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RESUMO

A tecnologia atingiu altos níveis de disponibilidade, armazenamento, processamento e grande redução nos custos de operação, possibilitando o 
uso com qualidade de algoritmos de Inteligência Artificial (IA) em várias áreas. Os assaltos à bancos tem um padrão que podemos detectar 
usando as técnicas corretas. Objetivos, essa pesquisa multidisciplinar envolvendo a Ciência da Computação, a Administração, a Estatística e a 
Segurança Pública, tem como objetivo principal aplicar técnicas modernas de computação para combater os crimes de assaltos à bancos no 
estado do Ceará utilizando modelos preditivos de IA capazes de gerar conhecimentos até então não percebidos ou não utilizados pela gestão da 
Segurança pública para apoiar suas ações, políticas e planejamentos, visando a redução dessas práticas no nosso estado ou em qualquer outro 
estado, pois trata-se de uma pesquisa replicável. Como objetivos secundários estão os resultados obtidos na pesquisa através do uso das técnicas
estatísticas geradas a partir dos dados coletados. A Metodologia A metodologia utilizada é a quantitativa para apresentar os resultados 
estatísticos apurados pelos algoritmos de IA. Foram utilizadas também a pesquisa bibliográfica e a pesquisa aplicada, pois buscamos usar os 
resultados desta pesquisa em benefício da segurança pública do Ceará, podendo ser replicada para outros estados do Brasil. Os dados utilizados 
nessa pesquisa foram coletados do site do Sindicato dos Bancários do estado do Ceará, que registra todos os assaltos a bancos ocorridos no 
estado assim que eles ocorrem. Os dados foram processados usando rede neural, executada em 200 (duzentas) épocas, com uma base 250 
assaltos ocorridos entre 2015 e 2019. Os resultados apurados mostram um padrão de comportamento dos criminosos: 54,6% dos assaltos são em 
localidades com menos de 30 mil habitantes, 46,2% usam explosivos, 61% durante a madrugada e 93% em dias úteis, sendo 45,4% nos primeiros 
cinco dias ou nos últimos cinco dias do mês e 77% dos casos em agências do Banco do Brasil ou Bradesco. Quando aplicamos os modelos 
preditivos obtivemos um nível de acurácia de 85,43% mais ou menos 3,25% de variação, isto é, podemos avaliar os riscos de ocorrer um assalto 
com margem de acerto de quatro assaltos em cinco ocorridos. Concluindo, esta pesquisa mostrou algumas possibilidades que a Inteligência 
Artificial pode oferecer à Segurança pública. Após a aplicação do aprendizado de máquina e testes de acurácia, podemos inferir que quatro em 
cada cinco assaltos a bancos no estado do Ceará apresentará um padrão conhecido e que a aplicação das técnicas corretas poderá prever com 
boa margem de acerto. Evidentemente que a utilização dos dados oficiais trará maior assertividade às nossas predições, entretanto ainda não 
temos acesso a esses dados. “NÃO QUEREMOS PREVER ASSALTOS, QUEREMOS PODER EVITÁ-LOS”, pois os efeitos nas localidades atacadas são 
violentos e prejudiciais ao comércio e empregos, deixando essas populações sem o sistema bancário por vários meses.
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