV e Federação dos Vigilantes do 

Paraná Apoio: Sind. Vigilantes de Curitiba e Região, Sind. Bancários de Curitiba e região e Fetec-CUT(PR) 

Apoio Técnico: Dieese – Subseção Contraf-CUT 

 

 Denotando-se que, apesar dos números terem sido reduzidos em termos de região, 

ainda assim, o estado da Bahia se apresenta com o percentual de 29%, ou seja, 238 ataques no 

período de um ano, sendo, assim, o estado com o maior número de ocorrências da região, 

diante de uma considerável redução de 11% em termo regional.  

 Corroborando com a pesquisa nacional acima exposta, temos os dados da 

Coordenação de Documentação de Estatística Policial (CEDEP) da Bahia: 

 

REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA 

REGISTROS 2011 2012 2013 2014 2015 

Roubo a Banco 42  76 97 63 111 

Furto Qualificado (instituição Financeira) 12 89 69 118 87 

Fonte: CEDEP/ SGE - Dados sujeitos a correção. 

 

 Logo, podemos inferir que no último quinquênio 2011-2015, o estado da Bahia foi um 

dos campeões de ataques às instituições financeiras da região Nordeste do país. Isto implica 

dizer que, conforme já foi dito em relação à função do Analista Criminal Administrativo, de 

demonstrar para a sociedade o que está sendo feito no sentido de prevenir e combater a 

criminalidade.  

 Vale salientar que no ano de 2015 foi apresentado pelo Comandante da 51ª 

CIPM/Conde, na Câmara de Vereadores do município, ao chefe do poder executivo e 
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associação dos comerciantes, um projeto de instalação de 12 câmeras distribuídas com serviço 

de vídeo monitoramento, elaborado pela empresa TEVMA ENGENHARIA, orçado em 

R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Entretanto, a administração justificou a sua 

impossibilidade de promover a execução do projeto, tendo em vista a falta de verbas em caixa 

na prefeitura. 

 As câmeras de vídeo monitoramento, comumente conhecido como Circuito Fechado 

de Televisão - CFTV, são dispositivos de vídeo que capturam as imagens e as transmitem via 

Internet ou fibra óptica para uma central de vídeo monitoramento, onde as imagens podem ser 

monitoradas pelo operador em tempo real. Essas câmeras deverão ser instaladas em locais 

estratégicos, facilitando dessa maneira o trabalho dos órgãos de segurança pública local, na 

atividade de antecipação do fato delituoso, prevenção e combate, melhorando a qualidade de 

vida aumentando a sensação de segurança. No III Fórum Brasileiro dos Gabinetes de Gestão 

Integrada houve um grupo de trabalho de especialistas sobre vídeo monitoramento e o definiu 

como
9
: 

 
Um conjunto de recursos tecnológicos, capaz de monitorar ambientes 

públicos, localizar e/ou identificar pessoas, veículos e objetos, cuja vocação 

principal é a prevenção à violência, combate à criminalidade, que permita, 
ainda, a integração e a ação conjunta de órgãos de segurança e entes 

associados. 

 

 É neste contexto, que o Analista Criminal Administrativo, além de saber identificar os 

locais, bairros e regiões que podem estar mais vulneráveis à ocorrência de situações de 

violência e criminalidade, deverá, concomitantemente com outras autoridades locais, informar 

as necessidades de se implantar um projeto dessa magnitude no município, no sentido de 

promover a prevenção e/ou repressão da violência e criminalidade, não só em relação aos 

ataques às instituições financeiras, mas a toda e qualquer modalidade de conduta deletéria que 

possa ser detectada pelo sistema de vídeo monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança guia de orientações aos proponentes para elaboração de 

propostas via SICONV para municípios edital/2012 anexo IV. 
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4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Encontraremos agora, neste capítulo, uma breve apresentação dos resultados das 

análises dos dados qualitativos e quantitativos, integrando as evidências das informações e 

dados obtidos, correlacionando-os às categorias e subcategorias, aos objetivos, ao problema 

e/ou ao referencial teórico deste trabalho, sob o prisma do método de análise de conteúdo. 

Portanto, trata-se de análise e discussão dos dados que consubstanciarão o resultado desta 

pesquisa. 

 

4.1  RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM OS POLICIAIS 

 

 Na Tabela 01 observamos: Resposta dos policiais à pergunta: Segundo sua experiência 

policial, qual a natureza que você classifica a(s) quadrilha(s) abaixo, no sentido de identificar 

o grau de periculosidade, se de natureza leve, média ou grave das quadrilhas que atacaram o 

município de Conde, entre os anos de 2011 e 2015 (policiais registrados pelos números de 01 

a 08 civis e de 09 a 28 militares, segundo a ordem cronológica dos questionários). 

 

Tabela 01 - Classificação das quadrilhas segundo os profissionais de segurança pública 

 

                                                                                                             Policiais 
 

Classificação 

     CIVIL / MILITAR                  TOTAL 

          NÚMEROS % % % 

LEVE MÉDIA GRAVE LEVE MÉDIA GRAVE 

Relacionado à quadrilha que:  

Assaltou o Posto do Bradesco no Centro do município de 

Conde em 2013. 

