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RESUMO 

 

Objetivo - Compreender a influência do Programa Segurança Presente em relação ao índice de 

criminalidade e a sensação de segurança experimentada do ambiente social em que estão 

implantados, tendo como foco a área territorial de abrangência das Operações Centro e Lagoa 

Presentes. 

Metodologia - Estudo de caso único, Programa Segurança Presente; múltiplas unidades de 

análise, Operação Centro Presente e Operação Lagoa Presente, o método permitiu descrever o 

programa e avaliar a movimentação dos aspectos: sensação de segurança e incidência criminal, 

comparando-se a períodos anteriores à inauguração das operações.  

Resultados - O Programa Segurança Presente se consolidou como uma política pública de 

sucesso, capaz de influenciar a segurança pública proporcionando maior sensação de segurança, 

que vai além das regiões onde é implantado, mas repercute em grande parcela da sociedade 

fluminense, pela representatividade dos bairros onde se estabelece as operações. 

Limitações - A limitação de tempo inviabilizou que se contemplasse outras possíveis unidades 

de análise e as possíveis variações da influência do programa em outros contextos 

socioeconômicos. Ademais no decorrer da pesquisa, o programa ampliou-se para um número 

de operações em quase 05 [cinco] vezes. O modelo bipartido de polícia limita a comparação 

com resultados de pesquisas desenvolvidas além das fronteiras nacionais. 

Contribuições Práticas - Aprimoramento da política pública. 

Contribuições Sociais - Subsidiar cientificamente as decisões dos gestores no que tange a 

extensão da política pública, a partir dos resultados obtidos na reflexão e integração das 

discussões teórico-acadêmicas acerca do programa, da visão dos gestores e operadores, além 

das expectativas sociais. 

Originalidade - O Programa Segurança Presente mostrou-se um caso único, revelador, pouco 

conhecido, estudos sobre segurança pública não abordam o quanto as ferramentas de gestão são 

capazes de modernizar essa atividade, de forma a torná-la mais ágil e dinâmica, conceder maior 

atuação e visibilidade e, ainda, se o resultado da associação desses fatores, efetivamente, é a 

redução da criminalidade. 

Palavras-chave - Segurança Presente, Nova Gestão Pública, Sensação de Segurança 

Categoria do Artigo - Dissertação de Mestrado 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Purpose - The research purpose to understand the influence of the Programa Segurança 

Presente on Public Security in the regions where they are implemented, clarifying whether this 

public policy, built based on New Public Management tools, alters the criminal incidence or 

the feeling of security in the social environment in which it operates. 

Methodology - Single case study, Programa Segurança Presente; multiple units of analysis, 

Operação Centro Presente e Operação Lagoa Presente, the method makes possible to describe 

the program and assessing the movement of aspects: sense of security and criminal incidence, 

comparing to periods prior to the beginning of operations. 

Findings – Programa Segurança Presente has consolidated as a successful public policy, 

capable of influencing public security by providing a greater sense of security, which goes 

beyond the regions where it is implemented, but has repercussions in a large part of Rio de 

Janeiro society, given the representativeness of the neighborhoods where establishes operations 

and, also, reduce crime in the immediate areas where it develops. 

Research limitations – The time limitation made it impossible to contemplate other possible 

units of analysis and the possible variations in the influence of the program in other 

socioeconomic contexts. Furthermore, in the course of the research, the program expanded to 

many operations almost 05 [five] times. The bipartite police model limits the comparison with 

results of research carried out across national borders. 

Practical contributions – Contribute to the improvement of the public policy.  

Social contributions – To scientifically support the decisions of managers regarding the 

extension of public policy, based on the results obtained in the reflection and integration of 

theoretical and academic discussions about the program, the view of managers and operators, 

and also social expectations. 

Originality – The Programa Segurança Presente proved to be a unique, revealing, little-known 

case, studies on public security do not address how much the management tools are capable of 

modernizing this activity, to make it more agile and dynamic, grant greater performance and 

visibility, and also, if the result of the association of these factors, effectively, to reduce crime. 

Keywords: Segurança Presente, New Public Management, Sense of Security. 

Paper category: Master’s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização 

 

A administração pública no final do século XX, em busca por eficiência nos serviços, 

experimentou uma transição do modelo clássico de burocracia, estruturado por Max Weber, 

para um modelo inspirado nas regras e princípios mercadológicos do setor privado, essa reforma 

de transição ficou conhecida como New Public Management [NPM] (COLAK, 2019; 

DIEFENBACH, 2009; MOTTA, 2013). 

A partir da assunção dos princípios do NPM: empreendedorismo, privatização, 

orientação ao cliente e técnicas de gestão do setor privado integradas ao setor público, as 

reformas na gestão foram impulsionadas e mudaram a maneira na qual o setor operava a 

prestação de serviços público (COLAK, 2019). 

No Brasil, essa transição do modelo burocrático weberiano para o modelo gerencialista 

do NPM atingiu seu auge entre os anos de 1995 e 1998, com as transformações aplicadas com 

base no Plano Bresser (LOUREIRO, ABRUCIO, PACHECO, 2010; GAETANI, 2003). 

Todo esse movimento de reforma se justifica pela busca constante da administração 

pública em atender as exigências da sociedade por eficácia e eficiência. Entretanto, atingi-las, 

diferentemente da produção de bens, é um desafio, uma vez que seu produto (serviço) reúne 

características como: intangibilidade, perecibilidade, inseparabilidade e heterogeneidade, as 

quais dificultam a avaliação de sua performance e, ainda, na segurança pública podem 

comprometer integralmente o ciclo da política pública ou conduzir a uma interpretação 

equivocada dos resultados (MARQUES; FIGUEREDO, 2020; SOARES, 2007).  

A criação no ano de 2018 do orçamento por resultado no Sistema Único de Segurança 

Pública – SUSP do Governo Federal demonstra a incorporação de princípios como governança 

colaborativa, gestão de desempenho, orçamento por desempenho e descentralização com 

transferência de recursos a estados e municípios (DE FARIA, 2020). 

Na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a mais recente demonstração de 

reforma administrativa também adota premissas reformistas da gestão pós-NPM. O que 

Cavalcante (2017, p. 27) chamou de “visão holística e integrada da gestão pública”, pode ser 

identificado no Programa Segurança Presente que, assim como o SUSP do Governo Federal, 

integra à segurança pública alguns dos principais serviços públicos capazes de contribuir para 

promoção de uma segurança cidadã: assistência social, controle urbano e fomenta maior 
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participação social, concretizando a previsão constitucional da “responsabilidade de todos” 

(CAVALCANTE, 2017). 

Ações dessa natureza rompem o paradigma da redução dos índices de criminalidades 

como única forma de se tornar uma determinada região mais segura. Revelam que maior 

sensação de segurança pode ser proporcionada por meio da ação policial de preservação da 

ordem pública, sobretudo assegurando a ordem pública em uma rua, bairro ou área, melhorando 

a confiança da sociedade em relação à polícia e à satisfação com o trabalho realizado pelos 

agentes (WILSON; KELLING, 2017). 

A literatura analisada expõe o foco dos estudos da segurança pública nas ações policiais. 

No entanto, dar ênfase ao estudo do Programa Segurança Presente sob a ótica do NPM se faz 

necessário para identificação das ferramentas que devem ou não ser empregadas na promoção 

da segurança, compreender e definir tais mecanismos é importante para adequação do seviço 

público aos anseios sociais por eficiência na segurança pública. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

A redução da criminalidade a níveis socialmente aceitos é um serviço 

constitucionalmente implícito nas atribuições dos órgãos policiais, cuja incumbência é a 

operacionalização do “dever do Estado” em prover segurança pública. Ainda, na Carta Magna 

tem-se uma das atividades exercidas para garantia desse amplo conceito denominado segurança 

pública, o policiamento ostensivo de preservação da ordem pública, cujo exercício cabe às 

Polícias Militares e contém em seu escopo o patrulhamento (ARAUJO, 2011). 

Essa atribuição constitucionalmentente prevista não se confunde com o patrulhamento, 

segundo O. Wilson1, uma estratégia de policiamento cuja finalidade é dissuadir um potencial 

delinquente da “crença de que existe ou a existência da oportunidade” para cometer um ilícito, 

desenvolvendo no “criminoso o medo de ser preso; a evidente probabilidade de ser preso”, 

consequentemente, o patrulhamento define o “nível de convencimento de que não existe a 

oportunidade para delinquir”, além de gerar sensação de segurança (CERQUEIRA, 1998, p.8).  

O policiamento ostensivo, entretanto, consiste em um conceito e não numa atividade 

propriamente dita, representa para a segurança pública um conjunto de ações executadas 

exclusivamente pelas polícias militares, “na qual o emprego do homem ou fração de tropa 

 
1 O.W.Wilson teórico do modelo organizacional [também chamado de modelo profissional] para a polícia urbana, 

estabelecido pelo movimento de reforma ocorrido nos anos 1900, da história do policiamento norte-americano 

(CERQUEIRA, 1998). 
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engajados sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, 

objetivando a manutenção da ordem pública”, uma dos métodos de emprego, de materialização 

do policiamento ostensivo é o patrulhamento (BRASIL, 1983). 

Para Soares (2003), reiteradamente, as políticas públicas de segurança, reproduzem 

tradicionais práticas de repressão criminal, contudo não é incomum a (in)segurança ser pauta 

de reinvindicação social e umas das principais plataformas dos planos de governos, o que 

demonstra inefciência do “dever do estado” em desenvolver políticas eficazes no âmbito da 

defesa do cidadão e proteção de seus direitos, a “segurança cidadã” ou “segurança humanista” 

(SOARES, 2003, p. 88). 

No entanto, a multiplicidade de fatores, sociais e econômicos, que conduzem um 

indíviduo ao cometimento de crime, dificulta o poder público de propor polítcas aptas à limitar 

essas causas, de maneira que deixe de nascer numa pessoa o desejo de cometer delitos. Outro 

efeito é a indescrição de métodos de avaliação dessas políticas e da performance policial 

(SOARES, 2007). 

Consequentemente, cada vez mais a sociedade anseia por segurança pública na sua mais 

paupável configuração: o policiamento. Este, no campo difuso e subjetivo propicia sensação de 

segurança, enquanto no campo concreto e objetivo resulta em redução dos índices de 

criminalidade, quando observados sob a ótica da “lei de concentração do crime no espaço”, 

assim denominada por Weisburd  (RICO, 1992; VILARDI, 2017; NINO, 2009)  

Weisburd esclarece em conclusão a um de seus estudos realizados em Minneapolis e 

Seatle que 50% dos crimes ocorrem em um espaço territorial muito delimitado, entre 3,5% e 

4% dos segmentos de rua (NINO, 2009). 

Diante dessa perspectiva, busca-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: como o 

Programa Segurança Presente influencia na segurança pública das regiões onde é implantado, 

no que se refere ao índice de criminalidade e à sensação de segurança experimentada do 

ambiente social em que estão implantados. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Compreender a influência do Programa Segurança Presente em relação ao índice de 

criminalidade e à sensação de segurança experimentada do ambiente social em que estão 

implantados, tendo como foco a área territorial de abrangência das Operações Centro e Lagoa 

Presentes. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

Acessoriamente, a pesquisa analisará os seguintes objetivos específicos: 

a. Compreender a influência do Programa Segurança Presente nos índices de 

criminalidade; 

b. Identificar os fatores que a sociedade aponta como relevantes para a percepção da 

segurança; 

c. Analisar se os fatores que influenciam na sensação de segurança se restringem à 

criminalidade; 

d. Verificar como a adoção dos princípios de new public management na gestão da 

segurança pública podem influenciar na eficácia e eficiência desse serviço. 

 

1.5 Relevância 

 

A parceria, como ferramenta de gestão, no desenvolvimento da complexa atividade de 

policiamento ostensivo possibilita modernização dos processos desempenhados na execução do 

serviço público, oferece maior agilidade e dinamismo ao atendimento de ocorrências policiais, 

bem como aumento da ostensividade. Consequentemente, o serviço prestado se torna mais 

eficiente, eventualmente com resultados positivos na redução da criminalidade e, 

principalmente, aumento da sensação de segurança experimentada pela sociedade. Ademais, 

essa eficiência pode ensejar otimização dos elevados gastos, estabelecendo uma melhor relação 

custo-benefício [Value for Money] dos investimentos e custeio da segurança pública, que se 

retroalimentam dos resultados negativos (VILARDI, 2017; GONÇALVES.2018; 

CAVALVANTE, 2017; RIO DE JANEIRO, 2020a; NINO, 2009). 

Como medida de eficiência, na busca por uma segurança pública de qualidade, o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro criou em janeiro de 2014 o programa denominado 

Programa Segurança Presente, cuja primeira operação foi a Lapa Presente e atualmente é 

composto por 32 (trinta e duas), desenvolvidas em diversas cidades da Região Metropolitana 

do estado: Capital, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo2.  

A análise do modelo de gestão adotado pelo Programa Segurança Presente e os efeitos 

dessa nova gestão na segurança pública permitem conhecer metodologicamente o limite 

geográfico delimitado nesta pesquisa, de forma que os resultados possam contribuir  para o 

 

2 Fonte: Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, sede do Programa Segurança Presente 
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aprimoramento da política implementada e, tendo em vista a recente ampliação do programa, 

subsidiar cientificamente as decisões dos gestores no que tange a extensão da política pública, 

a partir dos resultados obtidos na reflexão e integração das discussões teórico-acadêmicas 

acerca do programa, da visão dos gestores e operadores, além das expectativas sociais. 

 

1.6 Delimitação do Estudo  

 

Para atingir os objetivos estabelecidos serão avaliadas duas unidades de análise dentre 

as existentes: Lagoa e Centro, explorando-se os dados criminais tratados pelo Instituto de 

Segurança Pública [ISP], por meio do Sistema de Metas e Acompanhamentos de Resultados 

[SIM], com foco nos seguintes indicadores estratégicos de criminalidade [IEC] do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro: roubo de rua, roubo a transeunte, roubo a aparelho a celular, roubo 

de veículo, posse de drogas e roubo a estabelecimento comercial, esta última apenas para a 

Operação Centro Presente, no período compreendido entre janeiro/2011 a dezembro/ 2019. 

Não obstante análise dos dados criminais, a pesquisa contemplará a avaliação da 

sensação de segurança experimentada pelas pessoas que, de alguma forma, vivenciam o dia a 

dia daqueles ambientes ou frequentam, ainda que eventualmente, as áreas analisadas. 

 

1.7 Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação está estruturada de forma que o primeiro capítulo é a introdução 

ora descrita. O segundo capítulo trata-se do referencial teórico baseado na literatura do New 

Public Management [NPM], partindo-se de uma breve análise do modelo de administração 

burocrático ou weberiano que antecede o NPM; em seguida descreve-se o surgimento e 

desenvolvimento do NPM abordando suas características e principais transformações na gestão 

pública; encerrando o capítulo, a abordagem volta-se ao estudo do pós-NPM até o estado da 

gestão pública atual.  

Suplantada pelas premissas inerentes à evolução da gestão pública, inicia-se a análise 

histórico-evolutiva da gestão na segurança pública brasileira a nível federal e estadual, 

elencando as principais políticas e programas desenvolvidos na área, associando as 

características dos regimes ditatoriais e dos regimes democráticos ao modelo de gestão adotado 

nos governos para prover segurança. 

O terceiro capítulo consiste na metodologia, onde descreveu-se o método de estudo de 

caso aplicado à pesquisa; definiu-se a estratégia contemplando a classificação quanto aos fins 
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e aos meios (VERGARA, 1998) e o fluxo de atividades desempenhadas para definição do 

desenho da pesquisa (BRANSKI; FRANCO; LIMA JUNIOR, 2010); demonstrou-se a 

adequação do caso ao método com a observância das condições descritas por Yin (2001) para 

delimitação clara da estratégia adotada na pesquisa, os precedentes definidos como importantes 

(JOIA, 2005) e o teste de qualidade e lógica das proposições (YIN, 2001), a condução do estudo 

com indicação das etapas desempenhadas até o relatório e o planejamento do caso com a seleção 

das fontes de evidências. Aponta-se, ainda, as técnicas utilizadas para a coleta de dados e 

estratégias para a obtenção; a posterior seleção e organização dos dados coletados e os 

procedimentos de análise. Encerrando o capítulo, dispôs-se acerca das limitações do método. 

Posteriormente, o quarto capítulo tratou do estudo de caso propriamente dito, onde se 

aborda, a partir dos dados obtidos, as análises e os resultados.  

Encerrando-se a dissertação, o capítulo 5 apresenta as considerações finais, aponta as 

conclusões a que se chegou no desenvolvimento do estudo, as limitações enfrentadas e, por fim, 

dirige-se às sugestões para pesquisas futuras que possam contribuir para maior reflexão acerca 

do tema tratado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para compreensão das reformas estabelecidas nas políticas de segurança pública do 

Estado do Rio de Janeiro, sobretudo na estrutura criada para implantar o Programa Segurança 

Presente, fez-se uma análise evolutiva da administração pública desde o seu modelo tradicional, 

conhecido como weberiano; passando pelo New Public Management [NPM] ou Nova Gestão 

Pública, igualmente denominado gerencialismo, até o presente status do pós NPM, conforme 

será apresentado a seguir. 

 

2.1 O Tradicional Modelo Burocrático de Gestão [Weberiano] e a Nova Gestão Pública 

[New Public Management] na Administração Pública Brasileira 

 

A primeira forma de organização da administração pública consiste num modelo de 

burocracia pautado nas concepções estabelecidas por Max Weber, constituía-se numa estrutura 

com pouca flexibilidade, estabelecida por meio de normas jurídicas. Assim como a estrutura, o 

funcionamento também era minuciosamente descrito por normas, as quais, estabeleciam, ainda, 

a composição hierárquica e sua abrangência dentro das organizações. O arcabouço normativo 

perpassava por todas as áreas da administração, estabelecendo, inclusive, a eficácia da 

administração pública (OLIVEIRA, 1970). 

Nos anos setenta, surgem as primeiras preocupações com eficiência e seu 

estabelecimento como uma nova ciência, discutindo-se acerca do Estado como prestador de 

serviço e seu papel em assegurar os ideais democráticos que ganharam força e se tornaram uma 

tendência global pós 2ª Guerra Mundial (MOTTA, 2013; LOUREIRO; ABRUCIO, 

PACHECO, 2010; MORAES, 2010; CAVALCANTE, 2017). 

Em que pese sua origem como ciência e as primeiras preocupações nesse sentido terem 

se dado na Europa, impulsionadas pela Revolução Industrial, os primeiros avanços tiveram 

propulsão nos Estados Unidos da América [EUA] com Woodrow Wilson, cujas proposições 

transformaram uma administração pública de bases jurídicas em um modelo político-

administrativo, que buscava a prestação do serviço de forma democrática e eficiente, com 

características de gestão influenciadas pelo setor privado (MOTTA, 2013; LOUREIRO; 

ABRUCIO; PACHECO, 2010). Essa aproximação político-administrativa que havia enfrentado 

obstáculos ao longo do século XIX, se concretiza anos após, já no final do século XX, com o 
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surgimento do New Public Management em 1980 (CAVALCANTE, 2017; ANDREWS; VAN 

DE WALLE, 2013). 

Essa reforma não representou uma ruptura abrupta do ineficiente modelo burocrático 

para o gerencialista, já que houve manutenção de características da tradicional burocracia 

weberiana; mas sim uma reforma de transição (MOTTA, 2013; GUALMINI, 2008). Deixava-

se, gradativamente, os fundamentos de hierarquia e controle para adotar novos objetivos de 

eficiência e accountability (CAVALCANTE, 2017). 

Isto porque em administrações de burocracia formal, construída com base em um 

consolidado arcabouço jurídico e organizações profissionais robustas, mudanças radicais são 

menos propensas, a exemplo das ocorridas na Inglaterra [Margareth Tatcher] e EUA [Ronald 

Reagan]; assim como o nível de coalizão política entre executivo e legislativo é diretamente 

proporcional ao radicalismo das reformas, corroborando a ideia de dependência e 

complementariedade entre política e administração (GUALMINI, 2008; ANDREWS; WALE, 

2013; MOTTA, 2013; LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

Loureiro, Abrucio e Pacheco (2010) descrevem que no Brasil a ideia de intervenção 

máxima do Estado ganhou força na era Vargas, período no qual foram promovidas as primeiras 

reformas na administração pública. Apesar do objetivo desenvolvimentista, manteve-se 

características de Estado “centralizador, autoritário e insulado em relação ao sistema político”. 

Institucionalmente voltava-se “ao mérito e ao universalismo”, simbolizados pela criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público [DASP], “órgão central do sistema de 

controle da administração pública brasileira” (LOUREIRO, ABRUCIO, PACHECO, 2010, p. 

18, 36 e 39). 

A segunda grande reforma, ocorreu no período militar, instituída pelo Decreto Lei nº 

200/ 67, focada no desenvolvimento econômico do país, o que conduziu à descentralização e 

autonomia apenas da administração pública indireta; estabeleceu uma elite burocrática no 

âmbito federal que pregava a modernização no estilo top down, relegando estados e municípios 

a segundo plano. Conquanto, novamente, a reforma foi incapaz de promover avanços na 

burocracia e a consequente eficiência da máquina pública (LOUREIRO, ABRUCIO, 

PACHECO, 2010, p. 50). 

Impulsionada pelas, cada vez mais frequentes, demandas sociais por qualidade, 

associada à necessidade de se adequar a administração pública à crescente onda democrática, 

surgem no final do século XX novos paradigmas inspirados nos ideais de globalização e 

neoliberalismo. Essa organização passa a ser orientada por princípios do setor privado, 
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incutindo no setor público a lógica mercadológica da competição e do foco no cliente 

(DIENFENBACH, 2009). 

A mundial onda transformativa denominada New Public Management, buscava 

melhorar as práticas do governo e da administração pública, traduzindo-as em eficiência e 

efetividade dos serviços (GROOT; BUDDING, 2009). Observa-se que, apesar da onda ter 

propensão global, suas práticas se alteram em decorrência da forte influência cultural, legal e 

política refletida na estrutura burocrática de cada país (DIENFEBACH, 2009; CAVALCANTE, 

2017; ANDREWS; WALLE, 2013). Contudo, algumas ferramentas de gestão são comumente 

empregadas: descentralização; gestão por desempenho; concorrência; terceirização - devido ao 

contexto da intervenção mínima do Estado; accountability; transparência; autonomia gerencial; 

privatização e melhoria do gasto público (MOTTA, 2013; CAVALCANTE, 2017; 

ANDREWS; WALLE, 2013). 

Movidos pela redemocratização e iniciados a partir da promulgação da constituição de 

1988, que conferiu destaque à descentralização administrativa, os movimentos direcionados à 

nova gestão pública brasileira se consolidaram no primeiro mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso [1995-1998], sob a direção de Bresser Pereira, ministro cuja reforma ficou 

conhecida pelo seu nome. Destaca-se na nova gestão brasileira a “criação de uma nova política 

de recursos humanos”; “criação de novos arranjos institucionais e o estabelecimento de um 

“novo modus operandi para instituições públicas” (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 

2010; GAETANI, 2003, p. 329). 

A política de pessoal e organizacional de Bresser foi considerada bem sucedida até certo 

ponto, pois, o novo modus operandi, ao fomentar maior participação social - característica da 

Nova Gestão Pública capaz de alterar a forma como governo e sociedade interagem, não foi tão 

bem sucedido por ter encontrado grande resistência política no congresso e, por conseguinte, 

inviabilizou uma reforma administrativa mais ampla, aos moldes da agenda traçada pelo 

idealizador (MUSSO; WEARE, 2015; GAETANI, 2003).  

Em que pese a conquista democrática da Constituição de 1988 - Constituição Cidadã, e 

suas previsões no sentido de promover a reforma na administração pública, o texto 

constitucional em seu art. 144, incisos e parágrafos, reproduziu a lógica ditatorial ao tratar da 

segurança pública, mantendo o procedimento de ações policiais voltadas à prevenção criminal. 

Da mesma forma, as organizações policiais conservaram os arranjos institucionais herdados do 

período militar; arranjos estes, construídos a partir de um modelo weberiano, centralizado, 

formal e legalmente burocratizado (CARDOSO, 2019; SOARES, 2007; LIMA; BUENO, 

MINGARDI, 2016). 
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Essa estrutura da segurança pública no Brasil, destinada ao exercício de atividades de 

equilíbrio da ordem pública, historicamente promove sua restauração instrumentalizada por 

ações policiais repressivas (LIMA; BUENO, MINGARDI, 2016). 

Segundo Groot e Budding (2008), o NPM implementou “muitas e importantes 

mudanças” no modelo de gestão pública, estas já se tornaram uma característica inerente desse 

seguimento da administração, entretanto, um problema comumente apontado é a ausência de 

estudos que demonstrem em que medida a nova gestão alterou a tomada de decisões e o 

desempenho no setor público (GROOT; BUDDING, 2008, p. 11; GUALMINI, 2008). 

Devido à natureza teórica do NPM, mudanças significativas não foram percebidas nos 

diversos países onde foi adotada. Além das já descritas influências culturais, em âmbito local, 

as alterações também ocorriam na própria trajetória reformista provocada por mudança na 

agenda ou de contexto político (CAVALCANTE, 2017). Essa natureza teórica permite, ainda, 

que os gestores atribuam maior ou menor enfoque nas distintas áreas passíveis de reforma, outro 

fator de diferenciação entre as aplicações do NPM: administração e gestão públicas ou ciências 

de gestão e economia institucional (GROOT; BUDDING, 2008). 

Motta (2013) e Cavalcante (2017) apontam que as mudanças não foram capazes de 

abandonar a burocracia weberiana, mas apenas substituiu por novas estruturas de controle da 

descentralização proposta, “maior autonomia e flexibilização das agências púbicas só pode dar 

certo se houver mecanismos claros de controle de desempenho”. No Brasil, essa administração 

tecnocrática, de origem portuguesa, fundada no modelo weberiano de burocracia centralizada, 

deixou uma herança que atravessou a era Vargas e o período militar, perdurando até a 

redemocratização (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010).  