 

 

05 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

17,85  

 

 

46,42 

 

 

35,71 

Relacionado às quadrilhas que:  

Explodiram os caixas do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica Federal no Sítio do Conde. 

 

 

03 

 

 

07 

 

 

18 

 

 

10,71 

 

 

25 

 

 

64,28 

Relacionado à quadrilha que:  

Assaltou o Banco do Brasil no Centro do município de 

Conde em 2015. 

 

 

00 

 

 

00 

 

 

28 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

100 

Fonte: adaptado de Franco (2003, p. 56). 

 

 As porcentagens foram calculadas a partir do total do grau de periculosidade 

explicitados (e não a partir do número de policiais) e posteriormente, registrados nas 

categorias criadas (com seus respectivos significados) observando-se, também, a distribuição 

por instituição policial. 

 Como se observa na Tabela 01, (100%) das respostas incidiu na categoria “Novo 

Cangaço”, relacionada à quadrilha que assaltou o Banco do Brasil no Centro do município de 

Conde, em junho de 2015, inferindo-se a esta categoria por unanimidade um grau de 
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periculosidade de natureza grave; 64,28% das respostas incidiu na categoria “Explosão de 

Cash” relacionadas às quadrilhas que explodiram os TAAs do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica Federal no Sítio do Conde, respectivamente em 2013 e 2015, inferindo-se a esta 

categoria de assalto um grau de natureza grave também. Porém, com 46,42% se inferiu que a 

categoria “Roubo Comum” relacionada à quadrilha que assaltou o Posto do Bradesco no 

Centro do município de Conde em 2013, tem um grau de periculosidade de natureza média, 

demonstrando que esta categoria não representa tanta ameaça ou violência para as suas 

vítimas, em virtude dos modi operandi que eles praticam em seus assaltos às instituições 

financeiras. 

 Gráfico 01 – Da natureza das categorias das quadrilhas de ataques às instituições 

financeiras que foram registrados no quinquênio 2011-2015, no município de Conde-Bahia. 

Para corroborar com a criação destas categorias acima descritas na tabela 01 foi executado 

procedimento com o aplicativo Maxqda 12, apropriado para o trato de pesquisas com análises 

qualitativas e quantitativas. O referido gráfico 01 abaixo foi construído na plataforma do 

aplicativo mencionado, com a finalidade de clarificar a exposição dos percentuais extraídos 

dos questionários aplicados aos profissionais de segurança pública (policiais civis e militares) 

- vide nota de rodapé nº 03. 

 

Gráfico 01- Classificação das quadrilhas segundo os profissionais de segurança pública 

 

 

Isto significa dizer em números que, dos 28 policiais civis e militares que responderam o 

questionário, por unanimidade os 28 afirmaram que a categoria “Novo Cangaço”, pelas suas 

práticas delitivas, são organizações criminosas de alta periculosidade de natureza grave; que 
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18 deles declararam a categoria “Explosão de Cash”, também como organizações criminosas 

de alta periculosidade de natureza grave e apenas 12 dos profissionais de segurança pública 

disseram que a categoria “Roubo Comum”, possuir um grau de natureza médio, por conta da 

forma que executam as suas ações criminosas frente às instituições financeiras. 

 Tabela 02 - Distribuição dos motivos explicitados pelos profissionais de segurança 

pública, das polícias Civil e Militar, lotados no município de Conde-Ba, para justificar de 

acordo com a experiência policial de cada um, como eles descrevem os modi operandi da(s) 

quadrilha(s) que atacaram o município entre os anos de 2011 e 2015 (policiais civis 

registrados pelos números de 01 a 08 e militares, de 09 a 28, segundo a ordem cronológica 

dos questionários). 

 

Tabela 02 - Os modi operandi das quadrilhas na visão dos policiais 

                                                                                               

                                                                                                                                                               Policiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Modi operandi explicitados                                                               

 

CIVIL 

 

MILI-

TAR 

 

 

TO-

TAL 

% % % 
 

Da quadrilha que assaltou o posto do Bradesco no centro do município de Conde em 2013 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL TÁTICA 

 Operação discreta, agiram discretamente, agiram de forma oportunista,  

método convencional de  assalto. 

 Indivíduos portando armas leves, sem armas de grande porte, armas de  

pequeno porte, utilizaram de revolveres. 

 Sem violência contra os clientes que estavam no local, agem com menos 
truculência e violência, não utilizaram reféns. 

 

 

33,27 

 

 

33,33 

 

 

33,3 

Das quadrilhas que: explodiram os caixas do Banco do Brasil em 2013 e da Caixa Econômica Federal em  

2015 no Sítio do Conde 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL TÁTICA 

 Utilizando-se de explosivos, utilizaram “banana de dinamite”, Explosão de 

bombas, fortemente armadas com fuzis/ escopetas e metralhadoras, artefatos 

 nas pistas para retardar a ação policial, miguelitos para dificultar. 

 Deixando a população em pânico, agem de forma violenta, representa uma  

grande ameaça, feriram transeuntes  durante os assaltos. 

 Na madrugada, por volta das 03h da manhã, durante a madrugada, pela  

madrugada. 
             Planejamento, utilizaram de estratégias elaboradas, mostrando 

planejamento e organização, especializada. 

 

 

 

 

    25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Da quadrilha que: assaltou o Banco do Brasil no centro do município de Conde em 2015 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL TÁTICA 

 Operação bastante violenta, graves danos psicológicos a funcionários e  

pessoas que se encontravam no local e proximidades, usando clientes e pessoas 

como escudos, atirando no quartel da PM e DP. 

 Bem armados e equipados, fuzis e pistolas de alto calibre, estavam com 

uma AK 47 Calibre 7.62, 5.56 e espingardas calibre 12, uso de armas de grosso  

calibre. 

 Planejamento, muito organizada, muita ousadia e coragem, trabalho  

especializado e estudado, trata-se de uma quadrilha “profissional”, bastante 
especialista. 

 Tocando fogo em veículos nas estradas, dificultando o acesso de reforço  

policial, carro queimado na via, obstrução das rotas de fuga, bloqueio de rodovias. 

 

 

 

 

     25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

 Fonte: adaptado de Franco (2003, p.56). 
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 As porcentagens foram calculadas a partir do total de modi operandi explicitados (e 

não a partir do número de policiais) e, posteriormente, registrados nas categorias criadas (com 

seus respectivos significados). 

 Considerando as precárias condições de trabalho dos policiais, seja ele militar, seja ele 

civil, na qual estão inseridos (policiais entrevistados), é possível compreender os dados 

categorizados na Tabela 02. Ou seja, explica que a maneira de se planejar prevenção e/ou 

combate no campo da segurança pública, quando o assunto for ataque à instituição financeira, 

pode ser feita através da subcategorização da análise criminal, por meio da análise criminal 

tática, posto que dentro das categorias “Roubo Comum”, “Explosão de Cash” e “Novo 

Cangaço” prevaleceram as respostas relacionadas aos modi operandi dessas quadrilhas com 

os seus respectivos percentuais (33,3 %, 25% e 25%). 

 Podemos concluir, diante da tabela 02, que o estudo explicou a primeira parte do 

objetivo geral proposto por esta pesquisa, quando delineou que buscou analisar as 

características dos modi operandi das quadrilhas de assalto às instituições financeiras (bancos 

e postos bancários) que atuaram nos pequenos municípios do estado da Bahia, entre 2011 e 

2015. Especificamente, por meio da subcategoria de Análise Criminal Tática, frente à 

importância de se ter a informação detalhada quanto ao modus operandi dos criminosos. 

Devendo-se saber os tipos de armamentos e meios empregados para a prática de crimes, 

preferência por alvos de ataques (casa comercial, caixas eletrônicos, bancos etc.), em relação 

a este tipo de Análise Criminal, (ver subseção 1.2.4), que traz parte das ferramentas 

qualiquantitativa para promover a aplicação do policiamento.  

 Fazendo-se uma breve análise na tabela acima, podemos constatar que as categorias: 

“Explosão de Cash” e “Novo Cangaço” são muito mais violentas que a categoria “Roubo 

Comum”, tendo em vista os armamentos e meios utilizados por cada uma delas. Sendo assim, 

é necessário que se faça o emprego da Análise Criminal Tática no sentido de se tentar 

proporcionar a prevenção e/ou combate a esses ataques criminosos. 

 Tabela 03 - Distribuição dos fatores explicitados pelos profissionais de segurança 

pública, da Polícia Civil e Militar, lotados no município de Conde-Ba, no sentido de 

identificar quais foram os fatores que, na atividade policial, tornaram o município vulnerável 

e suscetível aos ataques às instituições financeiras entre os anos de 2011 e 2015. 
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Tabela 03 - Fatores explicitados pelos policiais relacionados à análise criminal 

                                                                                                                                                   Policiais 

       Fatores Explicitados                                                                                  

CIVIL MILITAR TOTAL 
 

Nº 

 

Nº 

 

% 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL ESTRATÉGICA 

Falta de planejamento das autoridades, falta de estratégia do alto escalão 

Comando Geral.           

Falta de um plano de ação e contingência, falta de planejamento. 

 

 

 

03 

 

 

03 

 

 

21,42 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL DE PERAÇÕES 

POLICIAIS 
A falta de efetivo policial, principalmente da Polícia Civil seguido da Polícia 

Militar, falta de viaturas, armamentos e equipamentos precários.  

Distância relativamente grande para equipes de apoio de outras forças policiais. 

Localização geográfica, relevo e estradas rurais. 

Falta de monitoramento (câmera) das entradas e saídas da cidade. 

Falta de valorização pecuniária juntamente com plano de carreira dos policiais. 

Falta de instrução militar (tiro policial e um novo treinamento de modo a inibir 

esse tipo de prática criminosa). 

 

 

 
 

 

 

07 

 

 
 

 

 

19 

 

 
 

 

 

92,85 

 

 

 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL DE 

INTELIGÊNCIA 

Falta de informação sobre qualquer cidadão diferente no município.  