Costa e Castanhar (2003) corroboram a ideia de substituição por novas estruturas 

apontada por Motta (2013) e Cavalcante (2017), no sentido de que a descentralização das 

atividades estatais e por meio de agências reguladoras requer a construção de uma estrutura 

capaz de promover o controle e a avaliação de desempenho dessas entidades, que “passa a ser 

pedra fundamental na sustentação da reforma do Estado” (COSTA; CASTANHAR, p. 2, 2003). 

 

2.2 O Pós New Public Management 

 

Busca por eficiência e efetividade foram alguns dos principais elementos que levaram 

ao surgimento do NPM, naturalmente essa busca não possui limite temporal, o que torna a busca 

por melhorias na administração pública um movimento constante. Diante disto o pós-NPM 

representa uma continuidade, aperfeiçoamento e sobreposição ao NPM, na medida que mantém 
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suas premissas, todavia, devia-se o foco dos serviços voltando-o aos processos, governança e 

accountability (MASSEY, 2008; CAVALCANTE, 2018). 

Diante de dificuldades orçamentárias e resistências políticas em se implementar 

reformas mais radicais, a exemplo do que ocorreu no Brasil com o Plano Bresser, além dos 

constantes confrontos entre o discurso e o real impacto, o NPM passou a ser desacreditado e 

duramente criticado, consequentemente, a permanente exigência por qualidade pela sociedade 

volta a impulsionar mudanças na administração pública (COLAK, 2019; ANDREWS; 

WALLE, 2013). 

Segundo Colak (2019), a chamada era Pós NPM abandona a lógica empresarial e 

restaura valores inerentes ao serviço público, fortalecendo a gestão mais colaborativa por meio 

da integração público-público e público-privado, chamada governança em rede como uma 

medida de fortalecimento democrático. Apresenta-se como uma gestão resiliente, na qual se 

verifica traços da administração clássica e da nova gestão pública agregados a novos 

paradigmas denominados: novo serviço público, valor público e estado neoweberiano3. 

O pós NPM também se apresenta como um movimento de transição na reforma da 

administração pública, Cavalcante (2017) apresenta um quadro comparativo desses dois 

períodos, conforme tabela 1. 

Resgata-se o foco na função pública de equidade e justiça, promoção do bem estar 

social, voltando-se aos resultados a longo prazo; assim como, fortalece o entendimento de que 

as esferas político e administrativa são indissociáveis. Todo esse contexto se desenvolve 

juntamente com os avanços tecnológicos de informação e comunicação do século XXI e 

constituem com a sociedade o sistema denominado: governança em rede ou colaborativa 

(MOTTA, 2013; COLAK, 2019; MUSSO; WEARE, 2015). 

Ao analisar a administração pública brasileira, observa-se parcos avanços em direção ao 

Pós-NPM, as mudanças implementadas entre 1995 e 1998 mantiveram seus status, não sendo 

uma preocupação dos governos subsequentes o estabelecimento de uma nova agenda de 

reforma administrativa. Em decorrência do viés ideológico de governantes, a partir de 2003 

modificações na carreira dos servidores foram implementadas e ocorreram novas contratações 

por concurso público, comprometendo a qualidade e o controle dos gastos com pessoal 

(LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

 

 
3 Estado neoweberiano – modelo de gestão onde há protagonismo da autoridade burocrática do estado sem deixar 

de implementar as mudanças com foco no processo e na qualidade dos serviços, porém adotando como principal 

estratégia de mudança, a cooperação por meio de parcerias e co-participações da sociedade, agentes e iniciativas 

privadas (CAVALCANTE, 2017). 
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Tabela 1: Diferenças NPM x Pós NPM 

 NPM Pós-NPM 

Foco Cliente/ consumidor Cidadão como parceiro 

Fonte 

inspiradora 
Lógica de mercado 

Redes 

 

Crenças 

fundamentais 
Eficiência Competição Contratos 

Confiança 

Reciprocidade 

Orientação 

Estratégica 

 

Desagregação Concorrência 

Incentivação (pecuniária) 

Visão holística e integrada 

Colaboração 

Profissionalização e inclusão 

Visão do Estado 
Superioridade administrativa do 

mercado 

Fortalecimento da capacidade 

burocrática (interativa) 

Fonte: Gestão pública contemporânea: do movimento gerencialista ao pós-NPM (CAVALCANTE, 2017) 

 

Ao analisar os impactos das reformas na segurança pública, Wathne (2020) defende que 

a adoção de critérios influenciados pelo New Public Management no desempenho do papel 

policial, assim como em outras profissões voltadas ao bem estar social, são capazes de romper 

a lógica construída pela experiência e cultura organizacional.  

Instituir parâmetros por meio de ferramentas da Nova Gestão Pública: “centralização, 

especialização; gerenciamento de metas e foco mais forte na missão central”, podem 

transformar a lógica de uma polícia de controle para uma polícia cidadã, necessárias à 

composição de um sistema hábil a garantir segurança humana, de acordo com a atual ordem 

constitucional democrática brasileira, a exemplo do ocorrido na Noruega (WATHNE, 2020, 

p.3; BENGOCHEA et al, 2004; SOARES, 2007). 

Na próxima seção será feita análise da gestão da segurança pública brasileira, 

descrevendo-se ao final o seu desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, onde estabeleceu-

se o Programa Segurança Presente como instrumento de uma política pública que já transpassa 

diversos governos, cujas ferramentas de gestão têm grande influência do NPM. 

 

2.3 A Gestão na Segurança Pública 

 

As seções a seguir compõem uma análise teórica da literatura acerca da segurança 

pública brasileira, quais os programas e ferramentas adotados pela administração pública e, 

ainda, as políticas públicas de maior repercussão social, no país e no estado do Rio de Janeiro. 
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2.3.1 Breve Análise Descritiva do Setor de Segurança Pública Brasileiro 

 

Observa-se que a Constituição Federal cuidou apenas de descrever, abdicando de 

definir, o nível de atribuições da segurança pública, dever do Estado, representado por seus 

órgãos, na maioria polícias de âmbito federal e estadual. No entanto, conhecer essa definição é 

indispensável para o alcance das atribuições de cada um desses atores, assim como é essencial 

para a elaboração de uma “política pública de segurança”, que se distingue em sua acepção do 

temo “política de segurança pública” (BRASIL, 1988; KAHN, 2002). 

A descrição constitucional, reproduz a estrutura herdada do regime militar. Nesse 

sentido, as instituições de segurança não se coadunaram à transição democrática e, 

consequentemente, sustentam as mazelas de um regime autoritário cuja atividade policial 

bipartida decorre de um modelo de gestão ultrapassado, voltado primordialmente para o 

atendimento dos interesses estatais e não para a “defesa do cidadão e proteção dos seus direitos” 

(SOARES, 2007, p.86). 

Naturalmente, conforme afirma Karan (2015), não é incomum a restrição do termo 

segurança pública ao sinônimo de polícia, a qual se manifesta pelas ações repressivas voltadas 

ao controle da criminalidade. Destarte, definiu Álvaro Lazzarini (1997): 

 

Segurança Pública: É o estado antidelitual, que resulta da observância dos preceitos 

tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei de contravenções penais, com ações 

de polícia repressiva ou preventiva típicas, afastando-se, assim, por meio de 

organizações próprias, de todo o perigo, ou de todo mal que possa afetar a ordem 

pública em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade das pessoas, 

limitando as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, 

mesmo em fazer aquilo que a lei não veda, não pode ir além da liberdade assegurada 

aos demais, ofendendo-a (LAZZARINI,1997, p.19). 

 

No entanto, para compreensão da segurança pública, no contexto da ordem social 

democrática vigente, a conceituação deve estar de acordo com Bengochea et al. (2004) e Kahn 

(2002), respectivamente: 

 

A Segurança Pública é um processo sistêmico e otimizado que envolve um conjunto 

de ações públicas e comunitárias, visando assegurar a proteção do indivíduo e da 

coletividade e a ampliação da justiça da punição, recuperação e tratamento dos que 

violam a lei, garantindo direitos e cidadania a todos. Um processo sistêmico porque 

envolve, num mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e ferramentas de 

competência dos poderes constituídos e ao alcance da comunidade organizada, 

interagindo e compartilhando visão, compromissos e objetivos comuns; e otimizado 

porque depende de decisões rápidas e de resultados imediatos (BENGOCHEA et al., 

2004, p. 120). 
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O conceito de Segurança Pública é concebido aqui de forma ampla e não se confunde 

com a questão da criminalidade. Em contraposição ao conceito usual de Segurança 

Pública, a questão criminal passa a ser vista como somente uma das vertentes do 

fenômeno da insegurança. Não se trata apenas de reduzir a criminalidade, mas também 

de reduzir insegurança, inclusive subjetiva, que tanto preocupa a população. Para isto, 

além do crime, é preciso focar também nas pequenas contravenções, nas incivilidades 

do cotidiano, no modo como as agências governamentais ligadas à justiça e a 

criminalidade tratam com a população. Estar seguro é não apenas estar livre do risco 

de tornar-se vítima de crimes, mas também livre do medo, livre da violência gratuita, 

livre do risco de ser destratado pela polícia e pela justiça (KAHN, 2002, p. 102). 

 

Essa ruptura do ultrapassado modelo ditatorial, pautado na repressão policial, para o 

atual conceito democrático de segurança pública, a segurança cidadã ou humana, segundo 

Soares (2007), somente iniciou sua consolidação a partir do ano 2000 com o primeiro Plano 

Nacional de Segurança Pública [PNSP], embora o plano ainda contivesse em seu bojo metas 

voltadas à repressão. Seu caráter de ações visando cooperação institucional, 

multidisciplinaridade, universalidade e unicidade em segurança pública encontra fundamento 

na “visão holística da administração pública”, joined-up government e whole of government, 

cuja ideia sugere um governo interconectado, que se complementa e comunica dentro e fora de 

sua esfera de poder, “pois a complexidade da administração pública demanda que o setor 

público funcione atendendo diferentes perspectivas e necessidades” (CAVALCANTI, 2017, p. 

27; SEDRA, 2010).  

O PNSP de 2000 não promoveu mudanças significativas na segurança pública nacional 

que reverberassem nas políticas estaduais, fossem elas sob o aspecto estrutural, dos resultados 

criminais ou, ainda, do sentimento de (in)segurança. Carvalho e Silva (2011), apontam que o 

primeiro plano, pouco expressivo, foi alterado em 2003 pelo então presidente Luis Inácio Lula 

da Silva e, a partir disto, começaram a ser sentidas as transformações estruturais e os resultados 

na segurança pública.  

Recentemente, no ano de 2018, reformas foram implementadas em uma nova edição do 

PSNP, agora denominado Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social: 

SUSP – Sistema Único de Segurança Pública (DE FARIA, 2020). Novamente, observa-se as 

premissas do joined-up government e whole government; quando comparado ao PNSP 2000, 

vê-se incrementos caracterizados por fundamentos do pós-NPM, democracia, governança 

colaborativa – com maior participação social, transparência, compliance e accountability 

(BRASIL, 2000; BRASIL, 2018b; SEDRA, 2010; CAVALCANTE, 2017). 

Alguns aspectos se destacam diferentemente desde a implantação das primeiras 

medidas: [i] instituição pela Lei n° 10.201/2001 do Fundo Nacional de Segurança Pública 

[FNSP], reformulado e ampliado em 2003 pela Lei nº 10.746/2003 e, mais recentemente, em 
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2018, reestruturado pela Lei nº 13.756/2018; [ii] elevação à secretaria especial em 2003, da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligando-a diretamente à Presidência da República, 

chegando a ser ministério entre fevereiro/18 a janeiro/2019; [iii] criação da Força Nacional de 

Segurança Pública, em 2004, pelo Decreto nº 5289/2004; [iv] criação do Programa Nacional de 

Segurança com Cidadania (PRONASCI), em 2007; [v] Plano Brasil Mais Seguro, em 2012; 

[vi] Plano Nacional de Redução de Homicídios, em 2015; e [vii] consolidação, em 2018, do 

Sistema Único de Segurança Pública [SUSP], com  a promulgação da Lei nª 13.675/2018 

(BRASIL, 2018b). 

Sapori (2007, p. 109) destaca que “políticas de segurança pública na sociedade brasileira 

nas duas últimas décadas se resumem a uma série de intervenções governamentais 

espasmódicas, meramente reativas, voltadas para a solução imediata de crises que assolam a 

ordem pública”. Porém, o SUSP, em 2018, representa um grande marco na consolidação de 

medidas passíveis de tornar a segurança pública brasileira compatível com o Estado 

Democrático de Direito, impondo princípios e diretrizes capazes de promover a segurança 

humana. 

O Sistema estabelece que compete à União a Política Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social [PNSPDS]. Descreve os princípios, diretrizes, objetivos, estratégias, meios e 

instrumentos para a implementação do PNSPDS. Elenca os órgãos que o compõe e prevê 

medidas de gestão como o funcionamento do sistema, transparência, valorização profissional, 

destinação e aplicação de recursos logísticos e financeiros (BRASIL, 2018b). 

O modelo de segurança pública pretendido no SUSP tem por objeto definir um modelo 

que integra seus componentes e define procedimentos mínimos a serem aplicados de maneira 

uniforme em todo o território nacional. Cabendo a cada Estado, ao Distrito Federal e aos 

Municípios construir suas respectivas políticas a partir dessas premissas estabelecidas 

(BRASIL, 2018b). 

Essa integração representa um modelo de governança que contempla várias acepções 

do termo, cujo envolvimento de, aproximadamente, oitenta e quatro órgãos de segurança 

pública, dos quais três em âmbito federal e os demais distribuídos nesse país de dimensões 

continentais e de realidades econômicas e sociais tão distintas, têm por objetivo promover 

democraticamente a segurança pública em todo a extensão territorial (BRASIL, 2018b; 

SOARES, 2003; VILARDI, 2017; CAVALCANTE, 2017). 

Considerando os números de 2019, tem-se no âmbito dos órgãos estaduais integrados 

ao SUSP, 411.241 [quatrocentos e onze mil, duzentos e quarenta e um] policiais militares [PM], 
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109.440 [cento e nove mil, quatrocentos e quarenta] policiais civis [PC] distribuídos nos 26 

[vinte e seis] estados da federação e Distrito Federal (BRASIL, 2020a). 

De acordo com a população estimada pelo IBGE (2019), o Brasil possuía 2019 cerca de 

210.147.125 [duzentos e dez milhões, cento e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco]. Juntas 

essas corporações representam, em média, 511 habitantes/ agente ostensivo [PM]. 

Tomando-se por base o sistema norte americano de cálculo de efetivo, cujo consenso 

atingido para a proporção necessária ao sistema policial local é de 1,5 [um e meio] a 2,5 [dois 

e meio] policiais para cada 1000 [mil] habitantes, vê-se que a insuficiência de efetivo não é um 

problema na segurança pública. (SOUZA; SILVA, 2019). 

Os policiais civis estão distribuídos nos cargos de delegados, peritos, legistas, 

inspetores, escrivães, entre outras denominações e realizaram 1.204.705 [um milhão, duzentos 

e quatro mil, setecentos e cinco] investigações no ano de 2018, referentes a crimes dolosos 

contra a vida (BRASÍLIA, 2020). 

Em termos logísticos, as instituições possuem um total de 774.280 [setecentos e setenta 

e quatro mil, duzentos e oitenta] armas de fogo (BRASÍLIA, 2020), 77.883 [setenta e sete mil, 

oitocentos e oitenta e três viaturas oficiais]; 75 [setenta e cinco] helicópteros e 17 [dezessete] 

aviões e 1.561 [mil, quinhentos e sessenta e um] unidades operacionais (BRASIL, 2020a). 

Segundo relatório mundial sobre homicídios do escritório da Organização das Nações 

Unidas para Crimes e Drogas [UNODC], em 2013 o Brasil registrou 11% dos homicídios 

cometidos no planeta, enquanto possui 2,8% da população que o habita (BRASIL, 2018b). 

Espera-se que a integração de todo esse aparato humano e logístico, fomentada pela criação do 

SUSP, seja capaz não só de otimizar os recursos públicos empregados na segurança pública, 

mas trazer resultados positivos na (in)segurança da sociedade brasileira, eficientes na redução 

do índice de 2016: 30,3 homicídios por 100 mil habitantes, trinta vezes as taxas da Europa 

(SOUZA; SILVA, 2019).  

 

2.3.2 Segurança Pública como Política Pública – O Estado e a Segurança Pública 

 

Adotar um conceito mais abrangente do termo permite avançar para a distinção entre 

“políticas de segurança Pública e políticas pública de segurança”, conceitos antagônicos que, 

via de regra, são usados separadamente. Oliveira e Kahn (2002, p. 47) os definem, 

respectivamente, como “atividades tipicamente policiais, é a atuação strictu sensu” e, noutro 

giro, “expressão que engloba diversas ações, governamentais e não governamentais, que sofrem 

impacto ou causam impacto no problema da criminalidade e da violência”. Defendem, ainda, 
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que para avançarmos em soluções mais efetivas há que se integrar as ações contempladas por 

ambos conceitos, as quais requerem o envolvimento de diversos atores governamentais e da 

sociedade civil (OLIVEIRA; KAHN, 2002, p. 47).  

Por outro lado, usados de forma isolada e antagônica podem conduzir a interpretações 

equivocadas, porque ignora-se a influência dos fenômenos sociais nos resultados produzidos 

pela política implementada (OLIVEIRA; KAHN, 2002). 

Elevação dos registros de ocorrências policiais em delegacias, aumento das apreensões 

de objetos ilícitos, de realização de prisões, não necessariamente decorrem da maior incidência 

de delitos, mas podem ser consequência de melhorias na “performance policial” (SOARES, 

2007, p. 82). A aproximação da relação entre polícia e sociedade, em especial no que tange à 

confiança no trabalho das instituições, estimula uma maior participação social quanto a 

denúncias e chamados. Contudo, não se descarta a possibilidade de que sejam, efetivamente, 

produzidos efeitos negativos – “resultados paradoxais” – como o aperfeiçoamento do modus 

operandi de determinada modalidade criminosa, aumento do potencial ofensivo dos 

criminosos, migração territorial ou delitual, entre outros (SOARES, 2007, p.82).   

Nesse contexto, contemporaneamente, o Brasil vivencia a ruptura no conceito de 

atuação dos entes na segurança pública. Incialmente a União rompeu o paradigma da atuação 

policial repressiva, passando a entender segurança pública como um dos direitos necessários ao 

exercício da cidadania e, ainda, reconheceu que a agenda desse setor deve ser estabelecida como 

política de Estado e não de Governo (CARVALHO; SILVA, 2011). 

Na busca de estabelecer parâmetros para o desenvolvimento de uma “política pública 

de segurança” condizente com o Estado Democrático de Direito e passível da conjugação 

“dever do estado” e “responsabilidade de todos”, o governo federal cria, no ano 2000, o Plano 

Nacional de Segurança Pública – PNSP (CARVALHO; SILVA, 2011), “o primeiro Plano de 

Segurança Pública de sua história democrática recente" (SOARES, 2007, p. 83).  

Carvalho e Silva (2011) descrevem que a criação do PNSP decorre de um panorama em 

que ser reconhece a necessidade de participação da sociedade civil organizada na elaboração 

das políticas públicas que desconstruam a lógica repressiva e desempenhe ações 

socioeconômicas que visem garantir direitos fundamentais. 

O PNSP contribuiu para a integração dos órgãos de segurança pública, nas três esferas 

de governo; estabeleceu o caráter multidisciplinar indispensável à eficácia dos resultados nas 

ações de segurança pública e a consequente garantia da cidadania com foco na prevenção da 

violência; apresentou diretrizes para a adoção de um modelo de gestão contemporâneo, 

incorporando os fundamentos do New Public Management (DE FARIA, 2020; DIEFENBACH, 
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2009). Esses objetivos eram bem delimitados no PNSP, em especial a multidisciplinaridade e a 

integração entre entes, órgãos e entidades governamentais e não governamentais (BRASIL, 

2000). 

Para Soares (2007), a já existente Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP desempenhou um papel importante na aproximação das instituições de segurança 

pública, sobretudo após a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública. Todavia, o fundo, 

em que pese sua capacidade de promover políticas consistentes e integradas, limitou-se ao apoio 

logístico dos órgãos, inclusive, fortuitamente, viabilizou políticas destoantes do PNSP, voltadas 

a medidas repressivas. 

Constata-se, ainda, perda da oportunidade em se instituir mudanças disruptivas, a 

exemplo do ciclo completo de polícia, no qual uma única instituição desenvolve a polícia 

administrativa – ostensiva de preservação da ordem pública somada à polícia judiciária – 

investigativa, soma-se a isto a arraigada cultura organizacional das polícias, que favorece a 

sustentação do “obsoleto” modelo bipartido de polícia (SOARES, 2007, p.86). 

Carvalho e Silva (2011) entendem que, em linhas gerais, o PNSP se consolidou apenas 

como um embrião da transformação democrática da segurança pública, não produziu os efeitos 

esperados, sobretudo em razão da ausência de orientações em seu texto, capazes de instituir 

medidas de avaliação e monitoramento das políticas estaduais, mantendo-se a obsolescência do 

modelo antidemocrático já enraizada nas estruturas organizacionais. Por outro lado, estabeleceu 

diretrizes estratégicas prioritárias do Governo.  

No escopo do PNSP estava o desenvolvimento e implantação do Plano de Integração e 

Acompanhamento dos Programas Sociais de Prevenção à Violência [PIAPS], “vinculado ao 

Gabinete Institucional da Presidência da República que visava articular iniciativas de vários 

setores do executivo federal, de modo que os programas de várias pastas pudessem convergir 

para empreendimentos articulados entre si” (VILARDI, 2017, p. 87).  

Antes que se pudesse aferir os resultados do PIAPS, no ano de 2003, observa-se um 

novo movimento do governo, agora liderado por Luis Inácio Lula da Silva, no sentido de 

implementar uma política pública de âmbito nacional. Assim, surge, no âmbito da SENASP, 

um novo Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP (SOARES, 2007; VILARDI, 2017).  

O PNSP [2003], elaborado no ano de 2001 pela sociedade civil organizada [ONG 

Instituto Cidadania] e incorporado ao plano de governo da candidatura de Lula no ano de 2002, 

gozava de prestígio, inclusive perante a oposição, tendo em vista sua concepção de segurança 

pública como política de Estado e não de Governo e sua elaboração envolvendo a participação 

de profissionais de diversas áreas (CARVALHO; SILVA, 2011; SOARES, 2007). 
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Seus fundamentos não dissociavam da ideia inicial conduzida no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, porém as ações previstas iam além, com medidas mais complexas, 

contemplando alterações significativas na estrutura jurídica do setor, possibilidade de alterações 

nos modelos institucionais sugerindo a “desconstitucionalização das polícias” e criação do 

Sistema Único de Segurança Pública – SUSP em âmbito federal (SOARES, 2007). 

O SUSP, segundo Vilardi (2017, p. 88) significa: 

 

[...] sistema que almejava a construção de padrões ideais de articulação dos órgãos de 

Segurança Pública e de conduta tático-operacional dos seus profissionais, por meio de 

um sistema de gestão cientificamente orientado para o alcance de resultados e a 

promoção das ações e políticas de Segurança Pública orientadas pelo princípio da 

cidadania e dos direitos fundamentais. 

 

Para Soares (2007, p. 91), “restaram como contribuições mais significativas para a pasta, 

na esfera da União, os esforços envidados pela SENASP em favor da qualificação policial com 

cursos à distância e presencial [...] e aqueles envidados em favor do desarmamento”. 

De acordo com Soares (2007), a magnitude do projeto, a ameaça iminente de insucesso 

provocado pelas diversas variáveis socioeconômicas que o compunham e a falta de consenso 

entre os entes estatais, gradativamente, dissuadiram o presidente das iniciativas necessárias à 

sua implementação, ante o risco de suportar, individualmente, o custo político de um eventual 

fracasso (SOARES, 2007). 

Relegado a segundo plano, o PNSP de 2003 e as medidas para implementação do SUSP 

dão lugar à programas como PRONASCI [2007]. O governo federal atrai o protagonismo da 

segurança pública para a integração com a comunidade e prevenção criminal, contudo, limitou-

se a política pública ao campo das discussões, como ocorrido nas Conferências Nacionais de 

Segurança Pública [Conseg] – 2009 e 2015 e, ainda, de forma mais mediata, na Conferência 

Rio +20 (LIMA; BUENO; MINGARDI, 2016; DE FARIA, 2020; VILARDI, 2017). 

A atuação do Brasil na segurança pública desde a sua primeira medida até os dias atuais 

perfaz o transcurso de dezoito anos, cruzado no ano de 2015 pelo anúncio do Plano Nacional 

de Redução de Homicídios, que permanece na forma do projeto de Lei nº 2026 e sua mais 

recente providência contempla metas para redução da violência contra mulher. Os avanços em 

nível nacional, cujas diligências mais duradouras foram adotadas nos anos compreendidos entre 

2000 e 2007, estão representados conforme demonstrado na linha do tempo da figura 1 

(BRASIL, 2018b).  

Novas perspectivas se avizinham a partir do momento que em 2018 é lançado o Plano e 

Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social: SUSP – Sistema Único de Segurança 
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Pública, com a promessa de corrigir as falhas identificadas ao longo dos planos anteriores. Para 

tanto, está calcado em quatro grandes premissas: [i] métodos científicos para estruturação e 

medição das ações; [ii] prioridade na consolidação da política antes da obtenção de resultados 

práticos [iii] realização concomitante, “programas e ações de natureza urgente” e [iv] 

“governança, transparência e prestação de contas” (BRASIL, 2018b, P. 10 e 11).  

FIgura 1: Série histórica de ações do Governo 

Fonte: (BRASIL, 2018b, p.32) 

 

Precedido pela regulamentação do SUSP, que representa um significativo marco na 

estruturação a nível nacional, o PNSP [2018] estabelece parâmetros doutrinários para 

elaboração das políticas públicas pelos estados, distrito federal e municípios, define metas, 

objetivos e estratégias comuns a todos os entes evolvidos sejam eles de interferência mediata 

ou imediata. Ademais, concede ao país condições ao atingimento do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 16 (BRASIL, 2018b). 