Falta de serviço de inteligência que possa prever os ataques.  
Falta de investimento na área de inteligência. 

 

 

02 

 

 

05 

 

 

25,00 

Fonte: adaptado de Franco (2003). 

 

 As porcentagens foram calculadas a partir do total de fatores explicitados (e não a 

partir do número de policiais) e, posteriormente, registradas nas categorias criadas (com seus 

respectivos significados), observando-se também, a distribuição por instituições (polícias 

Civil e Militar). 

 Como se pode ser observado, em sua maioria (92,85%), os fatores que tornam o 

município vulnerável e suscetível aos ataques das instituições financeiras estão relacionados à 

análise criminal de operações policiais; em segundo lugar, com 25%, com fatores de análise 

criminal de inteligência, e por último com 21,42%, com fatores de análise criminal 

estratégica. 

 Pode-se inferir, diante da tabela 03 supracitada, de acordo com a sua pergunta feita em 

questionário aos profissionais de segurança pública, que inteligentemente respondem ao 

objetivo específico que pretendia identificar possíveis pontos de vulnerabilidade na atividade 

policial, no âmbito da segurança pública, que reduziram os riscos e ameaças para a atuação 

das quadrilhas de assalto a bancos (instituições financeiras) no município de Conde, estado da 

Bahia, entre 2011 e 2015. Extrai-se do estudo das respostas desses questionários que existe 

uma forte ligação com os fatores de Análise Criminal Estratégica, de Análise Criminal de 

Operações Policiais e de Análise Criminal de Inteligência. 
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 Em se tratando de Análise Criminal Estratégica, quando os profissionais de segurança 

pública trouxeram em suas respostas, verifica-se que existe uma falta de planejamento das 

autoridades, falta de estratégia do alto escalão do Comando Geral, falta de um plano de ação e 

contingência e por fim, uma falta de planejamento. Intuitivamente eles estavam reclamando 

pela Análise Criminal Estratégica, tendo em vista que ela é adstrita a fazer uso de um grupo 

de ferramentas e teorias que possibilitem a evolução territorial, alinhada a uma série de 

perspectivas, com a finalidade de se adotar as necessárias medidas sociais para inibir o 

crescimento e promover a diminuição da criminalidade. Neste sentido, deve-se buscar 

explicações que possa auxiliar a tomada de decisões estratégicas e políticas para solucionar 

problemas da segurança pública (SILVA, 2015, p. 57) - ver subseção 2.1. 

 Quanto aos Fatores de Análise Criminal de Operações Policiais, quando os policiais 

disseram em suas respostas aos questionários que a falta de efetivo policial, viaturas, 

monitoramento, valorização e instrução militar ou policial são os principais fatores da Análise 

Criminal de Operações Policiais, que tornam o município vulnerável aos ataques dessas 

organizações criminosas, foi porque instintivamente eles sabem que alguma medida deve ser 

adotada com urgência. Sendo assim, faz-se necessário realizar uma reestruturação nas polícias 

Civil e Militar no sentido de se promover uma qualificação nas operações policias frente à 

repressão e/ou prevenção da violência e criminalidade, para se fazer face às organizações 

criminosas (ver subseção 2.2), quando se trata da Análise Criminal de Operações Policiais e 

Indicadores. 

 Já a respeito dos fatores de Análise Criminal de Inteligência, segundo os entrevistados, 

a falta de informação sobre qualquer cidadão diferente no município, falta de serviço de 

inteligência que possa prever os ataques e a falta de investimento na área de inteligência são 

os principais fatores de Análise Criminal de Inteligência, visto que a incumbência do analista 

neste caso é identificar essas organizações criminosas, auxiliando o serviço operacional na 

prisão desses criminosos (ver subseção 2.3). Destacam-se algumas características de atuação 

de um analista criminal de inteligência, segundo Silva (2015, p.252): 

 
Identificar redes criminosas e “ajudar” a polícia a prender criminosos. Trata-

se de um serviço de análise por unidade policial, agência regional e nacional. 

Na análise regional de inteligência a coleta de informação não se limita 

apenas aos crimes, mas a identificação de relacionamentos e de territórios 
dos crimes e criminosos. Já o trabalho de inteligência em rede atua na 

investigação preventiva do crime. Tais características são inerentes à 

atividade do Analista de inteligência. 
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 Sucintamente, segundo Silva, temos algumas das mais importantes incumbências do 

analista de Inteligência, no sentido de se determinar as probabilidades de ocorrência de um 

ataque a uma instituição financeira, (ver subseção 2.3), no escopo da Análise Criminal de 

Inteligência. 

 

 
Quadro 01 – Ataques registrados nas instituições financeiras do município de Conde-Bahia, no início 
das 1ª e da 2ª quinzenas do mês. 