Convém destacar um aspecto de grande relevância, a ascensão dos municípios e suas 

guardas municipais ao protagonismo dessa política, juntamente com os estados, distrito federal 

e União. Historicamente alijados desse processo, o SUSP consolida a ideia de que, por ser o 

ente mais próximo do cidadão, o Município “deve adotar mecanismos de gestão de segurança 

pública” e, assim, “contribuir para menores índices de criminalidade” (GUIMARÃES; 

ARAÚJO, 2019, p. 19). 

Em que pese não possuírem polícias, dentro do contexto da segurança cidadã/ humana, 

os municípios devem desenvolver seu papel de grande importância na garantia da ordem 

pública. Em suas políticas públicas de segurança cabem ações “preventivas de natureza não-

policial”, assim como políticas de emprego e renda para jovens. Essas políticas visam oprimir 

a ideia de apartheid social e aflorar o sentimento de pertencimento dos jovens perante à 

sociedade, criando-lhes perspectivas de ascensão social, dissuadindo-os da atração pela 

conjuntura material que o envolvimento com atividades criminosas lhes proporciona 

(SOARES, 2003). 
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Há previsão de grandes investimentos a serem aplicados para a consolidação do plano, 

somente no ano de 2018 eram “estimados recursos adicionais da ordem de 1 bilhão de reais. 

Em 2022, a cifra projetada pode chegar a 4,3 bilhões para investimento e custeio destinados aos 

estados e municípios – preferencialmente mediante indicadores objetivos, públicos e 

verificáveis” (BRASIL, 2018b, p. 8). 

Ainda não se pode observar os reflexos dessa política por estar em fase de consolidação, 

prevista para os dois primeiros anos. Ressalte-se o caráter científico da sua elaboração e sua 

fundamentação nos princípios do Estado Democrático de Direito, ratificando a ruptura do 

paradigma penal que durante décadas persistiu em direcionar as fracassadas políticas até então 

implementadas (BRASIL, 2018b; DE FARIA, 2020). 

 

2.3.3 Programas de Gestão na Segurança Pública do Brasil 

 

Passado o período das discussões doutrinárias e escrituração dos primeiros planos de 

segurança [2000 a 2007] voltados à instituição de políticas públicas pautadas no conceito da 

novel ordem constitucional, a reforma priorizou uma postura mais operativa, passando a realizar 

programas que atendiam à necessidades urgentes, adotando a transferência de recursos e 

descentralização das ações, fomentando maior envolvimento de estados e “ampliando o escopo 

da atuação” dos municípios na segurança pública (SOARES, 2003, 2007; VILARDI, 2017; 

CAVALCANTE, 2017; GUIMARÃES; ARAÚJO, 2019). 

No ano de 2007 lançou-se o primeiro e mais significativo dos programas, o PRONASCI, 

de cunho menos transformativo e mais assistencial. Representava a operacionalização dos 

objetivos e paradigmas inseridos nos planos anteriormente elaborados, porém com uma base 

filosófica mais robusta, calcada nos direitos humanos e eficácia policial, pode-se dizer que o 

PRONASCI tratou de humanizar a atuação policial, concretizar o cooperativismo institucional 

por meio de diretrizes aptas à “construção da democracia” cabendo à polícia “proteger direitos 

e liberdades”, objetos do conceito de segurança cidadã (SOARES, 2007, p. 92). 

Instituído por meio de Medida Provisória se firma como um programa de Estado, 

dissociado do viés político ideológico de determinado governante. Havia o compromisso de 

investir cerca de quase R$ 19 bilhões até o ano de 2012 para realização de ações com emprego 

de governança colaborativa envolvendo dezenove ministérios e articulações entre estados e 

municípios (VILARDI, 2017; CAVALCANTE, 2017). 

Na medida descreveu-se metas em relação ao montante e prazo de aplicação dos 

recursos e, ainda, designava uma Instituição especifica [FGV Projetos] para avaliação, 
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sinalizando a iniciativa de “investimento na construção de indicadores e no desenvolvimento 

de métodos de avaliação”. Cada meta se dividia em duas categorias ordenadoras: “ações 

estruturais” [“modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional”]; 

“valorização dos profissionais de segurança pública e agentes penitenciários”; “enfrentamento 

a corrupção policial e ao crime organizado” e “programas locais” [“território de paz”; 

“integração do jovem e da família”; “segurança e convivência”] (SOARES, 2007, p. 94). 

Numa perspectiva positiva, Soares (2007) defende a capacidade do PRONASCI em 

instituir novos paradigmas hábeis a transformar a cultura organizacional das polícias, bem como 

instituir ideias da Nova Gestão. 

O Programa representou significativos avanços na incorporação do conceito de 

segurança cidadã, ainda que não tenha configurado uma transformação completa; seja em razão 

das fragilidades inerentes às instituições de segurança, ou pela ausência de um modelo de gestão 

eficaz (SOARES, 2007). 

Ferreira e Ruediger (2010) ressaltam que o programa se constitui o primeiro a fomentar 

a participação municipal no contexto da segurança pública, prevendo a descentralização de 

recursos destinados ao desenvolvimento de programas locais e, ainda, medidas de valorização 

profissional que contemplavam o efetivo das guardas municipais.  

Segundo dados do Sistema de Monitoramento, Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional do Programa Nacional de Segurança com Cidadania [SIMAP/PRONASCI], 

realizado pela FGV Projetos (2008, p.78): 

 

Os valores transferidos para estados e municípios estão na lógica da construção 

de um novo modelo de segurança, com base na re-fundação das responsabilidades 

federativas no assunto, em que todos os entes se sentem co-partícipes e co-

responsáveis pela segurança e igualmente buscam o atendimento integral do problema 

que passa pela capacitação, equipamento e desenvolvimento das polícias, até o 

atendimento das populações em alto risco de violência e reinserção social de 

populações marginalizadas. 

 

Elevados recursos foram direcionados às ações desenvolvidas pelo PRONASCI, 

contudo, em razão da complexidade do programa e da diversidade de atores envolvidos, 

conforme constatado no processo descrito na figura 2, houve carência de ações e estratégias no 

desenvolvimento de sua administração que congregassem os interesses do Governo Federal 

aqueles dos demais entes envolvidos na execução e, ainda, viabilizassem o acompanhamento 

dos resultados obtidos (FERREIRA; RUEDIGER, 2010). 

A transformação adquirida com o PRONASCI se deve à soma de serviços vinculados 

à toda miríade de fenômenos socioeconômicos que, de alguma forma, interferem nos resultados 
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atribuídos à segurança pública. Portanto, projetos nas áreas de saúde, educação, habitação, 

emprego e renda devem coexistir e são imprescindíveis ao atingimento de resultados eficazes e 

manutenção do novo paradigma acerca do modelo de política pública adotado para o 

provimento de segurança, bem como a respectiva concretização em todas as esferas de governo 

(FERREIRA; RUEDIGER, 2010; FGV PROJETOS, 2008; LEAL; PEREIRA; MUNTEAL, 

2010). 

 

 

Figura 2: Processo de construção de uma política a partir da interposição de variáveis exógenas e endógenas à 

administração pública 

Fonte: (FERREIRA; RUEDIGER, 2010, p. 507) 

 

Todavia, o PRONASCI padece de um mal que, segundo Costa e Castanhar (2003, p. 

987), é um grande desafio no setor público: estabelecer os parâmetros necessários à mensuração 

de desempenho e, consequentemente, criar a cultura da avaliação. Este foco, representa uma 

das características do NPM, capaz de impulsionar o aperfeiçoamento dos serviços públicos 

(MOTTA, 2013). 

Não obstante, a consolidação do programa, somente com o atual PNSP [2018] foram 

definidos critérios de avaliação, o que denota que o PRONASCI, no que tange a esse aspecto, 

se mantém sem a avaliação dos resultados obtidos na área da segurança pública, sob a esfera da 

“mensuração da eficiência na gestão do programa”, ou de seus impactos. Diante dessa 
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conjuntura e pela constância ao longo de mais de uma década, é imprescindível que se avalie 

para decidir tecnicamente quanto a “continuidade, ajustes ou mesmo a suspensão” do programa 

(COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 987). 

 

2.3.4 Gestão da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro 

 

Respeitado o modelo constitucional bipartido de polícia administrativa e polícia 

judiciária, o Rio de Janeiro tem, respectivamente, como órgãos policiais a Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro [PMERJ] e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro [PCERJ]. O 

estado, no mesmo padrão evolutivo da segurança pública nacional, enfrenta um processo lento 

e gradual de mudança de paradigma na agenda, seja no que se refere à formulação de políticas, 

seja na postura operacional das instituições.  

Durante os governos Brizola [1983-1987/ 1991-1994] algumas ações de cunho 

educacional tinham por objetivo reduzir a criminalidade por meio da transformação na 

educação associada à baixa intervenção policial, em especial em áreas de grande 

vulnerabilidade socioeconômica, a partir da base teórica descrita no Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Rio de Janeiro para o período de 1984 a 1987 (KARAM, 2015).  

Entre o primeiro e o segundo mandato de Brizola [1987-1991], o estado governado por 

Moreira Franco experimenta o que, à época, foi denominado pela impressa “escalada da 

violência”, atingindo índices criminais até então nunca vistos. Atribui-se à descontinuidade das 

políticas adotadas pelo governo anterior, priorizando-se o modelo repressivo, inclusive com 

recorrentes operações em comunidades carentes para combater o tráfico de drogas 

(GONÇALVES, 2019). 

Leonel Brizola, eleito para o seu segundo mandato, resgata as políticas voltadas para os 

direitos humanos, após, foi sucedido por Marcelo Alencar [1995-1999] e novamente, num 

movimento pendular, o modelo repressivo ganha destaque. A política adotada nessa época é 

marcada por um fato historicamente relevante na segurança pública e suas respectivas 

instituições estaduais (GONÇALVES, 2019). 

Durante seu governo, Marcelo Alencar, com o discurso de “restabelecimento da 

dignidade das instituições policiais”, criou como incentivo à atuação policial uma recompensa 

pecuniária alcunhada de “gratificação faroeste”. Visava privilegiar policiais que realizassem 

ocorrências de confronto armado. Essas gratificações representavam aumento nos vencimentos 

dos policiais (CARVALHO, 2004), naturalmente, esse incentivo fortaleceu a lógica repressiva, 

“o resultado foi o aumento da truculência policial e a simulação reiterada de situações de 
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confronto, com a elaboração de ‘autos de resistência’ fraudulentos” (DE OLIVEIRA, 2009, p. 

53–54). 

Historicamente, as políticas estabelecidas tinham o paradigma penal, adotando modelos 

repressivo-punitivos, essa lógica permaneceu fortalecida mesmo após a promulgação da 

Constituição democrática e os consequentes índices elevados de letalidade do estado; entre 

1991-1998, o mais alto registrado em 1994 [63,1 homicídios/100 mil habitantes] e o menor 

nesse período em 1998 [40,8/ 100 mil], os quais chamaram atenção dos organismos 

internacionais de direitos humanos (ISP, 2020b).  

 

2.3.4.1 A Transição na Segurança Pública Fluminense 

 

Iniciado um novo mandado eleitoral, a partir de 1999, no Governo Garotinho, a política 

pública de segurança é reformulada com base nos princípios democráticos. As ações tinham 

como objetivo principal reduzir a letalidade policial (GONÇALVES, 2019). 

Dessa vez, as ações não se limitaram às atividades de cunho operacional, ao 

aparelhamento institucional, mas novas medidas de gestão da informação e organização do 

trabalho policial foram adotadas. Uma transformação total nos sistemas de registro policial foi 

estabelecida, integrando toda a rede de dados da PCERJ e criando mecanismos de proteção 

desses dados, por meio de um “sofisticado sistema de informática”, a maior reforma 

administrativa implementada desde a nova ordem democrática, a criação do Programa 

Delegacia Legal, bem como o investimento na capacitação (GONÇALVES, 2019; MORAES; 

SOARES; CONCEIÇÃO, p.2, 2005). 

Além desse programa, houve no ano 2000 a instalação nas comunidades do Cantagalo 

e Pavão-Pavãozinho do primeiro modelo de policiamento comunitário em favelas do Brasil: 

Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais [GPAE]. O GPAE constitui-se o embrião das 

Unidades de Polícia Pacificadora [UPP] (ALBERNAZ, 2007). 

Inspirado em um dos primeiros projetos de policiamento em favelas implantado no 

estado denominado Grupamento de Aplicação Pratico-Escolar [GAPE]: 

 

[...] voltados para áreas de favelas denominava-se Grupamento de Aplicação Prático-

Escolar – Gape, cujo piloto foi testado no Morro da Providência, localizado no centro 

da cidade do Rio de Janeiro. O grupamento era formado essencialmente por recrutas 

e visava ser um laboratório de práticas comunitárias de policiamento. O caráter 

inovador do projeto estava na permanência diuturna dos policiais na favela, realizando 

o policiamento regular, o que facilitaria um contato mais próximo com seus moradores 

e o rompimento de um longo histórico de incursões policiais pontuais (ALBERNAZ, 

2007, p. 40). 
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O GPAE era definido na diretriz de planejamento nº 023/00, aditamento ao Boletim da 

Polícia Militar nº 037, de 09 de agosto de 20004: 

 

O GPAE, no âmbito da prestação de serviços de Segurança Pública, destina-se à 

implantação e implementação de uma nova modalidade de policiamento interativo em 

comunidades populares e favelas. Baseia- se no esforço de desenvolvimento de 

estratégias diferenciadas de prevenção e repressão qualificada do delito a partir da 

filosofia da Polícia Comunitária. Constitui pressuposto básico da ação que será 

desencadeada pelo GPAE a integração dos serviços públicos, através da participação 

articulada das agências do Estado, da Sociedade Civil, além da própria comunidade. 

O GPAE destina-se à execução permanente e interativa das atividades operacionais 

de policiamento em comunidades populares e favelas. A atividade desenvolvida é 

essencialmente preventiva e, eventualmente, repressiva (PMERJ, 2000, p. 4). 
 

Considerando o contexto nacional de ruptura do modelo repressivo, o Rio de Janeiro 

acompanhou essa tendência, tendo os primeiros módulos do GPAE se consolidaram nas 

comunidades e, após dois anos, surgiram as primeiras replicações do modelo. Contudo, não se 

tinha uma avaliação de impacto que viesse comprovar a eficácia do projeto e pudesse justificar 

as reproduções, que ocorreram a partir de crises pontuais na segurança, geradoras de clamor 

público (ALBERNAZ, 2007).  

Somente após quatro anos de implantação do primeiro grupamento, o Governo do 

Estado, em parceria com a ONG Viva Rio, adotou medidas de gestão, que segundo Albernaz 

(2007, p. 40) tinham as finalidades de: “atualização da doutrina, das formas de atuação e 

ferramentas de gestão; atualização dos conteúdos didático-pedagógicos; qualificação do 

efetivo; elaboração de estratégias de participação comunitária e capacitação de lideranças 

locais; e monitoramento e avaliação do projeto”. 

O policiamento comunitário é o modelo na qual a expressão constitucional 

“responsabilidade de todos” se configura, ocorre associado à colaboração ativa do cidadão, 

segundo Cerqueira (1998, p. 50) “pode-se dizer ser ele um processo interativo entre a polícia e 

a comunidade para, em conjunto, identificar e resolver os problemas da comunidade”. 

Antero (2009) destaca que, apesar dos resultados positivos em relação à redução de 

conflitos armados entre polícia versus integrantes do tráfico de drogas, não se pode dizer que o 

GEPAE representou a plena transformação da atuação da policial. Isto porque a essência do 

policiamento comunitário, que consiste na participação comunitária e na mudança da relação 

 

4 https://sites.google.com/site/tenhoquasetudopmerj. Acesso em 15/09/2020. 

https://sites.google.com/site/tenhoquasetudopmerj
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policial-comunidade, passando a ser visto como “integrante dessa comunidade e pela sua forma 

de atuação percebe os anseios desta”, na prática não se consolidou (ANTERO, 2009, p. 3). 

Ambos atores dessa relação contribuíram para que essa estrutura não se fortalecesse, de 

um lado a cultura e estrutura organizacional da instituição marcada por sua natureza militar e 

histórico de atuação repressiva, de outro a falta de confiança da comunidade decorrente dessa 

relação opressor-oprimido entre a polícia e comunidade carente [em regra negros e pobres], 

respectivamente, associada a falta de cultura de participação da sociedade nesse contexto 

(BORGES; RIBEIRO; CANO, 2012).  

No que se refere aos índices de violência, não se pode inferir sucesso nessa política, uma 

vez que os índices de homicídios, entre 2000 e 2007, permaneciam acima dos toleráveis 10 

homicídios/ 100 mil habitantes, segundo a Organização Mundial de Saúde [OMS]. Embora 

tenham ocorrido os primeiros passos transformativos na filosofia do policiamento, registrava-

se nesse período a média de 43,3 homicídios/ 100 mil habitantes (ISP, 2020b). 

Todavia, pode se dizer que, ao fim e ao cabo, obteve-se progressos a partir do momento 

em que, de alguma forma, os conflitos bélicos reduziram e a atuação policial passou a ser 

eminentemente preventiva dentro daquelas comunidades (ALBERNAZ, 2007). 

Naquele ano [2007], o Rio de Janeiro sediaria os jogos Pan Americanos, o Brasil a Copa 

do Mundo de 2014 e a capital do Rio de Janeiro candidata à sede das olimpíadas 2016. Então, 

inicia-se um processo de “promoção da cidade atrativa e segura”, mediante possíveis 

intervenções urbanísticas e o chamado “legado”, decorrentes desses megaeventos (ALMEIDA, 

2018, p 10). 

Moema Freire afirma que o Ministério da Justiça [MJ]/ Secretaria Nacional de 

Segurança Pública [SENASP], responsável pela coordenação da segurança implementado para 

os Jogos Pan Americanos 2007, tinha um planejamento baseado no conceito de segurança 

cidadã, cuja inspiração vinha da experiência de sucesso de Bogotá e Medelín, na Colômbia. 

Evita-se, então, a reprodução de alocação ostensiva das forças de guerra, como ocorreu na Rio 

92 (MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015). 

Cabe ressaltar que, a exceção o período de realização do Jogos Pan Americanos 2007, 

a violência no estado ainda era considerada um problema grave a ser resolvido. Classificada 

por Franco (2015) como uma medida “paliativa”, passado o evento a violência voltou ao 

patamar anteriormente assinalado, registrando sensíveis aumentos em alguns indicadores de 

violência, segundo dados do ISP. 

A experiência dos Jogos Pan Americanos foi considerada muito bem sucedida, e, 

associada aos GPAE, que persistiram como único modelo de policiamento comunitário em 
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favelas, criou-se no Rio de Janeiro um arcabouço tático-operacional para que em 

novembro/2008, na comunidade Santa Marta, surgisse um novo modelo de policiamento 

comunitário em favelas (MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015). 

Num cenário do que muitos chamam de “perda de território”, o Estado, principalmente 

a capital fluminense, além dos elevados índices de violência registrados, vê-se com diversas 

comunidades dominadas por facções criminosas, cuja população que as ocupava vivia sob a 

opressão de traficantes de drogas e sem acesso a qualquer serviço público essencial (MORAES; 

MARIANO; FRANCO, 2015). 

Segundo declarado em entrevista por Beltrame, secretário de segurança do Estado do 

Rio de Janeiro de 2007 a 2017 (MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015, p. 508-509): 

 

[...] começamos a analisar os índices de criminalidade da cidade. Eles estavam, 

obviamente, ligados à violência dentro das áreas dos morros. Nessas áreas, a 

quantidade de armas era enorme e as disputas entre diferentes facções de traficantes 

e, também com as milícias, impedia a polícia militar de subir o morro e entrar nas 

favelas. Nesses lugares o que existia era uma ditadura na qual os criminosos resolviam 

tudo como se fossem o poder judiciário. [...] 

Era uma zona de guerra onde traficantes e milícias determinavam quem podia subir o 

morro e até que horas. Em plena cidade do Rio de Janeiro havia áreas onde o Estado 

não entrava e a população mais pobre da cidade era refém de traficantes e milícias 

fortemente armadas. [...] 

Uma ditadura imposta pelo crime, tráfico ou milícia e que não tinham a presença do 

Estado. Quanto maior a ausência do Estado maior a criminalidade, a violência e a 

exclusão social. 

 

José Mariano Benicá Beltrame, a época secretário de segurança do estado, era delegado 

federal com experiência no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, por ter estado a 

frente de operações da polícia federal. A vivência acumulada na sua instituição de origem e na 

integração com o Governo Federal durante os Jogos Pan Americanos 2007, além da precedência 

dos GPAE, criaram-lhe condições para a concepção do programa das UPP, que ficou conhecido 

como a “retomada permanente das comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e a 

proximidade com estas populações” (ALMEIDA, 2018, p. 11). 

Segundo Almeida (2018), a Unidade de Polícia Pacificadora [UPP] foi formalizada pelo 

Decreto nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009 e definido como: 

 

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um dos mais importantes programas de 

Segurança Pública realizado no Brasil nas últimas décadas. Implantado pela Secretaria 

de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 2008, o Programa das UPPs - 

planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional 

- foi elaborado com os princípios da Polícia de Proximidade, um conceito que vai 

além da polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a 

população e as instituições da área de Segurança Pública. O Programa engloba 

parcerias entre os governos – municipal, estadual e federal – e diferentes atores da 
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sociedade civil organizada e tem como objetivo a retomada permanente de 

comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do 

Estado com a população. A pacificação ainda tem um papel fundamental no 

desenvolvimento social e econômico das comunidades, pois potencializa a entrada de 

serviços públicos, infraestrutura, projetos sociais, esportivos e culturais, 

investimentos privados e oportunidades. 

[...]. Cabe ressaltar que os efeitos proporcionados pelo programa extrapolam as 

comunidades pacificadas, se estendendo a suas áreas adjacentes, beneficiando direta 

e indiretamente uma população bem maior. [grifo nosso] (apud ALMEIDA, p. 20, 

2018). 

 

Os cenários político e econômico eram favoráveis, haja vista a convergência de interesse 

das três esferas de governo. O programa alinhava-se às diretrizes do PRONASCI, viabilizando 

o recebimento de subsídios federais; havia a necessidade urgente do Governo do Estado em 

adotar medidas que contivessem os elevados índices de violência no território fluminense, 

compromisso firmado no plano de governo e, por último, a necessidade do governo local em 

demonstrar internacionalmente que a cidade apresentava condições mínimas de sediar os 

megaeventos aos quais se elegera (ALMEIDA, 2018; MORAES; MARIANO; FRANCO, 

2015; FERREIRA; RUEDIGER, 2010). 

Outro aspecto político favorável era as chefias do executivo estadual e municipal 

estarem ocupadas por governantes pertencentes ao mesmo partido político e aliado ao partido 

do chefe do executivo federal. Embora as diferenças partidárias não devessem influenciar no 

estabelecimento de políticas dessa natureza, sabe-se que não é incomum que assim ocorra, 

portanto, esse alinhamento contribuiu para o sucesso do programa (ALMEIDA, 2018). 

Após a implantação da UPP na comunidade Santa Marta, seguiram outras duas 

unidades, ambas em fevereiro/2009. Essas três unidades foram instaladas oportunamente, 

segundo o então secretário de segurança, não sucederam um planejamento ou plano 

formalmente elaborado. Existia a ideia e, surgida a oportunidade, a qual ele descreveu como a 

perda de “liderança” do tráfico nesses locais, estabeleceu-se as UPP (MORAES; MARIANO; 

FRANCO, 2015).  

Contudo, declarou Beltrame que após consolidação dessas três primeiras unidades 

houve o reconhecimento da necessidade de se escrever um plano formal para o avanço na 

instalação de novas UPP e, a partir de então, pensou-se como um programa (MORAES; 

MARIANO; FRANCO, 2015). Isto é corroborado pela edição do Decreto n° 42.787, de 06 de 

janeiro de 2011, editado passados dois anos de implementação das primeiras unidades, quando, 

efetivamente, dispõe-se acerca da “implantação, atuação, estrutura, atuação e funcionamento” 

das UPP (PINTO; DO CARMO, 2016). 



46 

Novas unidades se instalaram, chegando em 2010 a funcionar como plataforma de 

governo e promessa de campanha, o governo e candidato à reeleição, à época, “prometeu 

pacificar todas as comunidades do estado dominadas pelo tráfico de drogas ou pela milícia e 

contratar 25 mil novos policiais militares, sendo 12 mil para as UPPs” (ALMEIDA, 2018, p. 

22).  

Reeleito, o governo expandiu exponencialmente o programa, todavia, 

surpreendentemente, o critério para instalação das unidades não se consistia nos locais onde 

houvesse maiores índices de criminalidade, dificuldade de acesso dos representantes do Estado, 

maior subjugo da comunidade perante os integrantes do tráfico de drogas ou qualquer outro 

critério que se coadunasse ao objetivo de recuperar os “territórios sob o controle de grupos 

ilegais armados, a restauração do monopólio legal e legítimo da força pelo Estado e a 

diminuição da criminalidade violenta, sobretudo a letal” (PROVENZA; COELHO, 2016). 

Essa expansão perdurou até abril/2014, quando foi inaugurada a última unidade, UPP – 

Mangueirinha, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a única localizada 

fora da capital, apesar de durante o período de instalação, os índices de homicídio na região 

marcarem 51,51 letalidade violenta/ 100 mil habitantes, enquanto na capital marcavam 32,71 

letalidade violenta/ 100 mil habitantes (ISP, 2020b; PROVENZA; COELHO, 2016). 

Ao final desse processo, em junho/2014, chegou-se ao total de 38 [trinta e oito] unidades 

de polícia pacificadora e um efetivo de mais de 9 mil policiais [19% do efetivo total da PMERJ], 

a cobertura atingia 196 [cento e noventa e seis] comunidades e cerca de 700 mil habitantes 

(PROVENZA; COELHO, 2016). 

Apesar das críticas acerca da expansão considerada “desenfreada” e a “toque de caixa”, 

Moraes, Mariano e Franco. (2015), a luz de uma análise fundada do Planejamento Estratégico 

Situacional [PES],” instrumento teórico-metodológico constituído de quatro momentos: 

explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional”, demonstra que houve capacidade do 

gestor em implementar as medidas compatíveis à realidade apresentada, a partir do 

reconhecimento da crise existente no estado e adequá-las a cada localidade, na medida de suas 

peculiaridades. 

Afirmou, ainda, se tratar de “pensar diversas maneiras de ocupar o território, devido às 

peculiaridades de cada um, mostra a própria metodologia do PES, um planejar de acordo com 

a situação”. Isto só se tornou possível tendo em vista o gestor estar inserido no contexto do qual 

pretendia agir e por atuar mediante avaliação constante dos resultados obtidos em suas ações, a 

fim de agir de maneira incremental na continuidade do programa (MORAES; MARIANO; 

FRANCO, 2015, p. 513). 
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O programa divide opiniões, críticos como Nilo Batista5 interpretam como uma forma 

de controle estatal militarizado, defendem a inconstitucionalidade das UPP, afirmam que as 

mazelas de corrupção e violência impregnadas nas instituições policiais continuam a ser 

reproduzidas no ambiente em que atuam; mesmo que tenha sido instituída uma nova filosofia 

de provimento de segurança, não foram completamente concebidas dentro do conceito de 

segurança cidadã (PINTO; DO CARMO, 2016; BATISTA, 2011; WERMUT; MORI, 2019).  

Outra visão, de acordo com Pinto e Do Carmo (2010), consistiu, por via reversa, nos 

primeiros passos de uma reforma policial, promovida pela atenção dispensada à seleção dos 

policiais que integrariam o programa; algum movimento de participação social dos moradores 

das favelas e a construção de um espaço mais democrático, numa tentativa em reduzir as 

desigualdades sociais com maior assistência do poder público. 

Noutra toada, do ponto de vista da segurança pública, autores defendem que as UPP 

atingiram seus objetivos na medida em que reduziu a violência local, afastou o domínio 

territorial dos narcotraficantes, terminaram os confrontos armados sobretudo os decorrentes de 

disputa territorial entre facções criminosas e possibilitou o acesso a serviços públicos essenciais 

dos quais a comunidade, devido à violência local, esteve alijada, em razão da impossibilidade 

de instalação de equipamentos públicos nas favelas dominadas por criminosos (PINTO; DO 

CARMO, 2016).  

Nos gráficos 1 e 2, observa-se a queda dos mais significativos índices de violência, a 

partir instalação das UPP. 

Conforme afirmado, as políticas públicas de segurança, para atenderem ao princípio 

constitucional democrático, devem ter no escopo ações multidisciplinares e cooperativismo 

institucional. Nesse contexto, surgiu a UPP Social, programa desenvolvido pela prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a ONU-Habitat, visando promover o avanço urbano, 

social e econômico nas comunidades onde tinham instaladas UPP (ALMEIDA, 2018). 

Noutro giro, a UPP Social é apontada como uma das causas do declínio das UPP, isto 

porque, não se avançou na promoção dos serviços públicos essenciais, o que, segundo Beltrame, 

era essencial ao sucesso do programa. Reiteradamente, o secretário afirmava que “segurança 

pública não se faz só com polícia”, sua fala era no sentido de que as ações sociais eram 

primordiais à consolidação da ação preventiva da polícia e imprescindíveis à permanência do 

 

5 Nilo Batista - advogado criminalista e ex-vice-governador do Estado do Rio na época de Brizola (PINTO; DO 

CARMO, 2016; BATISTA, 2011) 
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programa, de modo que com o passar do tempo não declinasse à lógica repressiva arraigada na 

cultura institucional (SETA, 2017). 

 

 

Gráfico 1: Série histórica de “letalidade violenta” registrada na Capital (ISP, 2020b) 

 

Gráfico 2: Série histórica de homicídios dolosos registrados na Capital (ISP, 2020b) 

 

Durante os últimos anos de implantação do programa, na comunidade da Rocinha, PM 

abordaram um morador, o pedreiro Amarildo Dias de Souza, o conduziram a sede principal da 

UPP-Rocinha e, após essa abordagem, Amarildo nunca mais foi visto. O caso deflagrou uma 

série de protestos dentro e fora da comunidade, contou com grande apelo midiático e apoio de 

diversos seguimentos da sociedade civil, ensejando grande repercussão negativa do projeto e 

ficou conhecido internacionalmente como: “Cadê o Amarildo?”. Isto maculou a credibilidade 
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do programa, que a partir de então passou a perder, gradativamente, apoio da opinião pública 

(SETA, 2017). 

Associada a essa perda gradativa de credibilidade, que foi aumentando na medida que 

sugiram novos casos de violência e corrupção, outros fatores são apontados como decisivos 

para o declínio do programa. Seta (2017), em matéria divulgada pela revista exame, bem 

sintetizou o que autores e profissionais de segurança apontam como causas do enfraquecimento 

do programa: 

 

A falta de formalização do programa e de estabelecimento de indicadores de avaliação 

[...]. As UPPs nunca tiveram uma avaliação interna e sistemática, [...], e as unidades 

não foram analisadas caso a caso. [...]. 

O movimento foi expandido de forma “desenfreada” e “a toque de caixa”. Entre 2010 

e 2013, o número de UPPs quase triplicou, saltando de 13 para 36[...]. 

Na avaliação dos especialistas, faltou investir também em programas sociais 

integrados – a UPP Social[...].  

 

Considerando que as UPP formam um programa desenvolvido e implantado, 

exclusivamente, no contexto das comunidades, paralelamente o Governo do Estado institui no 

ano de 2009, o então Sistema Integrado de Metas [SIM], um modelo alinhado ao NPM por 

adotar a gestão de desempenho, criado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública [SESEG] 

e de abrangência em todo o território fluminense, com foco na redução dos índices de delitos, 

estruturalmente estabelecidos [IEC], cujos objetivos assim estão definidos no site oficial do 

SIM, ISP (2020c): 

 

O SIM tem como objetivos introduzir uma cultura de gestão nas forças de segurança 

do estado, reforçar a integração das Polícias Civil e Militar e reduzir os índices de 

criminalidade, mais especificamente a Letalidade Violenta, o Roubo de Veículo e o 

Roubo de Rua. Nesse sentido, o SIM se configura como ferramenta fundamental para 

o monitoramento dos indicadores finalísticos da SESEG, ou seja, os Indicadores 

Estratégicos de Criminalidade (IEC), além de prover ferramentas para a consecução 

dos resultados pela Secretaria por meio de suas unidades operacionais: as Polícias 

Civil e Militar.  

 

Os IEC, segundo o Decreto n° 41.931, de 25 de junho de 2009, compõem um conjunto 

de delitos dos quais as metas foram definidas para fins de aplicação no SIM, tendo em vista 

“impactarem mais fortemente a sensação de segurança” no Estado do Rio de Janeiro: crimes 

violentos letais intencionais [CVLI], roubo de veículo, roubo de rua e roubo de carga, conforme 

apresentado na tabela 2.  

A “sensação de segurança” considerada nesse sistema de gestão por desempenho é o 

contraponto do “sentimento de temor [...] objeto independente que já não precisa do delito como 
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base [...] como se fosse uma entidade independente [...] um mal do qual se ignora a procedência 

que se propaga por toda parte e que não deixa ninguém indiferente (RICO, 1992, p.29).   

 

Tabela 2: 23º Ciclo do SIM – 2º Semestre de 2020 

Indicador 

Estratégico de 

Criminalidade 

Metas do 2º Semestre de 2020 Redução em 

relação ao 2º 

semestre de 

2019 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

CVLI 313 310 308 310 324 325 1890 5% 

Roubo de Rua 9261 9094 8157 8845 7885 7304 50546 8% 

Roubo de Veículo 2938 2929 2403 2785 2744 2868 16667 8% 

Roubo de Carga 621 528 419 521 473 549 3111 10% 

Fonte: ISP (2020a) 

 

Em sua concepção inicial o SIM, adotou como gestão de resultados a política de 

premiação, com o pagamento de bônus pelo atingimento das metas estabelecidas. 

Diferentemente do incentivo adotado em governos anteriores, havia parâmetros pré-

estabelecidos, cuja a única forma de alcançá-los era por meio de ações preventivas que 

impedissem o cometimento de determinados delitos, estando a incidência de acordo com as 

metas. Atualmente não há bonificações pelo atingimento das metas, porém o sistema permanece 

sendo o único parâmetro avaliativo do serviço de segurança pública (RIO DE JANEIRO, 

2020c). 

No ano de 2013, quando ocorria o primeiro grande evento, a Jornada Mundial da 

Juventude, o Rio de Janeiro, assim como todo o país, vivenciou uma grave crise política, 

pessoas saíram às ruas desencadeando uma série de manifestações. As manifestações eram 

contra o aumento dos preços das passagens, os elevados gastos com infraestrutura voltada para 

os grandes eventos e as já existentes crises na saúde e segurança (ÁVILA, 2017; SETA, 2017). 

Importante relembrar que em meio a esse contexto as UPP já não mais apresentavam os 

resultados esperados devido à expansão considerada inadequada, a recorrência de episódios de 

violência praticada por PM no interior das comunidades e o seu alto custo de manutenção. 

Somado a isso, no ano de 2015 o estado inicia uma grave crise financeira provocada pela queda 

do preço do barril de petróleo (RESENDE, 2018). 

A crise permanece, os jogos olímpicos Rio 2016 se aproximam, a Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Evento [SESGE] mantém a preparação para os jogos 
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quando, em junho/2016, há 49 [quarenta e nove] dias da abertura do evento, o Governo do 

Estado edita o Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016, decretando a calamidade pública do 

Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a grave crise na situação financeira. A solução foi o 

socorro federal ao Estado de quase 3 bilhões de reais a serem gastos em segurança pública para 

a realização dos jogos (BOECKEL et al., 2016). 

A crise financeira do Estado se agravou e, juntamente, a segurança pública sofreu 

impactos com sucessivas reduções no orçamento [2016/2017], atingindo ainda mais a situação 

das UPP e comprometendo o pagamento das bonificações estabelecidas pelo SIM. Cenário este 

que reverberou na qualidade do serviço prestado pelos órgãos policiais, ensejou a renúncia ao 

cargo do mais longevo secretário de segurança fluminense e a volta do crescimento dos índices 

de violência (THOMÉ; AMORIM; TOSTA, 2016). 

Mantido esse cenário ao longo de 2017, somado a atrasos salariais dos servidores da 

segurança, assim como de outras categorias funcionais, as UPP deterioravam-se cada vez mais, 

mesmo após já ter ocorrido, no ano de 2015, a intervenção do Ministério Público ao cobrar 

adoção de medidas para melhoria das condições estruturais das unidades e das condições de 

trabalho [escalas, férias, licenças de saúde] dos PM alocados no programa (GAVRAS, 2018). 

Progressivamente a situação foi agravando-se, associaram-se à crise econômica e seus 

desmembramentos a crise política devido à prisão do ex governador do estado e as investigações 

da “operação lava-jato”, até que em fevereiro/2018 adota-se uma medida prevista desde a Carta 

de 1988, porém sem precedentes práticos: é decretada a intervenção federal na segurança 

pública no estado do Rio de Janeiro, Decreto Federal nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, na 

busca de se restabelecer a ordem pública do Estado do Rio de Janeiro (DE JESUS, 2019). 

Baseado no conceito de “política pública de segurança” de Ana Sofia Schimdt Oliveira 

(2002), afirma-se que a intervenção não tratou de promover uma política pública. Do que se 

depreende do decreto não era de fato o propósito, mas sim adotar uma medida de urgência e 

temporária que visava solucionar a crise instalada no Estado, especificamente na área da 

segurança pública. Para tanto, elegeu-se como chefe da intervenção um General de Exército, o 

que gerou grandes divergências, inclusive de entendimentos acerca da medida se tratar de uma 

intervenção militar (OLIVEIRA; KAHN, 2002). 

Afasta-se de conceituar as espécies de intervenção, esclarecendo apenas que a 

intervenção adotada na segurança pública consistiu num instituto de caráter civil, previsto no 

art. 34 da Constituição. Na avaliação do governo, ao decretá-la, entendeu por preparado à 

assunção do cargo um militar. Os preceitos constitucionais são o objeto da medida e tem-se por 
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objetivo restaurar a ordem constitucional, premissa divergente daquela prevista na intervenção 

militar (DE OLIVEIRA; GIOVANETTI, 2019; BRASIL, 1988). 

Wermut e Mori (2019), acerca da intervenção apontam para o fracasso da medida, 

afirmando que esta foi incapaz de restabelecer a ordem pública e reduzir os índices criminais, 

a exceção do roubo de cargas. Reproduz-se a ultrapassada política de enfrentamento, 

aumentando o número de mortes provocadas por agentes do Estado e reincidindo a lógica 

segregacionista, cujas as ações impactam sobremaneira os negros e pobres moradores de favelas 

(WERMUT; MORI, 2019). 

Marçal (2018), Wermut e Mori (2019) entendem que a eleição de militares na chefia da 

segurança apenas corroborou a uma postura já adotada frequentemente no estado por meio dos 

decretos de Garantia da Lei e da Ordem, constantemente criticados sob o argumento de que 

“militares de guerra” não estão preparados para atuar na segurança pública, propiciando 

excessos por parte dos agentes públicos e baixa eficácia e eficiência ao “remediar 

paliativamente” os problemas de (in)segurança (MARÇAL, 2018, p. 48; WERMUT e MORI, 

2019). 

Contrapondo essa avaliação negativa acerca da intervenção, os militares envolvidos 

afirmam que os objetivos propostos para esse curto período foram atingidos. Uma discreta 

reformulação foi realizada no programa de pacificação, o que não havia ocorrido desde a sua 

implantação; cinco unidades foram extintas e outras três incorporadas aos batalhões tradicionais 

a fim de estender a área e policiamento para modalidades além da concepção da pacificação 

(KAWAGUTI, 2018).  

Medidas de gestão, treinamento, inteligência, logística e sobretudo comando e controle 

foram promovidos nos órgãos de segurança. Kawaguti (2018) destaca: a recuperação da 

capacidade operacional adquirindo equipamentos com verba federal; o regresso de agentes 

cedidos a outros órgãos e a revisão da condição sanitária dos afastados, que realizaram perícias 

médicas em juntas médicas compostas por oficiais das forças armadas, essas duas últimas foram 

medidas que possibilitaram solução para o déficit de pessoal.  

Não obstante ser um discurso de efetividade da intervenção (KAWAGUTI, 2018), em 

alguma medida se coaduna aquele proferido por Marçal (2018), Wermut e Mori (2019). 

Observa-se que os autores possuem focos distintos, respectivamente: interna corporis ao 

apontar para medidas de gestão organizacional e, externa corporis, quando os autores abordam 

a matéria sob a ótica da efetividade na redução dos índices e da percepção da (in)segurança. 

Segundo De Oliveira e Giovanetti (2019), uma observação importante deve ser feita, a 

de que a intervenção, ainda que não tenha transcorrido de maneira satisfatória para a sociedade 
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foi oportuna em razão da crise financeira que o Estado atravessava, tendo aderido desde 

setembro de 2017 ao Regime de Recuperação Fiscal junto ao Governo Federal, que impunha 

ao executivo estadual uma série de restrições de gastos, providencialmente supridas pela 

intervenção na segurança.6 

Regulada previamente para subsistir até 31 de dezembro de 2018, Santos e Neto (2019) 

entendem que no período estabelecido, a intervenção, utilizando-se como força operacional o 

Exército Brasileiro, executou o papel que lhe fora atribuído que era: restaurar a sensação de 

segurança da sociedade fluminense, e o fez de forma eficaz e eficiente. Ao fim do prazo, 

devolveu a responsabilidade pela segurança ao executivo estadual, juntamente com a assunção 

do atual governador, Wilson Witzel, em 01 de janeiro de 2019 (SANTOS, 2019). 

Na presente pesquisa irá se tratar sensação de segurança, contrário sensu, conforme 

Rico (1992, p. 41) definiu ser resultado da “percepção segundo a qual os cidadãos consideram 

que o delito constitui para eles uma ameaça geral e longínqua, um fenômeno inquietante por 

representar um perigo social com possíveis repercussões sobre suas próprias vidas”. Esse 

sentimento decorre das experiências individuais e culturais, as quais irão influenciar no 

julgamento quanto a criminalidade do ambiente social em que se está inserido e, por 

consequência, mais ou menos adequado para se frequentado com segurança (RICO, 1992). 

 

2.3.4.2 Segurança Pública Dever do Estado e Responsabilidade de Todos: Exercida para 

a Preservação da Ordem Pública 

 

O dever do Estado na segurança pública é executado por meio da cooperação entre 

diversos órgãos, dentre eles os policiais, no âmbito estadual as polícias militares, são órgãos 

encarregados do policiamento ostensivo e da preservação da ordem púbica (BRASIL, 2019).  

Conceitos como ordem pública e policiamento ostensivo, são definidos em norma 

infraconstitucional, conforme Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares [R-200]: 

 

21) Ordem Pública – Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento 

jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do 

interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, 

fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que 

conduza ao bem comum. 

[...] 

 

6 https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-de-recuperacao-fiscal-do-estado-do-rio-de-

janeiro/2019/30. Acesso em: 13 ago. 2020. 

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-de-recuperacao-fiscal-do-estado-do-rio-de-janeiro/2019/30
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-de-recuperacao-fiscal-do-estado-do-rio-de-janeiro/2019/30


54 

27) Policiamento Ostensivo – Ação policial, exclusiva das Policias Militares em cujo 

emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer 

pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem 

pública. 

São tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares ressalvadas as missões 

peculiares das Forças Armadas, os seguintes: 

- ostensivo geral, urbano e rural; 
- de trânsito; 
- florestal e de mananciais; 
- rodoviária e ferroviário, nas estradas estaduais; 
- portuário; 
- fluvial e lacustre; 
- de radiopatrulha terrestre e aérea; 
- de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado; 
- outros, fixados em legislação da Unidade Federativa, ouvido o Estado-Maior 

do Exército através da Inspetoria-Geral das Polícias Militares. (grifo nosso) 
 

Da expressão constitucional “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos” 

depreende-se que a segurança pública envolve ações que ultrapassam as obrigações do Estado 

e envolvem a sociedade como um todo. Nessa conjuntura se insere o Programa Segurança 

Presente, cuja sociedade civil organizada, a partir de episódios de homicídios ocorridos no 

bairro da Lapa, mobilizou-se exigindo soluções para resgatar a ordem pública naquela região 

(GONÇALVES, 2018). 

A proximidade dos Jogos Olímpicos associada à crise na segurança pública, num 

momento em que mundialmente há crescimento nos gastos privados com segurança, o que 

Maria Taddei Ferraz et al (2017, p. 12) chamaram de “políticas neoliberais privatistas de 

segurança”, surge um novo direcionamento para o problema, o da proteção em áreas comerciais, 

de investimentos, lazer e turismo, garantido proteção às atividades econômicas da cidade, surge 

em 2015, as Operações Segurança Presente, implantadas na Lagoa Rodrigues de Freitas, Aterro 

do Flamengo e Méier, que no mesmo ano se estendeu para a região central da cidade 

(FERRRAZ et al., 2017, p. 12). 

Origina-se a demanda do remodelamento na construção do inimigo social, antes das 

UPP direcionado ao tráfico de drogas e agora entendido num contexto externo às comunidades 

e que atinge, principalmente, a classe média em diversas vertentes além da violência, mas 

também a (des)ordem urbana: moradores de rua, camelôs, dependentes químicos e população 

flutuante (POLYCARPO, 2019). 

O programa, adota princípios do NPM associados às práticas extraídas da Teoria das 

Janelas Quebradas, esta desenvolvida após uma política pública implantada no estado de Nova 

Jersey, em que o governo do Estado promovia incentivos financeiros às cidades que adotassem 

o policiamento a pé para reduzir a criminalidade. Posteriormente, a Police Foundantion, em 

Washington D.C. obteve como resultado de um experimento, a conclusão de que, em que pese 
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os índices de criminalidade não reduzissem, outros ganhos foram obtidos com a medida: maior 

sensação segurança, a partir da crença de que houve redução; aumento da credibilidade dos 

policiais que atuavam na região, a consequente melhoria na relação polícia-sociedade; 

sentimento de pertencimento e satisfação com o trabalho pelo policial. Isto porque o 

patrulhamento a pé mostrou-se capaz de além do desenvolvimento desses sentimentos 

positivos, aumentar a ordem pública na região, reduzindo a circulação de “mendigos, bêbados 

viciados, adolescentes desordeiros, prostitutas, vagabundos e dos mentalmente perturbados”.  

Identificada como um dos fatores de vulnerabilidade para a incidência criminal, entende-se que 

uma “janela quebrada” e não reparada demonstra descaso do poder público e gera uma 

sequência de atos de vandalismo e delituosos que desenvolvem o medo do crime nas pessoas, 

ainda que não ocorra, apresentando-se como uma ameaça constante (WILSON; KELLING, 

2017, p.2-4). 

Coordenado pela Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro [SEGOV], foi 

sendo ampliado, vezes demandado pela sociedade civil organizada, como foi o caso da Lapa, 

vezes por episódios de incidentes criminais com grande repercussão, como foram os roubos de 

rua no Centro do Rio e o homicídio de um ciclista7 no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas 

(GONÇALVES, 2018). 

O modelo configura-se uma estratégia de policiamento denominado Policiamento 

Orientado para o Problema [POP], cuja ferramenta operacional é o policiamento comunitário, 

direcionando as atividades policiais para identificar os problemas policiais repetitivos, analisar 

suas causas, resolvê-los e avaliar os resultados alcançados. As razões para adoção consistem: 

na “dificuldade do policiamento tradicional para conter a criminalidade; no aumento da 

criminalidade; na ênfase na mudança organizacional, incluindo a descentralização e o aumento 

da discrição dos policiais; no distanciamento dos policiais da comunidade; dentre outras” 

(MOREIRA, 2009, p. 16) 

Maria Taddei Ferraz et al. (2017) destacam o diferencial multidisciplinar e cooperativo 

incorporado ao programa, pois conta com a parceria do segundo setor representada pelas 

associações comerciais, não apenas como formuladores das políticas públicas, visto que o 

programa surgiu a partir da necessidade de um segmento específico, mas também como 

responsável pelo financiamento, implementação e gestão direta ou indireta dessas políticas 

(FERRRAZ et al., 2017). 

 

7 Jaime Gold, na noite de 19 de maio, pedalava pela orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, quando foi 

esfaqueado e teve a bicicleta e a carteira roubados (TORRES, 2015). 
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A parceria viabiliza a aplicação de novas tecnologias e novas formas de gestão 

inspiradas na do prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani – descentralização, tolerância zero, 

foco na recuperação do espaço público, quadras modelo, repressão a motoristas alcoolizados, 

as quais somadas produzirão resultados eficientes e eficazes na segurança pública 

(GONÇALVES, 2018). 

Em que pesem não ser gerido pela pasta da segurança pública, os agentes que compõem 

o programa são policiais cedidos, temporariamente, para atuarem exclusivamente na Operação 

Segurança Presente. Os que permanecem em suas instituições, inscrevem-se voluntariamente 

para trabalharem em suas folgas, com contrapartida pecuniária de caráter indenizatório, cujos 

valores variam de acordo com as horas trabalhadas e cargos ocupados na instituição de origem 

(GONÇALVES, 2018).  

Adotando uma estratégia imagética, elaborou-se uma identidade visual específica para 

a operação com o objetivo de dissociar da tradicionalmente atribuída aos órgãos de segurança 

pública e que, pelas razões históricas já apontadas, causam repulsa e temor social a partir de 

ideias pré-concebidas. Buscava-se, assim, uma reaproximação e a legitimação na relação 

cidadão Estado (FERRRAZ et al., 2017). 

Atualmente o programa possui 32 [trinta e duas] operações, transformou-se em umas 

das mais significantes plataformas políticas do atual governo na área de segurança, contudo 

poucos estudos são desenvolvidos no sentido de avaliar seus resultados, o que remonta a uma 

crítica originária apresentada à época de sua implementação pelo então secretário de segurança 

Beltrame: “vejo como uma vigilância privada [...]. Mas esse ônus virá da sociedade, que vai ter 

que pagar a conta depois. [...] quando terminar vai ter que pagar mais xis por isso. Além disso, 

o programa não trabalha em cima da mancha criminal [...]. Quem paga leva.” (MONTOU, 

2015).  

Desenvolvido o presente referencial teórico, tem-se os subsídios necessários ao 

desenvolvimento do estudo aprofundado do Programa Segurança Presente, com fundamento no 

conhecimento científico já produzido acerca da gestão e segurança públicas. Prossegue-se no 

próximo capítulo com a abordagem metodológica desenvolvida nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



57 

3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo busca apontar o desenvolvimento da pesquisa por meio do método 

de estudo de caso único, seus fundamentos e descrição do tipo; discorre-se sobre o percurso 

esquadrinhado para atingir os objetivos da presente pesquisa. 

Ao longo do capítulo demonstra-se a definição do Programa Segurança Presente como 

objeto a ser investigado de maneira clara e precisa - delimitação da pesquisa, esses passos estão 

representados no esquema apresentado na figura 3. 

 

 

Figura 3: Esquema de delineamento da pesquisa   

Fonte: (BRANSKI; FRANCO; LIMA JUNIOR, 2010, p.3) 

 

O levantamento bibliográfico permitiu que o conhecimento e ideias já produzidas por 

outros autores fossem selecionadas de acordo com a possibilidade de contribuição, ou seja, 

realizou-se uma “análise sistemática do conhecimento científico” (BRANSKI; FRANCO; 

LIMA JUNIOR, 2010, p.3). Essa sistematização do conhecimento permitiu a definição das 

unidades de análise, conforme será descrito. 

Em conclusão, demonstrar-se-á os procedimentos de coleta e análise de dados 

executados para se atingir o fechamento da pesquisa, assim como as limitações apresentadas 

pelo método.  
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3.1 Estratégia de Pesquisa 

 

Definido o objeto a ser estudado, Programa Segurança Presente, o delineamento da 

pesquisa tem por objetivo principal entender a influência do Programa Segurança Presente em 

relação à sensação de segurança experimentada do ambiente social em que estão implantados, 

o recorte territorial para definição das unidades de análise refere-se à 1ª, 5ª e 15ª Circunscrições 

Integradas de Segurança Pública [CISP] 8, que compreendem, os bairros Lagoa e Centro, 

respectivamente, as Operações Lagoa e Centro Presentes. 