Nº Local Banco Ocorrência Data Horário 

01 Centro Bradesco (Posto) Roubo 14/01/2013 11:00 

02 Sítio do Conde Banco do Brasil (TAA) Explosão 03/12/2013 03:00 

03 Sítio do Conde Caixa Econômica Federal 
(TAA) 

Explosão 15/03/2015 01:50 

04 Centro Banco do Brasil Roubo 02/06/2015 11:00 

Adaptado de Silva (2015, p. 256). 

 

 

 Neste quadro, verificamos importantes pontos de convergência entre teoria, categoria e 

empirismo. Traçando uma correlação entre a subcategoria de Análise de Inteligência, criada a 

partir da teoria do Professor Silva, corroborada pela análise do padrão dos assaltos às 

instituições financeiras ocorridos no município de Conde, Bahia, entre os anos de 2011-2015. 

Da análise da sequência temporal desses assaltos, podem se traçar conexões entre ocorrências 

de mesmo padrão em outros municípios do estado, determinando assim, as probabilidades de 

novas ocorrências.  

 Este quadro foi criado a título de exemplificação, o que não impede o analista de 

inteligência de verificar em sua análise as facilidades encontradas pelos criminosos, avaliar a 

predisposição em relação ao tipo de instituição financeira, sequência de datas entre os 

assaltos, distância entre as instituições financeiras, rotas de convergência e fuga, levantamento 

da quantia assaltada, envolvimento com servidores, probabilidade de ocorrência espacial e 

temporal, dentre inúmeras probabilidades de se prevenir ou até mesmo alicerçar um possível 

próximo ataque.        

 Neste caso concreto, a probabilidade de ocorrer um assalto a uma instituição 

financeira nas categorias “Roubo Comum” e “Novo Cangaço” é de que ocorra nos três 

primeiros dias da primeira ou da segunda quinzena, entre 10h e 11h, da manhã. Já em relação 

à categoria “Explosão de Cash” (TAA), a probabilidade é de que ocorra também nos três 

primeiros dias das quinzenas do mês, entretanto, entre 02h e 03h, da madrugada (conforme 

descreve o quadro 01 acima). 
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4.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM OS COMERCIANTES E/OU 

ESPRESÁRIOS 

 

 Tabela 04 - Resposta dos comerciantes e/ou empresários (proprietários ou gerentes) à 

pergunta: De acordo com a sua experiência no ramo do comércio ou empresarial quais são as 

medidas adotadas para prevenção e/ou combate aos assaltos neste estabelecimento comercial 

e/ou empresarial? (Comerciantes e/ou empresários registrados pelos números de 01 a 10 

segundo a ordem cronológica dos questionários). 

 

Tabela 04 - Motivos explicitados pelos comerciantes e/ou empresários relacionados à análise criminal 

                                                                                                                 Comerciantes/Empresários 

Motivos explicitados 

TOTAL 

% 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL DE OPERAÇÕES POLICIAIS  

 Câmeras de segurança, alarme e foto sensor. Sistema de monitoramento por vídeo. 

 Instalação de câmeras dentro e fora da loja. 

100 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL DE OPERAÇÕES POLICIAIS  

 Guarda armada local. Vigilância 24 horas. Parceria com polícias especializadas. 50 
RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL TÁTICA  

 Deixar o mínimo de dinheiro no caixa.  Controle com numerários.  Controle diário de 

numerários. 

30 

Adaptado de Franco (2012). 

        

 As porcentagens foram calculadas a partir do total de fatores explicitados (e não a 

partir do número de comerciantes e empresários) e, posteriormente, registrados nas categorias 

criadas (com seus respectivos significados). 

 Na Tabela 04 retro exposta, os comerciantes e empresários, quando questionados, 

declararam com o percentual de (100%) que implantaram em seus estabelecimentos um 

sistema de monitoramento de câmera e TV, como medida de segurança no sentido de prevenir 

ou combater furtos e/ou roubos. De maneira especial, os dispositivos móveis, as câmaras de 

vídeo e o acesso à Internet estão sendo utilizadas para dar voz a cidadãos e aprimorar as 

práticas das instituições de segurança pública. Pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias que devem ser empregadas para atuação nas operações policiais (SILVA, 2015, 

p.65). De maneira inovadora, vindo da rede privada, surge aqui a necessidade de se aplicar a 

Análise de Operações Policiais (ver subcapítulo 2.2). No sentido contrário, uma visão análoga 

mostra que o crime organizado vem se especializando de tal maneira que Aquino (2010b, 

p.83) afirma como se dá o planejamento de um ataque a uma instituição financeira: 

 

No caso de bancos e empresas de guarda de valores, os assaltantes procuram 
descobrir o contingente de funcionários, os horários exatos de 

funcionamento, os dias em que maiores quantias são movimentadas. O 

sistema de segurança é mapeado, são identificadas a quantidade e a 
localização de câmeras e de vigilantes armados a serviço do estabelecimento. 
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 Em relação à explicitação de 50% dos entrevistados, vê-se a existência de guarda 

armada local, vigilância 24 horas e parceria com polícias especializadas como uns dos 

principais fatores utilizados pelos comerciantes e empresários na prevenção e/ou combate a 

furtos e roubos. Parte-se desse pressuposto, fazendo uma interpretação análoga, de que a 

criação de uma Guarda Municipal, seria de grande utilidade para a segurança pública no que 

se refere à atual carência em que se encontra as polícias no interior do estado da Bahia. Em se 

tratando de interpretação análoga da Análise Criminal de Operações, Silva (2015, p.65-66) 

afirma que tal análise preocupa-se com estudos, emprego de efetivo policial e formação e 

requalificação de efetivo. 

 No que tange à Análise Criminal Tática, (ver subseção 3.1), de acordo com a Tabela 

04, nos trouxe de acordo com as suas experiências o percentual de 30% a atividade de: 

“deixar o mínimo de dinheiro no caixa” ou “controle diário de numerários”, adotados como 

medida de prevenção aos ataques aos seus estabelecimentos. De forma que, concatenando 

com a Análise Criminal tática, surge em sentido análogo que pode se extrair uma inferência 

dessa equação ora citada no parágrafo anterior. Vejamos, “Monitorar a transferência de 

valores monetários rotineiramente e verificar capacidade de pagamento de valores em 

agências bancárias nas cidades para fins de prevenir roubos na área de responsabilidade”, 

Silva (2015, p.52). 

 Tabela 05 - Resposta dos comerciantes e/ou empresários (proprietários ou gerentes) à 

pergunta: Quais os impactos negativos socioeconômicos, sofridos pela população condense e 

turística causados pelos assaltos aos bancos do município? (comerciantes e/ou empresários 

registrados pelos números de 01 a 10 segundo a ordem cronológica dos questionários). 

 

Tabela 05 - Comerciantes e/ou empresários relacionados à análise criminal administrativa 

                                                                                                                                                     Comerciantes/Empresários  

Motivos explicitados 

TOTAL 

    % 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL ADMINISTRATIVA  
 Queda nas vendas, nos pagamentos e recebimentos. Diminuição das vendas nos comércios. 

 Diminuição da circulação da moeda local.  

90 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL ADMINISTRATIVA  
 O turista está com medo por causa dos frequentes assaltos. Trazendo desconforto para os turistas. 

 Diminuição do turismo por se tratar de local de praia. 

80 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL ADMINISTRATIVA  
 Falta de acessibilidade aos bancos principalmente aos finais de semana. 

 Fechar a única agencia da cidade às 16 horas e não abrindo nos finais de semana. 
 Medidas de segurança devido a tanto assalto. 

70 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL ADMINISTRATIVA  
 O cliente acaba na maioria das vezes prejudicado. Causando um imenso trauma para os condenses. 

 Prejudica a população, o povo principalmente.  

50 

RELACIONADOS A FATORES DE ANÁLISE CRIMINAL ADMINISTRATIVA  
 Diminuição de empregos na cidade. Os hotéis e pousadas demitindo funcionários. Desemprego. 30 

Adaptado de Franco (2003). 
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 As porcentagens foram calculadas a partir do total de respostas explicitadas (e não a 

partir do número de comerciantes e empresários) e, posteriormente, registrados nas categorias 

criadas (com seus respectivos significados). 

 Conclui-se, diante da tabela 05 retro citada, de acordo com a sua pergunta feita em 

questionário aos comerciantes e/ou empresários, de forma que acabaram respondendo ao 

último dos objetivos específicos deste estudo, que pretendia demonstrar os impactos negativos 

socioeconômicos causados pelas quadrilhas que assaltaram as instituições financeiras do 

município de Conde, no estado da Bahia, entre 2011 e 2015, a seguinte observação:  de 

acordo com a referida Tabela, em primeiro lugar, com o percentual de 90%, ficou a “queda 

nas vendas” com diminuição na circulação de moeda local; em segundo lugar, com 80%, que 

“o turista está com medo por causa dos frequentes assaltos” com diminuição do turismo por 

se tratar de local de praia; em terceiro lugar, com 70%, a “falta de acessibilidade aos bancos 

principalmente aos finais de semana”, como medida de segurança devido ao elevado número 

de  assaltos; em quarto lugar, com 50% dos questionados, que “o cliente acaba na maioria das 

vezes prejudicado”, causando um imenso trauma para os condenses; em quinto e último lugar, 

com 30% das respostas, ficou como impacto negativo socioeconômico, a “diminuição de 

empregos na cidade”, com os hotéis e pousadas demitindo funcionários (ver subseção 3.2).  

 Da Análise criminal administrativa, os fatores acima explicitados pelos comerciantes 

e/ou empresários extraíram a essência de uma possível solução para esses problemas, tendo 

em vista que o analista criminal administrativo deve fazer uma síntese selecionada das 

informações acerca do estudo da criminalidade, de acordo com o público alvo a que se destina 

ser apresentada, levando-se em consideração a prestação de contas da atividade da gestão da 

segurança pública, com fundamento nos aspectos legais, políticos e práticos. De maneira que 

Silva (2015, p.59) traz o seu conceito: 

 
Análise Criminal Administrativa é a apresentação de conclusões importantes 
da pesquisa e análise da criminalidade com base em questões legais, 

políticas e práticas, tendo como objetivo informar ao público no âmbito da 

administração da polícia, ao governo da cidade e aos municípios e aos 

cidadãos. 