A revisão bibliográfica, tarefa de transição entre o delineamento e o desenho da 

pesquisa, concedeu os fundamentos teóricos necessários ao seu desenvolvimento e permitiram 

a elaboração da proposição a ser refutada ou confirmada na fase de coleta e análise de dados.  

Segundo a taxonomia de Vergara (1998), a pesquisa é descritiva quanto aos fins, tendo 

em vista não se pretender explicar o Programa Segurança Presente, mas descrecer suas 

características, percepções e expectativas da sociedade e dos gestores envolvidos, assim como 

as sugestões de mudanças no desenho dessa política pública. 

Ainda de acordo com Vergara (1998), essa descrição produzida no contexto do presente 

estudo de caso, pode vir a ser o fundamento da explanação de pesquisas posteriormente 

desenvolvidas. 

O Programa Segurança Presente é uma política pública contemporânea, sem precedentes 

no Brasil, cuja primeira operação foi implantada no ano de 2014 [Lapa] e desde então encontra-

se em expansão, tornando-se cinco vezes maior nos últimos dois anos.  

Não obstante essa expansão, as fronteiras entre o programa e sua influência no cenário 

de violência não estão claramente identificadas e não se verifica controle sobre os eventos 

comportamentais (VERGARA, 1998; YIN, 2001). 

Portanto, quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como bibliográfica, estudo de caso, 

pesquisa de campo e investigação documental. Bibliográfica porque a fundamentação teórica 

inspira-se na literatura do NPM e a aplicação de seus conceitos no modelo de gestão adotado 

no programa; estudo de caso por se tratar da análise aprofundada de um fenômeno único, 

contemporâneo e pouco conhecido (YIN, 2001); pesquisa de campo, pois a principal fonte de 

evidência trabalhada durante o desenvolvimeno do estudo foram as entrevistas aos stakeholders 

e, enfim, investigação documental, pelo fato das informações obtidas no decorrer das 

 
8 A operação Centro Presente engloba duas CISP, 1ª e 5ª, esta abrange parte do Centro, além dos bairros de Paquetá 

e Santa Teresa e aquela abrange, exclusivamente, uma outra parte do Centro. As CISP correspondem exatamente 

as circunscrições das delegacias policiais de mesmo número. Fonte: 

http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/Relacaodas%20RISP_AISP.pdf. Acesso em: 01 jan. 2020. 

http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/Relacaodas%20RISP_AISP.pdf
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entrevistas terem sido confrontadas com documentos administrativos, visando obter maiores 

subsídios às conclusões e confiabilidade à pesquisa (VERGARA, 1998). 

As tarefas desenvolvidas no decorrer da pesquisa inspiraram-se no fluxo de atividades 

para definição e desenho da pesquisa proposto por Branski, Franco e Lima Junior (2010), 

conforme figura 4. 

 

Figura 4: Fluxo de atividades para definição e desenho da pesquisa 

Fonte: (BRANSKI; FRANCO; LIMA JUNIOR, 2010, p.4) 

 

Por tratar-se de pesquisa qualitativa, a proposição trabalhada está fundada na premissa 

de que o Programa Segurança Presente proporciona melhorias na segurança pública das regiões 

onde são implantados, promovendo sensação de segurança e redução dos índices de 

criminalidade (VERGARA, 1998; RICO, 1992 NINO;2009). 

Desenvolvido o protocolo, Apêndice A, revista a proposição e os instrumentos que 

conferem suporte a pesquisa, dispensou-se a realização do caso piloto por não haver 

compatibilidade com a proposição e com o caso em análise. Ainda, para conclusão dessa 

primeira etapa, efetuou-se os ajustes aptos à definição da metodologia e seu desenvolvimento. 

Logo, o amadurecimento do problema de pesquisa e da premissa proposta consolidou o 

estudo de caso como método mais adequado ao desenvolvimento da pesquisa.  

 

3.2 Método de Estudo de Caso 

 

Segundo Yin (2001) pesquisas acadêmicas cujo método é o estudo de caso são 

adequadas à compreensão das organizações/ instituições públicas; administração/ gestão 
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públicas; dentre outros (YIN, 2001, p. 19-20). O programa iniciou-se por parecerias entre 

Estado do Rio de Janeiro, setor privado/ entes federativos com objetivo de promover melhorias 

na segurança pública fluminense, evitar conflitos e reduzir a criminalidade em todo o Estado 

(RIO DE JANEIRO, 2019c). 

Baseado no entendimento de Yin (2001) acerca da adequação da investigação ao método 

estudo de caso, a análise incide na necessidade do aprofundamento de um fenômeno social 

individual, complexo, pouco conhecido, cujas fronteiras com o contexto não são evidentes e as 

proposições permitem ser reproduzidas em cenários análogos, obtendo-se o mesmo resultado. 

Ademais, para se estabelecer uma delimitação clara da estratégia adotada na pesquisa 

deve-se observar três condições descritas por Yin (2001), conforme tabela 3, capazes. de 

delimitar as circunstâncias de seu uso. 

 

Tabela 3: Situações relevantes para diferenciar estratégias de pesquisa 

Estratégia/ 

Método 
Forma da questão de pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento como, por que sim sim 

Levantamento quem, o que, onde, quantos, quanto não sim 

Análise de 

arquivos 
quem, o que, onde, quantos, quanto não sim/ não 

Pesquisa histórica como, por que não não 

Estudo de caso como, por que não sim 

Fonte: (YIN, 2001, p.24) 

 

Logo, compreender como o recém desenvolvido Programa Segurança Presente 

influencia na segurança pública das regiões onde são implantados, juntamente com a ausência 

de controle sobre os eventos comportamentais, demonstra a compatibilidade entre a proposição 

descritiva do problema de pesquisa e o método escolhido para o seu desenvolvimento.  

A descrição desse processo a partir da série temporal, além de sua incidência/ frequência 

caracteriza o e estudo de caso como positivista e predominantemente descritivo. Segundo a 

taxonomia de Yin (2001), apresenta-se um estudo de caso Tipo 2 (único incorporado), haja vista 

ser composto por um único caso, o programa propriamente dito, do qual foram selecionadas 

duas unidades de análise, operações Centro e Lagoa.  

Diante da dificuldade de se realizar avaliações em políticas públicas de segurança, 
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causada pela diversidade de fatores sociais que interferem em seus resultados, culminando na 

carência de indicadores estratégicos que permitam quantificar os seus impactos (SOARES, 

2007), a proposta de uma análise qualitativa fundamentada na literatura do New Public 

Managment permitiu a elaboração da proposição acerca da influência do programa na sensação 

de (in)segurança da sociedade fluminense, assim como, entender a maneira pela qual a 

administração se organiza para o desenvolvimento do resultado.  

A escolha de duas unidades de análises com características distintas permitiu ampliar a 

análise do programa (caso) dentro dos diversos contextos políticos, sociais e econômicos em 

que se insere, comparar como esses fatores se comportam dentro de cada contexto e, ainda, a 

diversidade de estrutura das parcerias desenvolvidas, ampliando as impressões resultantes do 

estudo. 

Os precedentes definidos como importantes em estudos de caso (JOIA, 2005) foram 

devidamente observados: 

I. A questão do estudo – “Como”, tipo de questão busca esclarecer o funcionamento 

do programa; 

II. A proposição voltada ao que será estudado – O programa propicia aumento da 

sensação de segurança e/ ou reduz os índices de criminalidade das regiões onde 

são implantados, ou seja, representa a melhoria dos fatores considerados 

imprescindíveis à segurança pública; 

III. As unidades de análise – Centro e Lagoa, conferem maior complexidade à 

pesquisa, permitem a extensão da análise; 

IV. Os critérios para se interpretar as descobertas – triangulação das fontes de 

evidência. 

Para se aferir a lógica do conjunto de proposições e determinar a qualidade da pesquisa, 

Yin (2001) apresenta quatro testes que afirma ser amplamente utilizados para tal finalidade, 

conforme Tabela 4, a qual foi utilizada para aferição ao longo do presente estudo: 

a) Validade do Constructo: conceitos como sensação de segurança, segurança pública, 

qualidade, eficiência puderam ser corretamente avaliados por meio da utilização de múltiplas 

fontes de evidências: entrevistas, documentos administrativos, matérias jornalísticas, trabalhos 

acadêmicos e livros; triangulação dos dados obtidos e disposição dos achados de forma lógica 

e concatenada; 

b) Validade Interna: as evidências obtidas a partir da análise dos dados coletados 

possibilitaram a confirmação da proposição elaborada para orientar a condução do estudo de 

caso;  
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c) Confiabilidade: com objetivo de viabilizar o teste de confiabilidade da presente 

pesquisa e descrever os procedimentos adotados durante o estudo para que, ao ser reproduzido, 

chegue-se ao mesmo resultado sem que haja enviesamento e equívocos capazes de 

comprometer as conclusões, foram documentados os procedimentos por meio de um protocolo 

de estudo de caso, Apêndice A, e desenvolvimento do banco de dados da pesquisa (YIN, 2001). 

 

Tabela 4: Táticas de estudo de caso para quatro testes de projeto  

Tipo Tática de estudo de caso 
Fase de pesquisa na qual a tática 

deve ser aplicada 

Validade do constructo 

• Utilizar fontes múltiplas de 

evidências 

• Estabelece encadeamento de 

evidências 

• O rascunho do relatório de 

estudos de caso é revisado 

por informantes-chave 

• Coleta de dados 

• Coleta de dados 

• Composição 

Validade interna 

• Faz adequação ao pedido 

padrão 

• Faz construção da 

explanação 

• Faz análise de séries 

temporais 

• Análise de dados 

• Análise de dados 

• Análise de dados 

Validade externa 

• Utiliza lógica de replicação 

em estudos de casos 

múltiplos 

• Projeto de pesquisa 

Confiabilidade 

• Utiliza protocolo de estudo 

de caso 

• Desenvolve banco de dados 

pra o estudo de caso 

• Coleta de dados 

• Coleta de dados 

Fonte: (YIN, 2001, p. 55) 

 

Importante destacar que o teste de validade externa somente é aplicável em pesquisas 

dos tipos 3 e 4, de casos múltiplos, holísticos ou incorporados, razão pelo qual deixou de ser 

aplicado a presente metodologia (YIN, 2001). 
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3.2.1 Condução do Estudo de Caso 

 

As cinco etapas da pesquisa, Figura 5, seguiram, rigorosamente, o framework 

metodológico elaborado por Lukosevicius, Marchisotti, Soares (2018), Anexo I, que permitiu 

o passo a passo desde a definição da questão de pesquisa até a verificação da retórica do texto. 

O framework forneceu além de um roteiro para o controle da pesquisa, a literatura necessária a 

aprofundar o conhecimento sobre o método.  

 

 

 

Figura 5: Etapas do Estudo de Caso  

Fonte: (BRANSKI; FRANCO; LIMA JUNIOR, 2010, p. 2) 

 

Após o delineamento, iniciou-se um passo a passo com a elaboração da questão de 

pesquisa, seguido do checklist da adequação do fenômeno e da pergunta ao método; a partir da 

obtenção das respostas positivas, avançou-se para as observações do caso (EISENHARD, 1989; 

YIN, 2001). 

Selecionado, o Programa Segurança Presente mostrou-se um caso único, revelador, 

então, buscou-se calcular a quantidade de unidade de análises, sendo identificado que naquele 

momento o programa apresentava-se em cinco operações, três dessas em fase de implementação 

(EISENHARD, 1989; YIN, 2001). 

Posteriormente, desenvolveu-se o referencial teórico baseado na literatura no New 

Public Management e da Gestão da Segurança Pública no Brasil, o que concedeu suporte 

teórico ao desenvolvimento do estudo, propiciou o amadurecimento da questão de pesquisa e 

refinou a proposição elaborada (EISENHARD, 1989; YIN, 2001). 

A próxima etapa foi a definição das unidades de análise, sendo selecionadas duas 

operações dentre as cinco que se apresentavam, tornando a pesquisa mais abrangente devido a 

escolha contemplar diversidades socioeconômicas em que o Programa Segurança Presente pode 

estar inserido (EISENHARD, 1989; YIN, 2001). 

Seguiu-se a elaboração do protocolo do estudo de caso, Apêndice A: definida a visão 

geral da pesquisa; os procedimentos de coleta de dados; elaboração do roteiro de entrevistas, 

Apêndice B e guia para o relatório (BARZELAY, 1993; VERGARA, 1998; YIN, 2001). 

Dando continuidade ao estudo de caso, desenvolveu-se a coleta de dados por meio das 

entrevistas, seguida de imediato pela investigação documental. Assim reunidos os elementos 

suficientes, passou-se à análise dos dados obtidos tendo como parâmetro o referencial teórico, 

Delineamento 
da pesquisa 

Desenho 

da 

pesquisa 

Preparação e 

coleta dos 

dados 

Análise dos 

casos entre os 

casos 

Elaboração 

dos 

relatórios 



64 

possibilitando-se entender a influência do Programa Segurança Presente na segurança pública 

das regiões onde são implantados (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011; YIN, 2001; 

VERGARA, 1998). 

Em conclusão, elaborou-se o relatório da pesquisa com a aposição das evidências 

obtidas ao longo do estudo, as conclusões decorrentes das análises e sugestões para futuras 

pesquisas (YIN, 2001; VERGARA, 1998).  

 

3.2.2 Planejamento do Caso 

 

A escolha do caso se deu em razão das discussões acerca da segurança pública, 

comumente ocorrida entre cientistas sociais e autoridades públicas, com pouca ou nenhuma 

participação de profissionais da área. 

O programa apresentou-se como uma das grandes medidas a serem adotadas em 

segurança pública pelo, à época, recém eleito, governador do estado do Rio de Janeiro, sendo 

objeto de acordo com o legislativo e outros entes públicos, a soma de esforços para viabilizar a 

expansão do Programa à outras cidades do Rio de Janeiro localizadas na Baixada Fluminense 

(PEREZ, 2020).  

Contudo, os estudos não abordam o quanto as ferramentas de gestão são capazes de 

modernizar essa atividade, de forma a torná-la mais ágil e dinâmica, conceder maior atuação e 

visibilidade e, ainda, se o resultado da associação desses fatores, efetivamente, é a redução da 

criminalidade. 

Aparentemente, os projetos de expansão não estavam ocorrendo baseados em avaliações 

pré-existentes do programa, capazes de medir e demonstrar o sucesso no seu desempenho, mas 

sim pelo apelo social por segurança decorrente da abordagem imagética do Segurança Presente. 

Outro aspecto relevante na escolha, que se soma ao parco conhecimento acerca da gestão 

na segurança pública, foi a facilidade de acesso às informações dos dados criminais e aos 

stakeholders.  

As fontes de evidências selecionadas foram as entrevistas aos stakeholders: idealizador 

do programa, superintendente das operações, coordenador operacional do programa, 

coordenador administrativo do programa, coordenadores das Operações Lagoa Presente e 

Centro Presente e membros da sociedade civil organizada. Outras fontes de evidências como 

documentos administrativos; série histórica dos crimes inseridos no SIM, no período 

compreendido entre 2011 e 2019; matérias jornalísticas; trabalhos acadêmicos e livros 

(VERGARA, 1998). 
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Todo esse contexto decorre do fato deste pesquisador ser Oficial da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, contando atualmente com mais de dezenove anos de serviço e, embora 

o programa não esteja alocado institucionalmente na estrutura de um órgão de segurança 

pública, a gestão vem sendo conduzida por PM destacados e dedicados exclusivamente ao 

programa. 

Destarte, vislumbrou-se a partir da conjunção desses fatores, uma oportunidade de se 

contribuir no campo prático e teórico não só para o aperfeiçoamento do programa, mas para a 

eficiência da segurança pública como um todo. 

 

3.3  Coleta de dados 

 

Definido o caso e as unidades de análise, o passo subsequente foi baseado nas estratégias 

de coletas de dado descritas por Yin (2001), utilizando-se de diversas fontes que, ao serem 

analisadas, pudessem confirmar ou refutar a suposição de que o programa propicia aumento da 

sensação de segurança e/ ou reduz os índices de criminalidade das regiões onde são 

implantados, ou seja, representa a melhoria dos fatores considerados imprescindíveis à 

segurança pública. 

Preponderantemente, três técnicas de coleta de dados foram utilizadas na busca pela 

consolidação do estudo de caso como método de pesquisa, visado atingir o objetivo final de 

descrever de forma aprofundada o objeto de estudo e compreender a influência do Programa 

Segurança Presente em relação à sensação de segurança experimentada do ambiente social em 

que estão implantados (YIN, 2001). 

As três técnicas: entrevistas semiestruturadas, investigação documental e pesquisa 

bibliográfica, tiveram como fontes de dados: relatos, documentos administrativos, matérias 

jornalísticas - impressas e televisivas, livros e trabalhos acadêmicos (YIN, 2001).  

A qualidade dos dados se configura a partir do critério de escolha dos entrevistados e pela 

origem da documentação analisada. Cuidou-se de selecionar para as entrevistas 

semiestruturadas: o idealizador e antigo gestor estratégico do programa; atuais gestores do 

programa atuantes nos diversos níveis, do estratégico ao operacional; cidadãos ativamente 

atuantes na comunidade e com interação junto ao programa. Os documentos analisados foram 

fornecidos por um dos servidores entrevistados, lotado Secretaria de Estado de Governo e 

Relações Institucionais. 

Convém destacar um importante elemento no perfil dos entrevistados, havia diversidade 

de tempo de atuação no programa; variação de entrevistados, recém atuantes até entrevistados 
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com experiência acumulada desde a implantação. 

As perguntas apostas no roteiro presente no Apêndice B desta pesquisa foram formuladas 

no decorrer da entrevista, de acordo com o perfil do respondente, sua interação junto ao 

programa, bem como sua experiência. 

Adotou-se uma postura de flexibilidade, sendo possível acrescer e suprimir 

questionamentos, conforme a necessidade apresentada no decorrer da entrevista, atitude que 

viabilizou o registro de informações relevantes, surgidas durante entrevistas, as quais foram 

devidamente anotadas. Essa flexibilidade mostrou-se importante à análise acerca do programa 

sob a ótica do NPM, bem como do desenho da segurança pública como resultado das práticas 

de inovação pertinentes à nova gestão pública (YIN, 2001). 

Diante das orientações emitidas pelas autoridades sanitárias e órgãos de saúde acerca da 

pandemia provocada pela COVID-19, que ensejou estado de emergência de importância 

nacional por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 

respeitou-se as restrições de contato social e a principal técnica de coleta de dados utilizada 

nesta pesquisa, as entrevistas, sete dentre as 09 [nove], foram realizadas em ambiente remoto 

por meio da plataforma digital google meet, o que não representou qualquer prejuízo na 

interação entrevistador-entrevistado. 

As entrevistas foram gravadas somente por áudio, por entender-se que as imagens não 

trariam qualquer contribuição à pesquisa. Posteriormente, os áudios produzidos foram 

transcritos com a finalidade de formar o banco de dados correspondente ao estudo de caso. 

Ao início de cada entrevista foi lido o Protocolo Padrão de Ética disponibilizado pela 

Fundação Getúlio Vargas que visa garantir segurança e sigilo, não só ao entrevistado, mas a aos 

profissionais e acadêmicos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa, conforme Anexo II, ao 

qual todos os entrevistados assentiram aos termos nele contidos. 

A tabela 5 detalha a dinâmica e cada uma das entrevistas realizadas por este pesquisador 

no período entre 05 e 21 de dezembro de 2020, informando data, tempo de duração e ótica da 

abordagem: gestão, segurança pública e/ ou resultados. O código alfanumérico representa cada 

entrevistado na sequência cronológica que participaram. 

Seguindo princípios para coletas de dados descritos por Yin (2005, p. 107) como 

“extremamente importantes”, primou-se pela multiplicidade de fontes de evidências, estas 

foram trazidas ao contexto do presente estudo de caso de maneira concatenada, passíveis de 

fundamentar as conclusões da pesquisa e produzir o respectivo banco de dados. Para o autor, 

estes princípios atribuem significativa qualidade ao estudo de caso. 
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Tabela 5 – Dinâmica de Entrevistas 

ENTREVISTADO DATA DURAÇÃO ABORDAGEM 

E1 05 DEZ 2020 01:09:42 Resultados 

E2 8 DEZ 2020 00:43:19 Administração e Operação 

E3 08 DEZ 2020 00:40:50 Resultados 

E4 09 DEZ 2020 01:20: 46 Administração 

E5 09 DEZ 2020 01:29:01 Administração e Operação 

E6 10 DEZ 2020 00:57:03 Administração 

E7 14 DEZ 2020 00:13:15 Resultados 

E8 14 DEZ 2020 00:45:25 Operação 

E9 21 DEZ 2020 01:10:13 Administração 

Fonte: Pesquisadora 

 

3.4  Análise de Dados 

 

Concluída a coleta de dados, deu-se início às análises. As entrevistas foram transcritas 

e analisando cada uma delas foram identificadas, conforme tabela 5, a partir do direcionamento 

da abordagem extraídos das respostas dos entrevistados. Os dados obtidos em entrevistas e 

outras fontes de dados foram organizados em três grandes blocos: gestão, segurança pública e 

resultados, o que possibilitou fundamentar o desenho do programa acerca do referencial teórico 

e os efeitos produzidos pela prática desse modelo na segurança pública (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011). 

A estratégia analítica geral adotada foi a proposição teórica, na qual confrontou-se os 

dados obtidos com a premissa de que as operações Lagoa e Centro aumentam a sensação de 

segurança dos cidadãos que por algum motivo frequentam aqueles bairros, sejam residentes, 

comerciantes ou trabalhadores (YIN, 2001). 

Diante disto, definida a estratégia analítica geral, identificar a técnica específica de 

análise resultou um processo natural. A adequação ao padrão apresentou compatibilidade com 

a análise dos dados, cujos fatores relativos à sensação de segurança e índices de criminalidade 

foram previamente definidos, esse fluxo de ações possibilitou verificar a proposição e atingir 

as conclusões para o fechamento do estudo, compondo as fases finais da pesquisa, figura 6, as 

quais sobrepõem-se na transição (YIN, 2001; LUKOSEVICIUS; MARCHISOTTI; SOARES, 

2018).  
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Figura 6: Atividades para análise dos casos e elaboração dos relatórios 

Fonte:  (BRANSKI; FRANCO; LIMA JUNIOR, 2010, p. 8) 

 

3.5 Limitações do Método 

 

Não obstante as limitações de tempo para o desenvolvimento da pesquisa por meio do 

método escolhido, a delimitação do fenômeno no contexto social em que se insere permitiu o 

desenvolvimento completo do estudo, por haver facilidade de acesso aos: gestores 

entrevistados, documentos administrativos inerentes ao objeto, assim como outros dados já 

compilados por órgãos competentes (YIN, 2001). 

Isto porque, a delimitação do espaço permitiu a exploração das unidades de análise desde 

a origem de suas implantações até os dias atuais e a delimitação espacial preservou as 

características socioeconômicas de cada região cuidadosamente selecionada, a fim de que 

divergências exorbitantes de tais fatores não interferissem no resultado. 

Considerando a intangibilidade e a universalidade características do tema segurança 

pública, a seleção do público a ser entrevistado teve que ser definida com acurácia, uma vez 

que a visão do usuário acerca deste serviço varia de acordo com o contexto no qual esse serviço 

é prestado e das circunstâncias no qual é usufruído, podendo enviesar o resultado da análise. 

Ademais, o perfil do respondente precisou ser bem construído a fim de que tornasse 

dispensável a realização de um grande número de entrevistados para atingir saturação teórica, 
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momento cujas narrativas dos participantes não mais são capazes de agregar informações 

relevantes à pesquisa ou, por outro lado, incorrem nos “velhos problemas”, dentre os quais o 

fornecimento de respostas tendenciosas (THIRY-CHERQUES, 2009; YIN, 2001). 

Diante disto, buscou-se lideranças nas regiões, que pudessem reproduzir o sentimento da 

coletividade e, ainda, conhecessem e interagissem ativamente com o programa.  

Tais medidas medida possibilitaram que a pesquisa atingisse o ponto de saturação ao final 

de 09 [nove] entrevistas. 

Em que pese o programa classificar-se como um fenômeno único, contemporâneo e pouco 

conhecido (YIN, 2001), características importantes para adequação ao método adotado na 

pesquisa, 05 [cinco] unidades de análises eram possíveis de serem identificadas ao início da 

pesquisa. Diante dessa extensa possibilidade, a escassez temporal se apresentou como um 

grande limitador para o desenvolvimento mais abrangente da pesquisa. Ademais, o programa 

manteve-se em expansão no decorrer do estudo, contabilizando ao final da pesquisa 32 [trinta 

e duas] operações localizadas nos mais diversos contextos socioeconômicos. 

Dentre as 05 [cinco existentes] à época, elegeu-se duas unidades de análise que pudessem 

representar as características das demais operações do programa, desenvolvendo-se a pesquisa 

como um estudo aprofundado do problema e do caso propriamente dito, seus desdobramentos, 

gestão e efeitos sociais. Elementos estes, que puderam ser identificados como soluções às 

questões de segurança pública e viabilizaram a análise da conjugação “dever do Estado e 

responsabilidade de todos”. 

Essas características se concretizaram na medida em que a Operação Lagoa Presente 

congrega atributos de um bairro residencial e ponto turístico; enquanto a Operação Centro 

Presente constitui-se numa região preponderantemente comercial, turística e com discretos 

elementos residenciais. Ainda, levou-se em consideração o tempo de maturação do programa, 

ambos minimamente em funcionamento por 04 [quatro] anos. 

Toda essa conjuntura demonstra que, apesar diversidade de Operações, o programa é 

contundente em satisfazer a proposição especificada para a pesquisa. Embora a generalização 

não seja um objetivo a ser atingido, o estudo permite o entendimento das particularidades do 

caso, o aprofundamento na medida em que cada subunidade atribui maior amplitude e 

concretude ao fenômeno apontado como “solução para os recorrentes problemas” de segurança 

pública (BARZELAY, 1993, p. 310).  