 

 O objetivo principal da Análise Criminal Administrativa é o de informar ao público 

sobre as condicionantes da criminalidade e os esforços que estão sendo realizados para conter 

o crime (SILVA, 2015, p. 59). Diga-se de passagem, a subseção 3.2, tratando do assunto 

economia e comércio, trouxe pertinentes recomendações de como possíveis vítimas podem 

estar promovendo a prevenção da criminalidade imputada contra si ou sua propriedade. É 
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através da exposição de dados sobre a criminalidade que o cidadão terá o livre arbítrio para 

contribuir para a melhoria da qualidade da segurança pública para seu bairro, sua cidade ou 

seu país (SILVA, 2015, p. 60). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa, partindo dos casos acontecidos nos últimos cinco (05) anos no 

município de Conde-BA, objetivou identificar as categorias de análise criminal que mais se 

adequavam aos estudos, as categorias de quadrilhas de assaltos às instituições financeiras, a 

evolução e os modi operandi dessas quadrilhas, os pontos vulneráveis no âmbito da segurança 

pública e os impactos socioeconômicos negativos provocados por esses ataques. 

 Em relação aos dados primários que serviram como essência para a consecução desta 

pesquisa na produção de dados secundários, foram utilizados Boletins de Ocorrências das 

polícias Civil e Federal. Entretanto, encontrou-se um obstáculo na obtenção do Boletim de 

Ocorrência do ataque ao TAA da Caixa Econômica Federal do Sítio do Conde, sob a alegação 

do Escrivão da DELEPAT de que provavelmente nenhum preposto da Caixa Econômica 

Federal compareceu àquela delegacia para realizar o registro, transparecendo assim, que algo 

não está condizendo com a nossa realidade jurídica pátria, visto que a Constituição Federal de 

1988 prevê, em seu Artigo 144, § 1º, Inciso I, que é dever da Polícia Federal apurar as 

infrações penais contra as empresas públicas da União.  

Logo, vale frisar que quando ocorre um ataque a uma instituição financeira (empresa 

pública) pertencente à União Federal, quer seja por roubo, quer seja por furto, a autoridade 

competente da Polícia Federal tem a obrigação imediata de apurar os fatos, 

independentemente de representação de prepostos da agência bancária a que pertença o TAA. 

 Diante de tal dificuldade, foi substituído o Boletim de Ocorrência, que seria por lei de 

competência da Polícia Federal instaurar com o seu respectivo inquérito, pelo Relatório de 

Serviço do Oficial de Coordenador de Área da 51ª CIPM/Conde, o qual, dizendo-se de 

passagem, foi muito mais frutífero em termos de dados referentes à ocorrência policial do que 

os Boletins de Ocorrências da Delegacia Territorial de Conde. Logicamente este fato não 

desfaz o benemérito de nenhuma das instituições, até mesmo porque o B.O. é apenas um 

instrumento para que se dê início a instauração do inquérito policial, devendo esse ser 

bastante detalhado em relação à sua elaboração e conseguinte remessa ao Ministério Público e 

Poder Judiciário. 

 No que diz respeito às categorias de quadrilhas de assaltos, às instituições financeiras, 

essas foram criadas a partir do conhecimento empírico deste pesquisador, quando explicitadas 

em questionários aplicados aos profissionais de segurança pública, e, posteriormente, 

confirmadas pelos B.O.s da Delegacia Territorial de Conde e Relatórios de Serviço do 

Coordenador de Área da 51ª CIPM/Conde.  
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 Na prática, a categoria “Roubo Comum” não tem tanta relevância para os estudos 

quanto às categorias “Explosão de Cash” e “Novo Cangaço”. Em regra, a primeira não passa 

de uma ação praticada por pequenas frações de criminosos que formam grupos, 

desorganizados para a prática de assalto, porém geralmente não se utilizam de violência 

excessiva. Na segunda categoria supracitada, uma das mais violentas, senão a mais na sua 

consecução, conforme registrado pelos empresários e comerciantes entrevistados. Esses 

informaram que utilizam, como método de prevenção a estes ataques às instituições 

financeiras, o controle de numerários nos caixas, fato que, para os entrevistados, trouxe um 

enorme prejuízo ao comércio, munícipes e turistas de Conde. Já na terceira categoria, de 

acordo com os seus modi operandi, podemos inferir que estamos diante de uma verdadeira 

organização criminosa, sendo necessário, nesses casos, um elevado trabalho de planejamento 

preventivo, como por exemplo, o de vídeo monitoramento, bem como de um plano de ação 

bem executado por parte dos órgãos de segurança pública no combate a esses ataques.       

 Quanto às categorias de Análise Criminal, na busca por resultados confiáveis em 

relação aos pontos vulneráveis encontrados no âmbito da segurança pública nesta pesquisa, 

foi necessário que se fizesse um cruzamento entre teóricos da área, categorias e teorias ligadas 

à análise criminal e seus seguintes tipos: Análise Criminal Tática, Análise Criminal 

Estratégica, Análise de Operações Policiais, Análise Criminal de Inteligência e a Análise 

Criminal Administrativa. A Análise Criminal se distingue segundo a sua aplicação e uso de 

fonte de dados, embora seus tipos não sejam genuinamente apartados, como foi visto acima.  