Por fim, a ameaça de subjetividade, comum em estudos de casos, foi mitigada ao fazer-

se uso de múltiplas fontes de evidências que, submetidas à triangulação, foram capazes de 

contribuir para as conclusões. Logo, a pesquisa restou revestida de substancial confiabilidade. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo discorrerá detalhadamente o estudo de caso, desde a definição do 

Programa Segurança Presente, sua “filosofia” (GONÇALVES, 2018, p.1), gestão em três 

níveis, o ambiente socioeconômico em que se inserem as unidades de análise; até sua influência 

na segurança pública dessas regiões.   

 

4.1 O Programa Segurança Presente 

 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, o modelo de policiamento herdado 

do período ditatorial torna-se incompatível com os preceitos de democracia e cidadania 

insculpidos na Carta Magna (SOARES, 2007; LIMA; BUENO, MINGARDI, 2016). 

Segurança pública, sinônimo de ações policiais repressivas pautadas na lógica penal da 

coibição do delito e controle da criminalidade, ainda que preventivamente, como principal meio 

de equilíbrio da ordem pública deve ceder lugar à um serviço público complexo que Bengochea 

et al (2004, p. 120) definiram como “um processo sistêmico e otimizado que envolve um 

conjunto de ações públicas e comunitárias”. Isto representa a previsão constitucional, art. 144, 

de segurança pública dever do Estado e responsabilidade de todos. 

A estrutura antiga e burocratizada das instituições policiais cuja construção advém do 

modelo neoweberiano de administração pública representam um empecilho à reforma 

administrativa no âmbito da segurança pública e, consequentemente, a prestação de uma 

segurança cidadã ou humana (SOARES, 2007; (LOUREIRO, ABRUCIO, PACHECO, 2010). 

Submerso nessa conjuntura institucional, o Rio de Janeiro adotou, no âmbito da 

SEGOV, duas operações de fiscalização cuja característica principal é a multidisciplinaridade 

com protagonismo da atuação policial: a Operação Lei Seca e a Operação Barreira Fiscal. 

Diferentemente da maioria das operações dessa natureza no país, a pioneira Operação 

Lei Seca do Rio de Janeiro foi inaugurada e permanece até os dias atuais na estrutura da 

SEGOV, estabelecendo-se além da atuação técnica, um viés político-administrativo. Sua 

inauguração em 2001 tinha como premissas: inovações no modelo de operação e abordagem, 

autonomia, transparência, uso de tecnologia, entre outros aspectos, segundo entrevistado E9: 

 

[...] os oficiais selecionados nessas operações foram escolhidos entre os melhores que 

eu conhecia ou assim indicados para que quando estivem atuando adotassem uma 

postura proativa e tivessem a capacidade de solucionar problemas complexos no local 

da operação[...]. Por isso a ideia de um agente civil junto ao militar, criando um 
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controle dentro da própria equipe e do uso de câmeras para maior segurança e 

legitimidade a todos[...]. 

 

A estrutura adotada decorre da experiência pessoal acumulada com a atividade 

empresarial exercida pelo idealizador em concomitância com seu ofício de servidor público, 

como disse o entrevistado E9: [...] eu sou empresário, eu sempre tive empresa, além do meu 

trabalho na corporação, atuo há muitos anos na iniciativa privada [...]. Essa experiência trouxe 

para operação, de uma maneira incremental e inconsciente, diretrizes do NPM, premissas como 

descentralização, gestão de desempenho; bonificações pecuniárias, meritocracia, otimização de 

recursos humanos e logísticos, economia orçamentária, transparência e governança 

colaborativa (CAVALCANTE, 2017). 

Enquanto atuava como coordenador de ambas as operações, esse mesmo gestor com 

ideias gerencialistas, recebe a incumbência de elaborar ações de segurança pública para o bairro 

da Lapa9, nos moldes da Operação Lei Seca, após o Poder Público, estado e município, terem 

sido demandados pela sociedade por recorrentes incidências de crimes violentos e desordem 

naquele bairro, num curto período de tempo. Nesse momento, congrega-se à expertise 

empresarial, formação e conhecimentos na área de segurança pública adquiridos ao longo da 

carreira de Oficial PMERJ. 

Precedido pela Operação Lei Seca e pela Operação Barreira Fiscal surge, então, no ano 

de 2014, o Programa Segurança Presente, cuja primeira operação se deu na Lapa. Além dos 

princípios de gestão trazidos das outras operações, agregou-se os de parceria público-privada e 

participação social com objetivo voltado ao restabelecimento da ordem pública e da sensação 

de segurança num ambiente que naquele momento era extremamente inóspito, ainda que com 

reforço das ações policiais. 

À essas ferramentas do NPM somou-se a reprodução de práticas extraídas da 

experiência da cidade de Nova York, fundamentada na Teoria das Janelas Quebradas 

(WILSON; KELLING, 2017). Dessa forma, aliou-se gestão administrativa, política e segurança 

pública. Estabelece-se, naquela ocasião, o marco mais recente da política pública de segurança 

fluminense. Uma agenda impulsionada pela sociedade civil organizada, com investimentos do 

Tesouro Municipal e da iniciativa privada, executada pelo governo estadual. 

Essa parceria se fez oficialmente mediante convênio entre os entes federativos e a 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro [Fecomércio 

 

9 A Lapa é um bairro situado na região do Centro da Cidade do Rio de Janeiro, que é um dos pontos turísticos da 

cidade conhecido como berço da boemia carioca. 
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RJ]. O programa ao ser criado teve seus custos proporcionalmente financiados por dois dos 

convenentes, município e Fecomércio, enquanto o terceiro convenente, o estado, executava as 

ações e fazia a prestação de contas das despesas. De acordo com o entrevistado E6, [...] 

ocorreram na Lapa três homicídios no mesmo mês, quando a operação foi pensada como 

solução o custo era muito alto, então decidiu-se recorrer à essa parceria, buscar um 

financiador[...]. 

O Programa Segurança Presente, é considerado um programa de sucesso, pela sua 

eficiência em dois aspectos: sensação de segurança e redução dos índices de criminalidade. 

Esse sucesso é reconhecido por políticos, gestores e sociedade; decorre da sinergia contínua 

entre esses atores (RICO, 1992; NINO, 2009). 

Após o resultado positivo promovido pela Operação Lapa Presente, inaugura-se em 01 

de dezembro de 2015, 03 [três] novas unidades, dentre elas a Operação Lagoa Presente. Logo 

a seguir, em 04 de julho de 2016, surge a Operação Centro Presente, mantendo-se o 

financiamento pela Fecomércio RJ, segundo o entrevistado E8: [...] tinha uma parceria, a 

quantidade de locais e pagamento por eles, porém hoje já não é mais assim [...]. 

Observa-se que as primeiras operações foram inauguradas gradativamente, 

reproduzindo-se o modelo inicialmente concebido para a operação. Os agentes eram 

deslocados das primeiras operações para que durante um período de 03 [três] meses 

realizassem as implementações nas unidades subsequentes; após, eram prestigiados com a 

opção de escolha da base em que, doravante, passariam a atuar definitivamente, conforme 

declarou o entrevistado E9: 

 

[...] o que acontecia quando a gente inaugurava uma operação, a gente pegava os 

policiais mais antigos para transferir o conhecimento, então eles iam para lá, 

colocavam nossa filosofia em prática e depois de três meses podiam escolher em qual 

operação eles iam trabalhar. 

 

Na sucessão de governos, o programa foi mantido, consolidando-se como uma política 

de Estado e não de Governo. Atualmente, conta com 32 [trinta e duas] operações, conforme 

figura 7, distribuídas na Região Metropolitana do Estado.  

As unidades são 100% financiadas pelo Governo do Estado, inexistindo convênios para 

o custeio das despesas, a exceção das Operações Niterói Presente, onde a Prefeitura da Cidade 

de Niterói, mediante convênio, arca com todas as despesas do programa [pessoal e logística] e 

Nova Iguaçu Presente, onde a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu fornece a estrutura logística 

da operação. 
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Figura 7: Sequência de inaugurações das operações do Programa Segurança Presente 

Fonte: Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, sede do Programa Segurança Presente 

 

Como se observa na figura 7, inicialmente o programa cresceu gradativamente, contudo, 

nos últimos 2 [dois] anos foram inauguradas pouco mais de 78% do total de operações, 

perdendo-se o ritual que visava garantir a reprodução do padrão inicialmente concebido. 

Convém ressaltar, que dentre esse percentual, cerca de 37,5% não estão sob a ingerência da 

Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais [SEGOV], mas da PMERJ que se 

utiliza da concepção imagética e da “filosofia” do programa (GONÇALVES, 2018, p.1).  

Uma preocupação comum aos envolvidos, idealizador, gestores, agentes e sociedade, é 

o crescimento exagerado do programa por interesses políticos, receiam a perda das principais 

características que consideram ser o diferencial do programa, a exemplo da 

multidisciplinaridade e participação social. 

Acredita-se que isso pode vir a descaracterizar o programa e, consequentemente, ensejar 

a perda de sua eficiência e eficácia. Inclusive, na fala do entrevistado E4: [...] o Estado perdeu 

porque essa mesma coisa que aconteceu com as UPPs, cresceu ganhou o mundo e aí se perdeu 

no timer do crescimento[...], afirma-se, assim como Seta (2017), que o atual fracasso das UPP 

se deve a um crescimento demasiado e desestruturado.  
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Nas seções seguintes, serão abordados detalhes acerca da estrutura e dinâmica das 

gestões estratégicas e tático operacionais, ferramentas e elementos de inovação aplicados ao 

programa. 

 

4.1.1 Gestão Estratégica  

 

O programa faz parte da estrutura da Secretaria de Estado de Governo e Relações 

Institucionais [SEGOV], apesar de, à época da implantação, existir a SESEG, atualmente 

substituída pelas Secretarias de Estado de Polícia Militar [SEPM] e Secretaria de Estado de 

Polícia Civil [SEPOL] (RIO DE JANEIRO, 2020a; RIO DE JANEIRO, 2019a). 

A decisão por assim se desenhar deveu-se à vontade política de manter a operação sob 

a coordenação do servidor que a idealizou, bem como à necessidade de dissociá-la da “estrutura 

hierarquizada e centralizada da PMERJ” (Entrevistado E6), a qual dificultaria: a atuação 

multidisciplinar executada em parceria com outros órgãos do estado e município; a contratação 

de agentes civis egressos das forças armadas; a realização de abordagens mais humanizadas 

voltadas à resolução pacífica de conflitos e a redução da hostilidade à atuação policial. 

A principal premissa pensada para definição da equipe de atuação no programa foi a 

multidisciplinaridade, elegendo-se PM, assistentes sociais e agentes civis como integrantes. 

Portanto, em 2015 foram estabelecidos os primeiros requisitos necessários e, com a edição do 

Decreto nº 46.757, de 02 de setembro de 2019, foram revisados e ampliados, segundo o 

entrevistado E6: “[...] na Lapa já se tinha em mente a necessidade de atuar junto com as 

assistentes sociais, então foi trazido o modelo multidisciplinar da lei seca, aonde os agentes já 

atuavam em conjunto e realizando filmagens [...]”. 

Os agentes militares sempre foram cuidadosamente selecionados, com base no seu 

histórico disciplinar; os agentes civis são egressos das forças armadas, também cuidadosamente 

selecionados pelo Comando Militar do Leste a partir do programa de empregabilidade do 

Exército Brasileiro, nas assistentes sociais busca-se habilidades e competências em ações de 

direitos humanos (GONÇALVES, 2019; DE CAMPOS; DE OLIVEIRA GONÇALVES; 

GONÇALVES, 2019). De forma geral, preza-se pela cordialidade, expansividade, altruísmo, 

comprometimento e disciplina. 

No exercício de suas atividades os profissionais gozam de autonomia, uma vez que 

descentralização e gerenciamento bottom up são outras premissas adotadas na administração do 

programa. Tudo isso em conjunto com uma estrutura enxuta, utilizando-se minimamente os 
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recursos humanos e logísticos necessários à execução do policiamento ostensivo, inspirado nos 

conceitos de polícia comunitária. 

Acredita-se que a meritocracia na seleção dos profissionais e a valorização profissional 

por meio da concessão de bonificações geram uma “relação de pertencimento” com o programa, 

e este sentimento é a principal ferramenta de manutenção do perfil procedimental das 

operações, pois há comprometimento com essa base principiológica, informalmente 

estabelecida, reiteradamente foi apontado pelo entrevistado E4: “[...] a estratégia adotada no 

programa de empoderamento do agente, o tratamento humano dispensado a ele, gera uma 

relação de pertencimento com o programa, isso faz com que ele queira trabalhar no programa 

porque gosta do trabalho que desenvolve [...]”. 

Depreende-se das declarações feitas no decorrer das entrevistas a construção, mutatis 

mutandi, de uma cultura organizacional, com origem na Operação Lei Seca e reproduzida nas 

operações subsequentes mediante a adoção de agentes multiplicadores em cada inauguração. 

A integração desses profissionais e a valorização profissional, estabelece uma relação 

salutar entre os diversos níveis gerenciais e entre agentes de diversas origens institucionais.  

Em nível estratégico o programa lançou-se com uma coordenação única, subordinada 

diretamente ao Secretário de Governo, tendo por atribuição coordenar todas as atividades 

administrativas e operacionais dos 03 [três] programas. No entanto, o Segurança Presente, 

diferentemente dos demais, ganhou densa notoriedade e, como apontado, quintuplicou-se nos 

últimos 02 [dois] anos. 

Em decorrência desse crescimento, essa estrutura estratégica e a descentralização 

administrativa exigiram revisão. Hoje, o programa é desenvolvido por uma Superintendência, 

subordinada ao Subsecretário de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais, com 

atribuição exclusiva no Programa Segurança Presente, não mais congregando as Operações Lei 

Seca e Barreira Fiscal (RIO DE JANEIRO, 2020a). 

A essa superintendência subordina-se a Coordenação Operacional, responsável pela 

interlocução com todas as 19 [dezenove] operações sob ingerência da Secretaria de Estado; a 

Coordenação Administrativa, que cabe a Gestão de Recursos Humanos dos componentes da 

equipe multidisciplinar; o Núcleo de Estatística, incumbido da consolidação, acompanhamento 

e definição das metas de ações realizadas e gestão do conhecimento e, por último, a 

Coordenação Pedagógica, encarregada do treinamento dos agentes em ambiente de ensino a 

distância. O programa conta ainda conta com um Núcleo de Inteligência, subordinado ao 

Secretário de Governo cuja função é fornecer suporte de informação às operações e gestão do 

conhecimento, o qual, segundo entrevistado E2, planeja-se transformar em superintendência. 
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Dessa estrutura, que ainda se mantém de maneira informal, projetou-se o organograma, 

conforme Apêndice C. Segundo os gestores, isso se deve ao crescimento súbito em curto 

período de tempo, sem que houvesse prévio planejamento. A fim de que administração e 

operação não sofressem prejuízos e comprometimento da eficiência e eficácia do programa, a 

alternativa restringiu-se a adotar o funcionamento e, posteriormente, regulamentar. 

Outras inovações estão sendo implementadas, encontra-se em elaboração ferramentas 

tecnológicas que proporcionarão maior celeridade aos atendimentos e maior otimização de 

recursos. Segundo os entrevistados E2 e E5, atualmente está se desenvolvendo gratuitamente, 

em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro [PUC Rio] um aplicativo 

que permitirá acompanhar em tempo real a chegada e a saída do policial, assim como o 

andamento do atendimento. Está sendo experimentado em algumas operações e a SEGOV está 

adotando providências para extensão a todo o programa.  

Essa ferramenta quando concluída, proporcionará maior agilidade na consolidação dos 

dados, transparência, accountability, gestão do conhecimento e reduzirá o tempo gasto com 

consultas às bases de dados dos órgãos públicos. Somados, esses fatores representam maior 

tempo de ostensividade dos agentes e isso se reflete na sensação de segurança e índices de 

criminalidade. 

Busca-se, ainda, a otimização do atendimento por meio de outras ferramentas de acesso 

à base de dados de outros órgãos, concedendo mecanismos para que os agentes tenham acesso 

imediato às informações sem a necessidade de deslocamento ou acionamento de terceiros, 

verifica-se na fala do entrevistado E6: 

 

[...] a inteligência cadastrada como órgão oficial na área, [...] tem muito mais condição 

de verificar a situação [...]. O policial da rua, ele faz uma primeira consulta aos bancos 

de dados pelo próprio Smartphone, se surgir alguma dúvida, se o elemento não tiver 

com documentação, por exemplo, ele ainda tem que confirmar alguns dados, como 

nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, passa para o núcleo pesquisa e retorna com a 

informação. Então esse levantamento é feito no local e muito rapidamente não há 

necessidade de levar à delegacia. 

 

Por fim, quanto a gestão de pessoas, o programa realiza avaliações periódicas, de acordo 

com Formulário de Avaliação, Anexos III e IV, responsável por dar aos gestores os subsídios 

necessários a adoção da meritocracia como modelo de seleção, que reverbera nos resultados 

das operações e do programa como um todo. 

Conforme se observa a partir do detalhamento da Gestão Estratégica, as características 

do NPM estão presentes desde a composição hierárquica até o funcionamento das atividades 

administrativas do programa, esta entrelaça-se com as atividades operacionais, numa faixa de 
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transição entre atividade meio e atividade fim, esta cuja composição e funcionamento serão 

descritos na próxima seção.  

  

4.1.2 Gestão Tático Operacional  

 

Com objetivo de restringir-se à filosofia e doutrina originais do programa, a presente 

análise refere-se, exclusivamente, às 19 [dezenove] operações geridas pela SEGOV, a partir do 

método indutivo sob o olhar das Operações Centro e Lagoa Presentes. 

Mantendo-se a regra de recursos mínimos, são convocados PM e bombeiros militares 

[BM], ativos e inativos, e policiais civis [PC] para comporem a estrutura fixa mínima ao 

desempenho das atividades operacionais, medida que é permitida pelo Decreto nº 46.757 de 02 

de setembro de 2009. Estes convocados recebem uma bonificação pecuniária por integrarem 

essa equipe fixa. 

A gestão operacional traduz-se no planejamento e coordenação das bases, o 

gerenciamento do que chamam “ponta da linha”. A composição é de [um] coordenador, 01 [um] 

subcoordenador, oficiais da PMERJ cedidos da Instituição para atuação exclusiva junto à 

SEGOV, além de uma média de dois agentes por operação. A este efetivo fixo junta-se 

diariamente o estimulo operacional, cujo quantitativo é definido de acordo com as 

características da área, tabela 610. 

Duplas ou trios de agentes percorrem uma determinada área geográfica, definida pelo 

coordenador. Na concepção original do programa, esse percurso deve ser feito a pé, de bicicleta 

ou de moto, forma pela qual garante aos agentes maior mobilidade. Atualmente, com a 

expansão e modificações na gestão operacional, há áreas que são percorridas com os agentes 

embarcados em veículos e também existem pontos fixos, onde ficam uma viatura e dois 

policiais.  

Este estímulo é ocupado por PM e PC, que atuam no policiamento e na confecção das 

ocorrências, respectivamente. A atuação dos PM baseia-se nos fundamentos do policiamento 

comunitário, o que entendem ser significativo para a operação, que buscou resgatar a antiga 

proximidade sociedade-polícia existente no Policiamento Comunitário de Trânsito [PCTran] e 

nas duplas Cosme e Damião (CERQUEIRA, 1998); a atuação do PC tem por objetivo dar 

exclusividade na confecção dos registros de ocorrências encaminhadas à delegacia de polícia 

 

10 Os dados da Operação Niterói Seguro não foram fornecidos 
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[DP] por agentes da operação, o que se converte em redução do tempo gasto nas DP e maior 

tempo de permanência no policiamento ostensivo. 

 

Tabela 6: Estímulo Operacional Empregado Diariamente em Cada Operação 

OPERAÇÃO 

ESTÍMULO 

OPERACIONAL 

EMPREGADO 

DIARIAMENTE 

 

OPERAÇÃO 

ESTÍMULO 

OPERACIONAL 

EMPREGADO 

DIARIAMENTE 

LAPA 30 PM + 1 PC 
 

BARRA DA TIJUCA 59 PM + 1 PC 

ATERRO 34 PM + 1 PC 
 

LEBLON 29 PM + 1 PC 

LAGOA 63 PM + 1 PC 
 

IPANEMA 31 PM + 1 PC 

MEIER 34 PM + 1 PC 
 GRAJAÚ-VILA 

ISABEL 
37 PM + 1 PC 

CENTRO 182 PM + 1 PC 
 

BANGU 22 PM + 1 PC 

TIJUCA 90 PM + 1 PC 
 

CAXIAS 73 PM + 1 PC 

NOVA IGUAÇU 76 PM + 1 PC 
 

COPACABANA 25 PM + 1 PC 

AUSTIN 76 PM + 1 PC 
 

BOTAFOGO 25 PM + 1 PC 

LARANEIRAS 39 PM + 1 PC 
 

  

Fonte: Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, sede do Programa Segurança Presente 

 

Para tanto, a SEGOV disponibiliza o quantitativo de estímulos para cada Instituição, 

que oferece para inscrição voluntária dos seus respectivos policiais. O participante realiza 

turnos adicionais de serviço que variam de 06 [seis] a 12 [doze] horas “em escala diferenciada, 

sem prejuízo do cumprimento das escalas de serviço ordinariamente previstas no âmbito de seu 

órgão de origem”. Ao realizarem esses turnos, os voluntários recebem, de acordo com o cargo 

e as horas do turno, uma gratificação de natureza indenizatória entre R$ 277,58 [duzentos e 

setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos] e R$ 555,15 [quinhentos e cinquenta e cinco 

reais e quinze centavos] (RIO DE JANEIRO, 2019b). 

Há grande identificação entre os voluntários e o programa, afirma-se que ao se 

inscreverem para realizar os turnos adicionais, os policiais buscam constantemente a mesma 

operação porque criaram um vínculo com aquela comunidade e com os demais agentes, a 

recíproca também ocorre. Outro aspecto julgado importante para o sucesso do programa é a 

pessoalidade do agente público como responsável pela solução dos problemas, assim exprime 
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o entrevistado E4: “Não existe uma participação formal não, mas é uma autorização tácita para 

gente se relacionar com a sociedade eu acho, mas é fundamental, sem a sociedade nada faz 

sentido”. 

A pessoalidade não se restringe à relação com a sociedade, mas envolve órgãos públicos 

das mais diversas esferas de governo. Tendo por fundamento a teoria das janelas quebradas, o 

programa busca atender não só às demandas imediatas de segurança pública, mas tudo aquilo 

que de alguma forma pode contribuir para a desordem daquele ambiente. Por essa razão as 

equipes já são integradas por assistentes sociais e consideradas, pelos gestores, um diferencial 

na atuação, exprimindo o entrevistado E4 que a “multidisciplinaridade é a principal 

característica da operação”. 

As assistentes sociais buscam estabelecer uma rede de contatos com abrigos municipais, 

órgãos de identificação de pessoas e conselhos tutelares, com foco na eficácia das ocorrências 

chamadas assistenciais, dentre as quais aquelas voltadas ao atendimento de menores e 

população em situação de rua.  

Essas ocorrências, desde a inauguração das operações Lagoa e Centro, somam 35.928 

[trinta e cinco mil novecentos e vinte e oito] atendimentos, quase 99% delas na Operação Centro 

Presente11. Os atendimentos são considerados eficazes, na medida em que essas pessoas são 

identificadas, encontram suas famílias ou são retiradas da situação de rua, pronunciado pelo 

Entrevistado E2 que “o programa não teria como funcionar, pois não teria o mesmo sucesso 

sem as assistentes sociais, essa participação é fundamental”. 

Os coordenadores interagem com órgãos municipais de trânsito, limpeza urbana, 

iluminação, meio ambiente, conservação e outros, formam, juntamente com as assistentes 

sociais, uma rede de colaboração pública capaz de solucionar grande parte das demandas 

surgidas.  

Essa concentração é apontada pela sociedade como favorável, pois entende-se negativa 

a fragmentação do Poder Público na solução de um mesmo problema: 

 

[...] Acho que é um sucesso, eficiente, atende a questão de coibir delitos, vai além, ele 

cumpre também com aspectos sociais, encaminhamento, documentos, animais, 

moradores em situação de rua, é bem amplo. [...] Não olham só a questão de violência, 

mas de outros problemas sociais. Eles nos dão segurança e liberdade. Acho relevante 

a educação, trabalho social, encaminhamento, a proximidade, sempre tem 

acompanhamento de assistente social. (Entrevistado E3). 

 

 

11 Fonte: Núcleo de Estatística – Secretaria de Governo/ Superintendência do Programa Segurança Presente 
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Os agentes, mesmo quando demandados por questões que transcendem suas atribuições, 

assumem esse papel e buscam soluções nos mais diversos órgãos. Reconhecem, de acordo com 

o entrevistado E9 que o programa vai além da questão da violência, resolvendo outros aspectos 

sociais, ambientais e de ordem pública: 

 

[...] tinha um problema grave na iluminação pública na Lapa, éramos um kit de 

serviço, eu era a presença do Estado, no programa presente é assim não dá para falar 

em segurança pública na Lapa sem atendimento à população de rua, então tinha junto 

a prefeitura do Rio, a secretaria de diretos humanos, os assistentes sociais, [...] é o 

camarada que em algum momento se perdeu da família e a família está procurando, 

ele também não sabe como encontrar a família[...]. Também já achamos foragidos lá 

do Nordeste[...] tem de tudo. (Entrevistado E9) 

 

Aponta-se como aspecto negativo, sobretudo pela sociedade, a pouca integração com 

outros entes públicos no desenvolvimento da política pública, principalmente da prefeitura da 

cidade, entende o entrevistado E1 que “deveria ter maior interação do Governo do Estado e 

prefeituras”, acrescentando como exemplo que um episódio ocorrido no “viaduto Saint Hillary 

era um problema da prefeitura que acabou virando de segurança pública”12. 

Cumpre destacar que a participação dos outros órgãos descrita pelos entrevistados, 

limita-se à habilidade dos coordenadores e assistentes sociais em desenvolver relações pessoais 

com servidores de outros entes, conforme extrai-se da fala do entrevistado E5: “é totalmente 

relacional”. Logo, a observação pelo maior envolvimento recai sobre a necessidade de uma 

formalidade mínima na composição do desenho da política. 

Nota-se que se estabeleceu, naturalmente, a partir da habilidade dos coordenadores e 

das assistentes sociais, uma comunicação interna e externa corporis que, em que pese não estar 

formalmente estabelecida, representa a prática de Governança Colaborativa. 

Toda essa dinâmica envolve grupos de mensagens por aplicativo de telefone 

(whatsapp), câmeras acopladas aos uniformes dos agentes para filmagem do atendimento e 

acesso a diversos sistemas de banco de dados. Essas ferramentas tecnológicas são elementos de 

inovação adotados na atividade de policiamento ostensivo comunitário, capazes de, juntamente 

com o policial civil escalado pelo estímulo operacional, proporcionar celeridade no atendimento 

 
12 Morador de rua que esfaqueou três pessoas na Lagoa estava desorientado e já tinha passagem por invasão, diz 

polícia: Segundo testemunhas, Plácido Moura tinha problemas psiquiátricos e gritava coisas sem sentido. No 

domingo, ele causou a morte de dois homens e deixou uma mulher ferida. Baleado, ele está internado sob custódia 

(TORRES, 2019). 
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e, consequentemente, maior ostensividade. Ademais, concedem maior transparência no 

desempenho e resultados das ações, conforme afirmado pelos entrevistados E1, E2 e E5: 

 

[...] Nessa plataforma conseguimos fazer nosso controle estatístico, eles montam em 

cima desses dados, com a plataforma nova fará sozinha, num futuro próximo e a 

questão da consulta, não vamos precisar dele aqui pra fazer consultas e assim 

ganhamos tempo, aumentamos a ostensividade, reduzimos o efetivo da atividade 

meio, divulgamos as ações e gerimos o conhecimento. (Entrevistado E2) 

 

[...] Sim, traz segurança, ou pelo menos a sensação, todos se sentem mais seguros, 

tenho grupos de 80 a 120 pessoas, a gente se avisa [...]. Interajo muito. Não vejo ponto 

negativo nessa interação, tenho acesso amigável e confiável, vejo apenas pontos 

positivos. (Entrevistado E1) 

 

[...]Temos dois agentes na administração, a demanda é passada pelo grupo de 

whatsapp e ele direciona, ou no relacionamento também. [...] Hoje temos a tecnologia 

como ferramenta de auxílio, tende a ser um diferencial nas inovações, antes já 

tínhamos as filmagens nas abordagens [...]. Eu ouço e construo com eles, eles me dão 

informação valiosas, morador sabe tudo, se ele está do nosso lado, ele ajuda a 

melhorar[...]. (Entrevistado E5) 

 

Outra ferramenta empregada na busca pela qualidade na prestação do serviço é a meta 

de desempenho estabelecida para abordagens, principal ação praticada pelos agentes.  Contudo, 

essas metas não se restringem à quantidade, devendo as abordagens resultarem em apreensões 

e/ ou prisões, critério para definição de qualidade, disse o entrevistado E1: “[...]considero 

eficiência do programa a qualidade de abordagem que você faz e não a quantidade, em cima 

das abordagens que conseguimos ver os resultados”. 

Isto posto, tem-se que práticas de gestão oriundas da iniciativa privada, aplicadas ao 

setor público, especificamente na atividade de policiamento ostensivo, estabeleceram na 

política pública de segurança resultados que serão apresentados a partir de dados das unidades 

de análise. 

 

4.1.3 A Operação Lagoa Presente 

 

A Operação Lagoa Presente unidade de análise deste Estudo de Caso, está dentre as 32 

[trinta e duas] operações existentes e uma das 19 [dezenove] unidades que estão sob a ingerência 

da SEGOV, inaugurada em 01 de dezembro de 2015, juntamente com as Operações Méier e 

Aterro Presente, na primeira expansão do programa. 

O bairro da Lagoa pode ser caracterizado como uma área predominantemente 

residencial e turística, é assim denominado por nele situar-se a Lagoa Rodrigo de Freitas, um 
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dos pontos turísticos da cidade e local onde as pessoas de dirigem para a prática de esportes e 

outras atividades físicas rotineiras.  

Sob o aspecto da segurança pública, quando se compara os índices criminais da região 

com outras áreas da cidade, mesmo antes da antes da inauguração da Operação Lagoa Presente 

o bairro já era considerado um dos mais seguros e bem policiados da cidade do Rio de Janeiro, 

conforme afirmado pelo entrevistado E5: [...]. Os números daqui eram baixos, mas a Lagoa 

mudou após o programa, [...].  

Todavia, a repercussão negativa de um único delito ocorrido em causa um grande 

impacto na sensação de segurança da cidade, chamado de “caixa de ressonância” por ser um 

cartão postal, segundo fala do entrevistado E9: “[...]não é um bairro perigoso, como eu disse, 

mas como é um bairro onde acontece coisas o tempo todo, mas como são lugares de caixas de 

ressonância, o impacto é muito grande na sensação de segurança[...]”. 

Esse caráter de “caixa de ressonância” foi a principal razão para instalação da Operação 

no bairro. Como mencionado, à época da inauguração, havia ocorrido o homicídio de Jaime 

Gold, um médico reconhecido pelo trabalho social de grande relevância que desenvolvia 

(Entrevistado E9). O crime fora praticado por um adolescente, tendo este tirado a vida do 

médico para subtrair-lhe a bicicleta. Somou-se à importância do bairro a expressividade da 

vítima, que ensejaram grande repercussão negativa e, como efeito, instabilidade na segurança 

pública (DIAS, 2017; FRANZ AMARAL, 2018). 

Seguindo o modelo inicial adotado no programa, havia o financiamento da Fecomércio 

no momento da implantação que perdurou por cerca de 1 (um) ano. Encerrado esse custeio, o 

Estado cogitou encerrar aquela operação, porém, moradores se mobilizaram e realizaram uma 

manifestação pública pela manutenção e uma corrida que se tornou tradicional da Operação 

Lagoa Presente, afirmou o Entrevistado E3: 

 

[...] estava tendo uma possibilidade do projeto terminar, ia acabar o financiamento, 

daí pensamos em fazer algo para chamar a atenção, pensamos na corrida, eram 800 

pessoas, chamamos a mídia, fizemos um barulho bom, mostrando que a sociedade não 

ia aceitar o programa terminar. Deu certo, o projeto não acabou, [...]. 

 

Merece destaque o ativismo da comunidade local, as associações ou comissões de 

moradores buscam contribuir não só nas discussões de segurança pública, mas oferecem suporte 

logístico às instalações e equipamentos necessários ao policiamento ostensivo. Entendem que 

essa contribuição garante melhores condições de trabalho ao agente e isso se reflete em 

melhoria no desempenho, segundo entrevistados E3, E7 e E9:  
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[...]Sempre busco auxiliar com ajudas, com compra de materiais, o que eles precisam 

para desenvolver um trabalho bom para todos. Comecei a defender os policias porque 

comecei a ver as coisas boas, pois eles estão colocando a vida em risco para me 

defender, de maneira geral foi esse o envolvimento. [...] mobilizo o grupo de síndicos 

para ajudar, como foi o caso da máquina de lavar para a base, temos uma parceria muito 

legal [...]. (Entrevistado E3). 

 

[...]doações, como as de colete, antes, no governo anterior, nós fomos para a rua 

manifestar a favor do centro presente, fizemos apitaço, sempre estamos dispostos a 

ajudar, não queríamos perder. (Entrevistado E7) 

 

[...] a sociedade civil organizada avalia aquele público que tá recebendo diariamente, 

ela cobra diariamente, ela sugere diariamente, contribui com materiais, ela demonstra o 

tempo todo que está satisfeito, gera no policial o sentimento peretencimento, um 

sentimento de valorização do seu trabalho e naturalmente sua dedicação é maior. Os 

policiais nos lugares que trabalham com esse programa são considerados como heróis, 

como em muitos lugares do mundo onde não acontece metade do que acontece no Rio 

de Janeiro. (Entrevistado E9) 

 

Ressaltam o receio quanto ao Poder Público “acomodar-se” a esse suporte logístico, 

contudo, conscientes que vivem em um “país com muitos problemas” decidem pela 

contribuição, com o reconhecimento que essa participação é propulsora de sucesso, afirmou o 

entrevistado E3: [...] “acho bacana a sociedade participar, mas fico preocupada com a 

acomodação do Estado, mas vivemos em um país com muitos problemas, mas é difícil” [...]. 

Os entrevistados defenderam que a operação resgatou a tranquilidade que por alguns 

anos deixaram de sentir, sobretudo ao frequentarem a orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Relataram que a área de abrangência, antes limitada às imediações do corpo d’água, foi 

ampliada para as adjacências e isso ampliou o “sentimento de segurança” e a mobilização dos 

cidadãos, marcando como muito positiva a alteração. Apontou o entrevistado E1: 

 

Notamos uma diferença, os policiais passaram a fazer parte do nosso cotidiano, [...]. 

Era mais vulnerável, os policias durante o dia impõem medo ao meliante, nós 

tínhamos mais assalto de moto, enfim [...]. O sentimento de segurança é muito maior, 

eu acho inclusive que porque eles entraram na Fonte da Saudade e em outras ruas[...]. 

(Entrevistado 1) 

 

Analisando as modalidades criminais passíveis de serem influenciadas pelo tipo de 

policiamento executado por agentes da operação, indicadores estratégicos da gestão de 

desempenho na segurança pública do governo do Estado, no período de 2011 a 2019, assim 

estabelecido para que se pudesse contemplar o último ano concluso e o mesmo lapso de quatro 

anos antes e depois da implantação da operação, não se verifica tendência de declínio na maioria 



84 

dos índices.  Isto em toda abrangência da 15ª CISP, que, além do bairro Lagoa, compreende os 

bairros da Gávea, Jardim Botânico, São Conrado e Vidigal. 

Dados do Roubo a Transeunte, tabela 7, apresentam estabilidade, com tendência, gráfico 

3, próxima ao limite central de casos. 

 

Tabela 7: Dados de Roubo a Transeunte – 15ª CISP 

  
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

 
Gráfico 3: Tendência Roubo a Transeunte – 15ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 
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A análise do Roubo a Aparelho Celular, tabela 8, apresenta tendência, gráfico 4, 

compatíveis nos períodos antes e depois da implantação do programa. 

 

Tabela 8: Dados de Roubo a Aparelho Celular – 15ª CISP  

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 4: Tendência Roubo a Aparelho Celular – 15ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 
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Mais expressivamente, os dados de Roubo de Veículos, tabela 9, demonstram tendência 

de crescimento, gráfico 5, isto porque, há um afastamento maior em relação ao limite central 

de casos. 

 

Tabela 9: Dados de Roubo de Veículos – 15ª CISP  

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 
Gráfico 5: Tendência Roubo de Veículos – 15ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 
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Diferentemente dos demais, os dados de Posse de Drogas, tabela 10, apontam para o 

declínio no número de casos, gráfico 6. 

 

Tabela 10: Dados de Posse de Drogas – 15ª CISP  

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 6: Tendência Posse de Drogas – 15ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

Ainda diante dessa estimativa desfavorável, a sensação de segurança proporcionada 

pelas operações é expressiva. Os entrevistados afirmam categoricamente que o bairro melhorou 

após a “chegada do Lagoa Presente”, que sentem mais segurança em realizar suas atividades e, 

ainda, têm a crença de que os “números despencaram”, chegando a afirmar, conforme os trechos 

a seguir, que alguns índices chegaram a zero: 
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[...] tínhamos índice de violência enorme, fazíamos exercício com medo, depois do 

projeto, é gritante a diferença, não só os índices, que chegaram a zero, mais a 

percepção, aqui temos os dois. (Entrevistado E3) 

 

[...] O sentimento, porque muitas fazem vezes os números não eram bons, mas a 

sensação permanece, permanece a população satisfeita. As vezes não temos números, 

mas a avaliação ainda estava boa. (Entrevistado E5) 

 

A sensação, todos se sentem mais seguros [...] A diminuição do número de furtos, 

praticamente não escuto mais, pelo menos nessa área [...] O sentimento de segurança 

é muito maior [...]. (Entrevistado E1) 

 

Essa afirmação positiva quanto aos índices, é condizente quando a análise restringe-se 

ao microambiente em que se desenvolve o programa, porém não possui parâmetro comparativo 

com períodos que antecedem a inauguração, tabela 11.  

 

Tabela 11: Indicadores Restritos à Área de Abrangência da Operação Lagoa Presente 

DELITOS 2016 2017 DIF. 2018 DIF. 2019 DIF. 

Posse e Uso 36 1 -97% 3 200% 5 67% 

Jan 6 0 -100% 0 0% 0 0% 

Fev 4 1 -75% 0 -100% 0 0% 

Mar 3 0 -100% 0 0% 0 0% 

Abr 7 0 -100% 1 100% 2 100% 

Mai 1 0 -100% 0 0% 1 100% 

Jun 1 0 -100% 0 0% 0 0% 

Jul 4 0 -100% 0 0% 1 100% 

Ago 3 0 -100% 0 0% 0 0% 

Set 1 0 -100% 1 100% 0 -100% 

Out 0 0 0% 1 100% 0 -100% 

Nov 4 0 -100% 0 0% 1 100% 

Dez 2 0 -100% 0 0% 0 0% 

Roubo a Celular 2 0 -100% 2 200% 1 -50% 

Jan 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Fev 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Mar 1 0 -100% 0 0% 0 0% 

Abr 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Mai 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Jun 0 0 0% 0 0% 1 100% 

Jul 0 0 0% 1 100% 0 -100% 

Ago 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Set 0 0 0% 1 100% 0 -100% 

Out 0 0 0% 0 0% 0 0% 
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DELITOS 2016 2017 DIF. 2018 DIF. 2019 DIF. 

Roubo a Celular 2 0 -100% 2 200% 1 -50% 

Nov 1 0 -100% 0   0 0% 

Dez 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Roubo a Transeunte 3 3 0% 7 133% 10 43% 

Jan 0 0   1   0   

Fev 1 0   1   1   

Mar 0 0   1   1   

Abr 0 1   0   3   

Mai 1 0   0   2   

Jun 0 0   0   1   

Jul 0 1   0   1   

Ago 1 0   1   0   

Set 0 0   0   1   

Out 0 0   3   0   

Nov 0 0   0   0   

Dez 0 1   0   0   

Roubo a Veículo 1 2 100% 12 500% 6 -50% 

Jan 0 0   0   2   

Fev 0 0   0   2   

Mar 0 0   2   0   

Abr 1 0   0   0   

Mai 0 0   2   0   

Jun 0 0   0   0   

Jul 0 0   0   2   

Ago 0 0   0   0   

Set 0 2   2   0   

Out 0 0   4   0   

Nov 0 0   2   0   

Dez 0 0   0   0   

Total Geral 42 6 -86% 24 300% 22 -8% 

Fonte: Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro – Núcleo de Estatística do Porgrama Segurança Presente 

 

O que se pode aferir da análise no âmbito do Lagoa Presente é que o programa influencia 

significativamente na sensação de segurança experimentada pela sociedade na região onde está 

implantado, e por ser um bairro representativo da cidade esse sentimento se reverbera na 

sociedade como um todo. Demais, a tendência dos índices criminais, dos indicadores 

estratégicos do sistema de acompanhamento de metas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

não se apresenta como fator relevante para atribuir sucesso ou eficiência ao Programa 

Segurança Presente, tampouco a consequente satisfação com o serviço público. 
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4.1.4 A Operação Centro Presente 

 

A Operação Centro Presente, segunda unidade de análise deste Estudo de Caso, também 

é uma das 19 [dezenove] unidades sob a ingerência da SEGOV, dentre as 32 [trinta e duas] 

operações, inaugurou-se em 04 de julho de 2016. 

O Centro do Rio de Janeiro, diferentemente do bairro da Lagoa é uma área da cidade 

onde se concentram diversas atividades econômicas, estabelecimentos financeiros, escritórios, 

consultórios, sedes de empresas, presidências de órgãos e entidades públicas, o conhecido polo 

de comércio popular SAARA, além de grande movimentação turística, decorrente da 

concentração de museus, prédios antigos, regiões históricas, entre outros (POLO SAARA, 

2020).  

Segundo estudo realizado por Rodrigues (2017), cerca de 35% de todo o emprego da 

cidade do Rio de Janeiro está concentrado no Centro, o que enseja grande flutuação 

populacional, já que, de acordo com dados de 2010, 41.142 [quarenta e um mil, cento e quarenta 

e duas] pessoas residiam no Centro, cerca 0,65% da população residente na cidade (IBGE, 

2017). 

Esse intenso fluxo de pessoas vivenciou grande instabilidade na sensação de 

(in)segurança, provocada por uma série de episódios de furtos, média de 13 [treze] por dia no 

primeiro trimestre de 2016, amplamente divulgados pela mídia, causando instabilidade na 

ordem pública. Os furtos ocorriam diariamente, em horário de grande fluxo de pessoas, 

praticados por grupos de menores (G1, 2016; GLOBOPLAY, 2014). 

O bairro do Centro, de alguma forma é considerado uma região segura, declarou o 

entrevistado E7 ser “exagerado” o dimensionamento que os meios de comunicação apresentam 

em relação às ocorrências criminais, embora reconheça que o programa trouxe maior sensação 

de segurança a seus funcionários e clientes, conforme declarado: “Eu sempre achei o Centro 

seguro, SAARA nunca teve problema de segurança, o entorno tinha um assalto aqui ali, mas 

sempre achei exagerado o que as pessoas falavam, eu estou aqui há anos, nunca tive problemas”. 

Descrevem o programa como uma medida inadequada sob o aspecto da competência 

para solução de problemas dessa natureza, por entenderem que cabe à PMERJ o patrulhamento 

visando dar segurança aos transeuntes, acreditando que a forma pela qual se desenvolve onera 

os cofres públicos. No entanto, declaram-se satisfeitos com a atuação dos agentes e com a 

qualidade do serviço na forma pela qual vem sendo prestado, interpretando que assim decorre 

devido às limitações do Estado, segundo entrevistado E7: 
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[...] foi o encontrado, o ideal mesmo seria a própria polícia militar estivesse 

resolvendo esse problema, seria o policial militar de qualquer jeito[...], mas como 

acharam essa forma de resolver o problema pra mim está bom, é uma pena que onera 

os cofres públicos. [...] eles trabalham bem, tanto que você tira pelos 

números[..]caíram os furtos, os assaltos [...] 

 
 

Gestores e sociedade apontam que um dos pilares do sucesso do programa provém da 

parceria estabelecida entre sociedade e Estado, isto poque, um dos procedimentos adotados 

pelos coordenadores é a criação de grupos de mensagens por aplicativo de telefone (whatsapp) 

que tem por objetivo a interação on time desses atores, como na fala do entrevistado E8: “[...] 

além disso a gente tenta criar uma relação, um bom relacionamento para poder gerar confiança 

na população e também para ela poder transmitir as informações que a gente precisa para 

desempenhar um serviço”. 

Dos grupos participam: agentes, coordenadores e sociedade, funciona como um canal 

de comunicação, seja para o acionamento dos agentes, seja para críticas, sugestões ou elogios 

e, ainda, para o imprescindível feedback àquela comunidade. Percebe-se que informalmente 

está estabelecida a inovação, participação social e a transparência características do NPM. Esses 

elementos estão uniformemente consolidados nas diversas operações do programa e são 

considerados indispensáveis ao funcionamento, expressou-se o entrevistado E8: 

 

[...] eu tenho a questão do conselho comunitário, [...] whatsapp [...], associações 

comerciais [...], associações de moradores, [...] uma pequena população que mora ali 

no centro, [...]desses grupos que eles fazem apresentam as demandas, [...] o problema 

e a gente analisa e faz uma resposta. 

É construída da mesma forma, relacional de maneira informal. 

 
 

No início, a Operação Centro Presente reproduziu o modelo de financiamento da 

Operação Lapa Presente, com parceria do Governo Municipal e da Fecomércio. Atualmente, os 

encargos advêm 100% do tesouro estadual, segundo entrevistado E9: “hoje o Centro é 100% 

pago pelo Governo do Estado”. 

Analisando as tabelas 12 a 21, período entre 2013 e 2019, assim estabelecido  para que 

se pudesse contemplar o último ano concluso e o mesmo lapso de três anos antes e depois da 

implantação da operação, verifica-se que instalada a operação não houve mudança na tendência 

dos índices de criminalidade: roubo a estabelecimento comercial, roubo a transeunte, roubo de 

aparelho celular, roubo de veículos e posse de drogas. Destaque-se que as tabelas 13, 15, 17, 

19 e 21 agregam números dos bairros de Paquetá e Santa Teresa, contemplando a consolidação 

de toda a circunscrição da 5ª CISP. 
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A observação do Roubo a Estabelecimento Comercial, tabelas 12 e 13, é de importante 

relevância no Centro, haja vista a característica comercial da região, o que não é útil observar 

em áreas com características residenciais, a exemplo da Lagoa. Cotejando-se os números 

absolutos de cada ano a partir de 2013, os gráficos 7 e 8 não apontam uma tendência de redução 

significativa, demonstrando que a operação não interferiu na dinâmica criminal da 

circunscrição. 

 
Tabela 12: Dados de Roubo a Estabelecimento Comercial – 1ª CISP 

  
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 7:Tendência Roubo a Estabelecimento Comercial – 1ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 
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Tabela 13: Dados de Roubo a Estabelecimento Comercial – 5ª CISP 

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 8:Tendência Roubo a Estabelecimento Comercial – 5ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

Outra modalidade, o Roubo a Transeunte, segundo os entrevistados, é um delito que 

eventualmente pode ser subnotificado, o que dificulta a tradução da realidade em números. Nas 

tabelas 14 e 15, observa-se que no ano de 2016 e 2017, mesmo com a inauguração da operação, 

não houve na 1ª CISP resultados significativos de tendência à redução, gráficos 9 e 10, afirmou 

o entrevistado E8: 

  

Com a presença do segurança presente, as pessoas se sentem mais confiantes em 

realizar os registros[...] tinha carência de policial porque estava todo mundo lá na 

delegacia, aí foi feito um decreto para que a polícia civil também participasse do 

programa de estímulo operacional, então hoje em cada delegacia [...] tem pelo menos 

um agente da Polícia [...] para atender exclusivamente operação da Segurança 

Presente 
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Há melhora na sensação de segurança porque a crise provocada pelos episódios de furto, 

tratou-se de uma situação de emergência construída pela mídia que, naquele momento, alterou 

a percepção da  sociedade em relação ao estado de (in)segurança da região. Noutro giro, a 

inauguração da Operação Centro Presente apresentou-se como a solução do poder público e, 

independentemente da dinâmica criminal, gerou nova alteração da percepção social no campo 

abstrato, difuso e subjetivo (RICO, 1992; BRAGA NETO, 2007). 

 
Tabela 14: Dados de Roubo a Transeunte – 1ª CISP 

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

 
Fonte: Pesquisadora  

Gráfico 9: Tendência Roubo a Transeunte – 1ª CISP 
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Tabela 15: Dados de Roubo a Transeunte – 5ª CISP 

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 10: Tendência Roubo a Transeunte – 5ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

O mesmo ocorre com os dados de roubo a aparelho celular, tabelas 16 e 17, houve 

aumento do número de casos mesmo com a implantação da operação, com uma linha de 

tendência mais acentuada que as demais modalidades, gráfico 12. Esta ascensão manteve-se na 

1ª CISP até 2019, enquanto na 5ª CISP, houve redução em 2018 e 2019 de 0,6% e 9,8%, 

respectivamente, em relação aos anos anteriores.  

Considera-se a segurança fator indispensável ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, conforme declaração de Orlando Diniz, Presidente da FECOMERCIO RJ 

(DAVID, 2016): 

 

- O segmento empresarial está se mostrando mais próximo do cidadão comum, 

acompanhando suas necessidades diárias. Por isso, nossa missão é fornecer os 

recursos financeiros necessários para a implantação e manutenção das operações. O 
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sucesso deste trabalho é fundamental para manter os investimentos das empresas na 

cidade e atrair novos. Mantendo-se os investimentos, quem ganha é a sociedade. 

Estamos falando de uma ação de longo prazo com foco muito objetivo. Esperamos 

inspirar grandes corporações para que apoiem a implantação desse projeto em outras 

regiões. (grifo nosso) 

 

Verifica-se na fala do entrevistado E7, a credibilidade no programa e no seu efeito na 

redução dos índices criminais: “Os números de furtos e assaltos diminuíram, os agentes estão 

sempre atentos”. Todavia, mesmo a partir das premissas da lei de concentração, restringindo-

se a análise às ruas em que se opera o Centro Presente, tabela 22, o resultado da comparação 

com o ano anterior é o aumento do número de casos, com uma linha de tendência ascendente, 

gráfico 11, havendo apenas uma oscilação de um mês ao outro no mesmo ano. 

 

 

Gráfico 11:  Tendência Roubo a Celular - Area da Operação Centro Presente 

Fonte: Pesquisadora 

 

Tabela 16: Dados de Roubo de Aparelho Celular – 1ª CISP 

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 
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Gráfico 12: Tendência Roubo de Aparelho Celular – 1ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

Tabela 17: Dados de Roubo de Aparelho Celular – 5ª CISP 

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 13: Tendência Roubo de Aparelho Celular – 5ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 
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Dados do roubo de veículos, tabelas 18 e 19, não demonstram diferença de tendência, 

gráficos 13 e 14, em relação aos demais delitos analisados, mostra-se, inclusive, uma evolução 

mais distante do limite central do período. 

 

Tabela 18: Dados de Roubo de Veículo – 1ª CISP  

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 

Gráfico 14: Tendência Roubo de Veículos – 1ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

Por fim, a dinâmica da posse de drogas ao longo do período analisado, tabelas 20 e 21, 

mostrou-se instável e com variações extremas em ambas as CISP. Na 1ª CISP, o gráfico 15 

apresenta tendência de crescimento lento, com grande proximidade do limite central. Já na 5ª 

CISP, o gráfico 16, na contramão dos demais índices criminais representa a tendência de 

declínio na posse de drogas. 