 No que se refere à Análise Criminal Administrativa, verificou-se que a mesma, não 

obstante ter como objetivo principal o de informar ao público sobre as condicionantes da 

criminalidade e os esforços que estão sendo realizados para conter o crime, tem importância 

decisiva para as unidades policiais no sentido de entender a evolução criminal e demonstrar as 

condições de prevenção e/ou repressão, bem como fazer com que as unidades policiais 

trabalhem em parceria com a comunidade, objetivando promover a sua própria segurança e 

colaboração na solução de delitos. Assim, este trabalho de pesquisa propôs às autoridades 

municipal, estadual e federal a implantação de um sistema de vídeo monitoramento, criação 

de uma Guarda Municipal e auxílio às polícias Civil e Militar. 

 Quanto aos pontos vulneráveis no âmbito da segurança pública, ergueu-se neste 

aspecto a inferência das respostas aos questionários por parte dos profissionais de segurança 

pública, em que a maioria, com 92,85%, colocou, em relação aos fatores que tornam o 

município vulnerável e suscetível aos ataques das instituições financeiras, aqueles 

relacionados à Análise Criminal de Operações Policiais; em segundo lugar, com 25%, estão 
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relacionados à Análise Criminal de Inteligência e, por último, com 21,42%, estão 

relacionados à Análise Criminal Estratégica, apesar de não está diretamente ligado um assunto 

ao outro. 

 Explicando ainda que a maneira de se planejar prevenção e/ou combate no campo da 

segurança pública, quando o assunto for ataque à instituição financeira pode se proceder 

através da subcategorização da análise criminal tática que, dentro das categorias “Roubo 

Comum”, “Explosão de Cash” e “Novo Cangaço”, prevaleceram as respostas relacionadas aos 

modi operandi dessas quadrilhas, com os seus respectivos percentuais, (33,3 %, 25% e 25%).  

 Diante dos números expostos acima, este pesquisador pôde inferir que um assunto está 

permanentemente adstrito ao outro, ou seja, o planejamento quanto aos modi operandi das 

organizações criminosas estão intimamente ligados aos pontos vulneráveis no âmbito da 

segurança pública, o que vem provocando incalculáveis prejuízos socioeconômicos nos 

pequenos municípios do estado da Bahia. Isso responde à pergunta de partida formulada na 

exordial desta pesquisa, que assim se insculpiu: “Como se caracterizam os modi operandi das 

quadrilhas de assalto a bancos (instituições financeiras) que atuaram no interior do Estado da 

Bahia, entre 2011 e 2015 e qual o nível de impacto socioeconômico negativo provocado por 

essas ações?”, sendo exatamente a caracterização destes modi operandi, quando posta em 

prática frente às vulnerabilidades, que formam o fator determinante do nível de impacto 

socioeconômico negativo. 

 Já em relação aos impactos socioeconômicos negativos provocados pelos ataques às 

instituições financeiras, inferiu-se das respostas aos questionários aplicados aos comerciantes 

e/ou empresários do município que, com os avanços dessas ações criminosas, há um 

comprometimento da estrutura da segurança pública dentro dos municípios, principalmente 

dos de pequeno e médio porte, bem como vêm comprometendo os aspectos socioeconômicos, 

pelas seguintes razões: além dos riscos que o momento dos assaltos levam às pessoas, há uma 

série de outros problemas, como por exemplo, limitação nos horários de atendimento dos 

caixas eletrônicos nos dias úteis e o fechamento desses aos fins de semana, trazendo um 

grande prejuízo socioeconômico para as pessoas de um modo geral. Tais observações 

corroboraram com o que já foi dito no início desta pesquisa, quando do seu problema ao se 

afirmar que “os assaltos a bancos no interior do estado da Bahia não são só um problema de 

segurança pública, mas também um problema socioeconômico”. Logo, exsurge a relevância 

desta pesquisa de que estes assaltos às instituições financeiras é um tipo de problema que 

afeta a sociedade não só no campo da segurança pública, mas também nos aspectos sociais 

(como por exemplo, gerando despesas em hospitais e clínicas com vítimas dessas ações 
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feridas ou com algum transtorno relacionado à saúde; políticos (tendo como exemplo, a 

geração de despesas para o administrador daquele município ou estado) e, por fim, 

econômicos (podendo citar aqui, como exemplo os prejuízos financeiros sofridos pela 

população local e/ou turística com a falta de circulação de papel moeda), não se resumindo 

apenas aos aspectos da segurança pública. Não obstante, o aparato policial ter que se alicerçar 

melhor na compreensão dos modi operandi dessas organizações criminosas para que assim, 

também possa atuar com eficácia e eficiência preventiva e/ou repressivamente contra essas 

modalidades de crimes no solo do estado da Bahia. 
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