99 

 
Tabela 19: Dados de Roubo de Veículo – 5ª CISP  

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 
Gráfico 15: Tendência Roubo de Veículos – 5ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

Tabela 20: Dados de Posse de Drogas – 1ª CISP  

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 
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Gráfico 16: Tendência Posse de Drogas – 1ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 

 

Tabela 21: Dados de Posse de Drogas – 5ª CISP  

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

 
Gráfico 17: Tendência Posse de Drogas – 5ª CISP 

Fonte: Pesquisadora 
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Durante a pesquisa, um dos parâmetros apontados para aferir a qualidade das atividades 

desenvolvidas pelos agentes foi a “qualidade das abordagens”. Conforme apontado em 

transcrição anterior, afirma o entrevistado E1 que essa qualidade se traduz quando dessa 

abordagem resultam apreensões, prisões e outros. Tendo em vista que metas de abordagens são 

estabelecidas, a busca do agente por atingi-las dentro do critério e definição de qualidade 

culturalmente assentidos no contexto do programa, possivelmente, ensejam aumento nos 

registros de ocorrências, o que não significa aumento de incidência criminal.  

Aponte-se que essas análises consideram o ambiente macro em que está inserida a 

Operação Centro Presente, a circunscrição, pois permite observar a trajetória ao longo do 

período analisado, a verificação contempla anos anteriores e posteriores à operação, 

possibilitando verificar se houve alteração após a implantação do programa.  

Ao trabalhar-se com os micros dados compilados pelo Núcleo de Estatística, restritos à 

exata área de abrangência da operação, os resultados, nesse caso, não permitem comparação 

com períodos anteriores, ante a inexistência registros. Então, no micro ambiente, a análise é 

perfunctória, tabela 22, e os índices apresentam-se, predominantemente, em declínio. 

Considerando pouco mais de 04 [quatro] anos de existência da Operação Centro 

Presente, ao cotejar-se as declarações extrai-se que o programa representa uma política pública 

de sucesso, assim afirmado pelos entrevistados e considerado pela opinião pública: “os projetos 

Lapa Presente, Centro Presente, Lagoa, Aterro e Méier Presente, em um intervalo curto, são as 

primeiras experiências que obtiveram respaldo positivo frente à opinião pública de modo 

geral (SARDINHA, 2020, p. 10, grifo nosso).  

Assevera-se a eficácia e eficiência, na medida em que teve resultado significativo na 

sensação de segurança experimentada pela sociedade não só daquela região, pois isso se reflete 

de maneira abrangente, a julgar pela importância econômica e turística do Centro. 

 
Tabela 22: Indicadores Restritos à Área de Abrangência da Operação Centro Presente 

DELITOS 2016 2017 DIF. 2018 DIF. 2019 DIF. 

Posse e Uso 28 92 229% 20 -78% 21 5% 

Jan 5 12 140% 1 -92% 2 100% 

Fev 4 5 25% 2 -60% 1 -50% 

Mar 1 10 900% 2 -80% 0 -100% 

Abr 5 13 160% 1 -92% 1 0% 

Mai 1 6 500% 2 -67% 2 0% 

Jun 1 8 700% 2 -75% 0 -100% 

Jul 3 17 467% 0 -100% 2 200% 
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DELITOS 2016 2017 DIF. 2018 DIF. 2019 DIF. 

Posse e Uso 28 92 229% 20 -78% 21 5% 

Ago 3 4 33% 4 0% 8 100% 

Set 1 9 800% 3 -67% 1 -67% 

Out 0 5 500% 3 -40% 1 -67% 

Nov 4 0 -100% 0 0% 1 0% 

Dez 0 3 300% 0 -100% 2 200% 

Roubo a Celular 2 53 2550% 96 81% 117 22% 

Jan 0 0 0% 2 200% 10 400% 

Fev 0 0 0% 12 1200% 13 8% 

Mar 0 1 100% 3 200% 25 733% 

Abr 0 4 400% 8 100% 3 -63% 

Mai 1 6 500% 9 50% 3 -67% 

Jun 0 4 400% 14 250% 7 -50% 

Jul 0 8 800% 12 50% 10 -17% 

Ago 0 11 1100% 7 -36% 12 71% 

Set 0 5 500% 8 60% 6 -25% 

Out 0 4 400% 6 50% 9 50% 

Nov 1 5 500% 8 60% 12 50% 

Dez 0 5 0% 7 40% 7 0% 

Roubo a Estab. Com. 0 10 - 18 80% 25 39% 

Jan - 0 - 2 200% 3 50% 

Fev - 0 - 0 0% 1 100% 

Mar - 0 - 2 200% 0 -100% 

Abr - 2 - 1 -0,5 1 0% 

Mai - 0 - 4 400% 4 0% 

Jun - 1 - 1 0% 3 200% 

Jul - 0 - 3 300% 2 -33% 

Ago - 1 - 0 -100% 1 100% 

Set - 1 - 1 0% 3 200% 

Out - 1 - 0 -100% 2 200% 

Nov - 1 - 1 0% 3 200% 

Dez - 3 - 3 0% 2 -33% 

Roubo a Transeunte 3 173 5667% 331 91% 297 -10% 

Jan 0 1 100% 22 2100% 28 27% 

Fev 1 3 300% 26 767% 42 62% 

Mar 0 8 800% 16 100% 63 294% 

Abr 0 16 1600% 23 44% 22 -4% 
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DELITOS 2016 2017 DIF. 2018 DIF. 2019 DIF. 

Roubo a Transeunte 3 173 5667% 331 91% 297 -10% 

Mai 1 9 900% 31 244% 12 -61% 

Jun 0 19 1900% 27 42% 23 -15% 

Jul 0 27 2700% 33 22% 20 -39% 

Ago 1 13 1300% 27 108% 17 -37% 

Set 0 20 2000% 32 60% 19 -41% 

Out 0 21 2100% 34 62% 12 -65% 

Nov 0 19 1900% 31 63% 29 -6% 

Dez 0 17 1700% 29 71% 10 -66% 

Roubo a Veículo 1 14 1300% 18 29% 10 -44% 

Jan 0 0 0% 4 400% 0 -100% 

Fev 0 0 0% 2 200% 0 -100% 

Mar 0 0 0% 6 600% 0 -100% 

Abr 1 0 0% 2 200% 2 0% 

Mai 0 0 0% 2 200% 0 -100% 

Jun 0 4 400% 0 -100% 0 0% 

DELITOS 2016 2017 DIF. 2018 DIF. 2019 DIF. 

Roubo a Veículo 1 14 1300% 18 29% 10 -44% 

Jul 0 0 0% 0 0% 2 200% 

Ago 0 4 400% 0 -100% 0 0% 

Set 0 0 0% 0 0% 2 200% 

Out 0 2 200% 2 0% 0 -100% 

Nov 0 2 200% 0 -100% 0 0% 

Dez 0 2 200% 0 -100% 4 400% 

Total Geral 34 332 876% 465 40% 445 -4% 

Fonte: Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro – Núcleo de Estatística do Porgrama Segurança Presente 

 

4.2 O “Dever do Estado” e a “Responsabilidade de Todos” 

 

O Programa Segurança Presente tem sido capaz de demonstrar que todos aqueles 

axiomas da segurança cidadã instrumentalizados pelas ferramentas do NPM, ambos discutidos 

no referencial teórico deste estudo, criam com a sociedade uma relação de compromisso 

coletivo com a segurança pública. 

Observa-se que a agenda dessa política pública já se estabeleceu mediante participação 

social, uma vez que a sociedade civil organizada se mobilizou chamando o Estado a seu “dever” 

a partir do momento que experimentou os dissabores da violência desmoderada.  
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O Estado assume seu papel constitucional; cidadãos, conscientes de sua 

responsabilidade, não se limitam a cobrar do Estado soluções para o problema, mas envolvem-

se nas discussões acerca da segurança pública e, indo além, promovem o financiamento da 

política diante da difícil situação financeira do Estado. 

A participação social, incutida na concepção do programa, embora pautada na 

informalidade, é indisponível nesse contexto. Do contrário, estaria se repetindo modelos 

tradicionais de policiamento, dando-lhes apenas uma roupagem distinta. 

Não restam dúvidas de qual o “dever” do Estado no Programa Segurança Presente, já 

que subsome aquelas ações desempenhadas para a preservação da ordem pública. A 

“responsabilidade de todos”, nesse âmbito, envolve discussões conjuntas acerca das operações, 

financiamento, suporte logístico, diálogo amigável e reconhecimento. Esse conjunto resulta em 

aumento da sensação de segurança, segundo Sardinha (2020): 

 

O objetivo é colaborar para aumentar a sensação de segurança do cidadão. A 

segurança é, claramente, um dos principais fatores para ajudar o Rio de Janeiro a 

continuar na vanguarda do desenvolvimento. Para nós, está na hora de entidades e 

empresários tomarem parte das soluções e não apenas apontarem problemas. 

Como era de se imaginar, a Operação Segurança Presente nos bairros do Aterro do 

Flamengo, Lago Rodrigo de Freitas e Méier, também rapidamente trouxeram a 

reivindicada sensação de segurança. (grifo nosso) 

 

Depreende-se que o resultado dessa simbiose é uma política pública bem sucedida, cujo 

sucesso atribui-se aos intervenientes, mas é sentido por uma coletividade. Embora as ações não 

contemplem simultaneamente todos aqueles a quem o Estado deve prover segurança, o efeito 

abrange indistintamente grande parcela da sociedade. Isto poque, a sensação de segurança 

promovida pelas operações estende-se à sociedade como um todo, devido às características dos 

locais onde estão estabelecidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transposição do Programa Segurança Presente ao longo de diversos governos 

estaduais e seu sucesso perante a sociedade, gera cada vez mais reivindicações pela implantação 

de unidades, seja por maior segurança na área onde residem, seja para prover segurança na 

região onde exercem suas atividades econômicas ou turismo. 

A análise sob a ótica de unidades múltiplas do caso único, Operações Lagoa e Centro, 

contemplam certa diversidade de características: residencial, turística e comercial, adequando 

o tempo disponível para a pesquisa à abrangência do caso. 

Neste capítulo apresenta-se as conclusões obtidas na compreensão do New Public 

Management como método de gestão em segurança pública no âmbito do Programa Segurança 

Presente. Sobretudo, a participação social como principal ferramenta e expressão da previsão 

constitucional “responsabilidade de todos” agregada ao “dever” do estado. 

Encerra-se descrevendo as limitações do método e possíveis reflexões que possam 

contribuir para pesquisas futuras. 

 

5.1 Conclusões 

 

Analisar a segurança a partir do referencial teórico do NPM e da Gestão da Segurança 

permitiu identificar que a redefinição da atividade de patrulhamento, afirmada por Cerqueira 

(1998) como uma estratégia tradicionalmente desenvolvida para incutir no potencial infrator a 

ideia de que o ambiente não está favorável ao cometimento de um delito. 

Essa redefinição foi capaz de produzir efeito na percepção da sociedade em relação a 

criminalidade, provocando maior sensação de segurança coletiva (RICO, 1992). 

Dados consolidados pelo ISP demonstram não haver uma tendência de redução dos 

índices criminais no ambiente macro denominado circunscrição, a partir da implementação da 

Operação Segurança Presente. Contudo a movimentação dessa incidência é coerente com a 

ideia de que o crime é concentrado no espaço, o que Weisburd chamou de “lei de concentração” 

para esclarecer que os delitos costumam ocorrer num espaço territorial muito delimitado 

(NINO, 2009). Logo, traz sentido a redução, em números absolutos, constatada pelo Núcleo de 

Inteligência do programa e reiteradamente declarada pelos entrevistados nos trechos transcritos 

no capítulo anterior.  

A incidência criminal, embora citada pelos moradores como um elemento de 

composição positiva na sensação de segurança, não tem tanta representatividade dentro de um 
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conjunto maior de fatores. Significa dizer que mesmo quando, isoladamente, apresenta 

tendência de crescimento, é irrelevante ante o equilíbrio da ordem pública resultante das 

operações. 

Verifica-se um discurso socialmente construído de que houve redução dos índices a 

partir da implantação da operação, contudo ao analisar os dados, constata-se que raramente há 

redução. Ao adotar avaliar a partir de parâmetro do sistema de gestão de desempenho na 

segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, dados relativos aos indicadores 

estratégicos demonstram que a incidência criminal dos diversos tipos penais apresenta, nas 

circunscrições, linha de tendência ascendente. 

Ainda assim, as operações são bem vistas pela opinião pública, demonstrando que a 

análise da segurança provém da conjuntura de estabilidade social e aspectos urbanos que 

transcendem as ameaças sentidas do resultado das práticas delituosas. 

O equilíbrio decorre do caráter multidisciplinar das operações, descrito pelos gestores 

entrevistados como fundamental na configuração do programa. Ademais, demonstrou-se 

relevante para os moradores, que em entrevistas destacaram o papel das assistentes sociais com 

as pessoas em situação de rua, conforme afirmou o entrevistado E7: “[...]os assistentes sociais 

ajudam bastante, encontrando o caminho dessa pessoa[...]”. No entanto, problemas sociais 

interferem na satisfação social com a segurança pública, no sentimento individual e coletivo e, 

como efeito, na aferição da qualidade do programa (GONÇALVES, 2019; DE CAMPOS; DE 

OLIVEIRA GONÇALVES; GONÇALVES, 2019). 

Assim como a multidisciplinaridade, a participação social e a governança colaborativa, 

dentre outros demonstrados na tabela 23, são ferramentas do NPM (CAVALCANTE, 2017) 

incorporadas aos diversos níveis de gestão do convencional modelo de policiamento 

comunitário (CERQUEIRA, 1998), medida inovadora para redefinição dessa atividade, 

trouxeram resultados positivos à sensação de segurança, na medida que a sociedade se insere 

no processo decisório e pode influenciar nas ações governamentais, sem que estas restrinjam-

se ao campo da segurança, impulsionando as diversas áreas públicas a partir do Programa 

Segurança Presente.  

Essa estratégia de gestão foi citada pelos entrevistados como característica importante 

para o sucesso e eficiência da política pública, demonstrando que a não redução dos índices 

criminais é um fator isolado incapaz de influenciar na sensação de segurança quando outros 

aspectos de ordem pública e sociais estão equilibrados. 

O Programa Segurança Presente mostrou-se capaz de influenciar positivamente na 

promoção da sensação de segurança, quando além da incidência criminal são adotadas medidas 
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de gestão e assistencialismo, segundo fala do entrevistado E3: “Acho que é um sucesso, 

eficiente, atende a questão de coibir delitos, vai além, ele cumpre também com aspectos sociais, 

encaminhamento, documentos, animais, moradores em situação de rua, é bem amplo”.  

Isto porque, diversos fatores interferem na dinâmica da segurança pública e, da mesma 

forma, nos índices criminais. Essa interferência varia desde o policiamento realizado até 

problemas mais complexos como aspectos socioeconômicos. Logo, não se pode analisar 

isoladamente os índices criminais para medir o desempenho do programa, porém, quando 

associado a outros elementos como: sensação de segurança, parâmetros mínimos toleráveis, 

repercussão, tendência, média de uma região, entre outros, possibilitam a obtenção de 

conclusões positivas quanto a eficiência e eficácia de uma política pública dessa natureza. 

A adoção de princípios e ferramentas do New Public Management no tradicional 

modelo de policiamento, tabela 23, sobretudo: descentralização, autonomia gerencial, 

governança colaborativa e, participação social traduziram-se em maior eficiência em segurança 

pública no contexto do Programa Segurança Presente. 

 

Tabela 23: Princípios e Ferramentas do NPM Incorporados ao Programa Segurança Presente 

PRINCÍPIOS/ FERRAMENTAS FINALIDADE 
PROGRAMA SEGURANÇA 

PRESENTE 

Transparência 
Redução da hostilidade na 

relação polícia-cidadão;  

Uso de redes sociais para divulgação 

de informações sobre ações e 

resultados das operações; aplicativo 

para acompanhamento das ações em 

tempo real e registradas 

Accountability 
Redução da hostilidade na 

relação polícia-cidadão 

Estabelecimento de Perfil e Seleção de 

agentes por meritocracia; aplicativo 

para acompanhamento das ações em 

tempo real e registradas 

Melhoria do Gasto Público Efetividade 

Estruturas logísticas e recursos 

humanos enxutos; uso de ferramentas 

tecnológicas e de inovação no 

desempenho de atividades tradicionais 

Descentralização e Autonomia 

Gerencial 

Empoderamento do agente e 

redução do tempo gasto no 

atendimento 

Credenciamento de acesso à banco de 

dados (pessoais, judiciais, etc), 

gerenciamento bottom up 

Governança Cooperativa • Visão holística e integrada 
Equipes multidisciplinares; Secretaria 

de Governo; Secretária de Estado de 
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Serviço Social; Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro; PMERJ; PCERJ. 

Governança Colaborativa 

• Envolvimento da 

sociedade no processo 

decisório da elaboração, 

implementação e execução 

das políticas; 

• Foco no cidadão 

• Accountability 

Convênios com a Fecomércio; Reuniões 

com Associações Comerciais e de 

Moradores; construção de grupos de 

mensagem por aplicativo de celular 

(what’s app); interação coordenadores-

agentes- moradores. 

Gestão de Resultados Qualidade/ Eficácia 
Estabelecimento de metas de 

abordagem. 

Gestão de Desempenho Eficiência 

Avaliações de Agentes Civis e 

Militares; Concessão de bonificações 

pecuniárias; Plataforma EAD para 

treinamento constante dos agentes. 

Gestão de Conhecimento 
Aprimoramento das 

atividades 

Núcleo de estatística; núcleo de 

inteligência; coordenação pedagógica 

Fonte: Pesquisadora 

 

Sendo assim, o Programa Segurança Presente, se consolidou como uma política pública 

de sucesso, capaz de influenciar a segurança pública proporcionando maior sensação de 

segurança, que não se limita às regiões onde são implantados, mas repercute em grande parcela 

da sociedade fluminense, a julgar pela representatividade dos bairros onde se estabelecem as 

operações. 

 

5.2 Limitações da Pesquisa e Sugestões de Novos Trabalhos  

 

A pesquisa demonstrou-se bastante desafiadora na medida  em que o programa está 

voltado à prestação de um serviço público intangível e heterogêneo, razão pela qual a limitação 

de tempo inviabilizou que se contemplasse outras possíveis unidades de análise e as possíveis 

variações da influência do programa em outros contextos socioeconômicos.  

Ademais no decorrer da pesquisa, o programa ampliou-se para um número de operações 

cerca de 05 [cinco] vezes maior que os existentes nos primeiros 04 [quatro] anos de sua 

implantação, sofrendo constantes mutações na sua estrutura de gestão. 

O modelo de polícia brasileiro, bipartido em polícia judiciária e polícia administrativa e 

o fato do programa ser alocado fora das instituições policiais limitam a comparação com 

resultados de pesquisas desenvolvidas além das fronteiras nacionais. 
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Outra limitação refere-se à própria natureza do método estudo de caso que inviabiliza 

generalizações, todavia, no presente trabalho o método viabilizou a delimitação da política 

pública e, consequentemente, o estudo aprofundado do Programa Segurança Presente como 

caso único, ampliando a sua abrangência com a definição das unidades de análise. Tornando-

se um mecanismo natural de transposição das barreiras impostas pela escassez temporal. 

Consciente de que em momento algum houve pretensão em se esgotar o tema, o que 

tornou-se menos factível com a expansão do programa no decorrer da pesquisa, sugere-se 

pesquisas futuras contemplando outras abordagens acerca da matéria, tendo em conta sua 

importância no universo acadêmico e no âmbito da administração pública: 

• eleger como unidades de análise operações localizadas em bairros da periferia, subúrbio 

carioca e cidades da baixada fluminense visando entender a dinâmica do programa 

nessas regiões; 

• Entender a percepção de segurança da sociedade em áreas onde não há Operação 

Segurança Presente, bairros vizinhos ou distante ou, ainda, favelas com e sem UPP;  

• Estudar o fluxo de expansão e seus impactos no desempenho do programa; 

• Entender a influência no desempenho do programa das operações não administradas 

pelo órgão gestor, mas diretamente pelas forças policiais;  

• Compreender como as instituições de segurança pública e forças policiais enxergam um 

programa de segurança pública gerido por órgão externo, onde policiais deslocados de 

suas instituições de origem são alocados para atuar como agentes do programa, mas 

utilizando-se de alguma forma da imagem institucional e dos conhecimentos nela 

adquiridos; e  

 

Isto posto, deseja-se que a pesquisa, bem como as sugestões descritas contribuam para 

a compreensão do programa e sirva de mecanismos para novas reflexões acerca da segurança 

pública em debates acadêmicos e do aprimoramento na gestão deste setor como forma de 

melhoria na qualidade do serviço e satisfação da sociedade. 
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ANEXO I – FRAMEWORK METODOLÓGICO 

 

FRAMEWORK METODOLÓGICO PARA ESTUDOS DE CASO EM ADMINISTRAÇÃO 

Fonte: LUKOSEVICIUS; MARCHISOTTI; SOARES, 2018 

 

Planejamento do 
caso 

Atividades Verifica
ções 

Autores 

Definir a questão 
de pesquisa 

 A questão de pesquisa é do tipo por que, como ou 

o que? 

 A questão de pesquisa é clara, simples, óbvia, 

intrigante, viável em termos de tempo e custo 

disponíveis, importante socialmente, oportuna 

e 
relevante cientificamente? 

Creswell (2008), 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004) 

Verificar se o 
método estudo de 
caso é adequado 

 Fenômeno é contemporâneo? 

 Tem-se pouco conhecimento sobre o fenômeno? 

 Deseja-se conhecer profundamente o fenômeno 

em seu contexto? 

 As fronteiras entre o fenômeno e o contexto não 

são evidentes? 

 A pesquisa não exige controle sobre 

eventos comportamentais? 

 O tipo de questão de pesquisa é próprio para 
estudos de caso? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Calcular a 
quantidade de 
casos 

 Caso único: 

o Decisivo: testar teoria? 
o Revelador: inacessível anteriormente 

a ciência? 

o Raro/extremo? 
o Longitudinal: quando ocorrer em mais 

de um momento no tempo? 

o outras situações (caso piloto ou 
introdução de estudo de casos 
múltiplos)? 

 Casos múltiplos: 

o Entre 4 e 10 casos? 
o Critérios para escolha do caso piloto 

definido? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Calcular a 
quantidade de 
unidades de 
análise 

 Uma unidade de análise (caso holístico)? 
 Mais de uma unidade de análise 

(caso incorporado)? 

Yin (2001) 
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Identificar o tipo 
de caso 

 O caso é do tipo? 

o Descritivo: Caracterização do fenômeno 
o Exploratório 

 O que será explorado 

 O propósito da exploração 

 Os critérios para julgar a 

exploração bem sucedida 

 Criar teoria 

o Explanatório ou causal: Testar teoria 
 O caso é do tipo 1, 2, 3 ou 4 na taxonomia de Yin 

(2001)? 

o Tipo 1: único e holístico 
o Tipo 2: único e incorporado 
o Tipo 3: múltiplo e holístico 
o Tipo 4: múltiplo e incorporado 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004) 

Identificar o 
quadro teórico de 
suporte 

 Os constructos foram especificados? 

 A(s) teoria(s) de referência 

foi(foram) identificada(s)? 

 A(s) teoria(s) concorrente(s) 

foi(foram) identificada(s)? 
 O desenho de pesquisa foi definido? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Definir a unidade 
de análise 

 A unidade de análise é: 

o relacionada com a questão de pesquisa? 
o específica (define sobre o que é o caso)? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 
(2004), Oliveira, 

 o um sistema circunscrito? 
o baseada na literatura? 

Maçada e Goldoni 
(2009) 

Selecionar o(s) 
caso(s) 

 Quais são os critérios de seleção: 

o Oportunidade de aprendizado? 
o Acessibilidade dos informantes? 
o Localização geográfica conveniente? 
o Riqueza dos documentos? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 
(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 
(2009) 
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Planejar os testes 
de qualidade do 
caso 

 Validação do constructo: 

o O constructo foi definido 
operacionalmente? 

o Múltiplas fontes de 
evidências (triangulação)? 

o O encadeamento de evidências 
foi estabelecido? 

o O rascunho do relatório será revisado 
por informantes-chave? 

 Validade interna (somente para 

caso explanatório/causal): 

o Fará adequação ao padrão? e/ou 
o Fará construção da explanação? e/ou 
o Fará análise de séries temporais? 

 Validade externa: 
o Utilizará lógica de replicação para 

casos múltiplos? 

 Replicação literal: prever 

resultados semelhantes 

 Replicação teórica: 

prever resultados 

contrastantes 

 Confiabilidade: 

o Existe protocolo do estudo de caso? 
o Existe um encadeamento das 

evidências: protocolo e relatório 
coerentes entre si e com os dados? 

o Existe banco de dados para o estudo de 
caso: notas, documentos, tabelas, 
narrativas produzidas durante a análise 

e 
relatório de pesquisa? 

Eisenhardt (1989), 

Gray (2009), Yin 

(2001), Paré (2004), 

Oliveira, Maçada e 

Goldoni (2009) 

Preparar o 
protocolo do caso 

 Protocolo do caso: 

o Visão geral da pesquisa (objetivo, 
questão de pesquisa, modelo teórico) 
definida? 

o Procedimentos para coleta de 
dados definidos? 

 Procedimento para coleta de dados 

 Procedimento para lidar 

com imprevistos 

 Recursos necessários 

 Agenda das atividades de coleta 

o Instrumentos para coleta dos 
dados definidos? 

o Guia para o relatório (esboço e formato 
para a narrativa) definido? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Planejar o 
contexto da 
pesquisa 

 Local de condução da pesquisa? 

 Tempo gasto pelo pesquisador no local? 

 Período de tempo que a pesquisa ocorrerá? 

 Como será o acesso do pesquisador? 

 Coleta de dados em diferentes momentos? 
 Dados coletados durante os eventos ou depois? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Definir os papéis e 
responsabilidades 
da 

 Papel dos investigadores definidos (exemplos)? 
 Mais de um na entrevista 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 
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equipe de 
pesquisadores 
(quando 
aplicável) 

o Análises independentes para posterior comparação 

 Número de autores definidos? 
 Preparação da equipe (ex: workshop) planejada? 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Coleta de dados 
do caso 

Atividades Verifica
ções 

Autores 

Descrever os 
procedimentos de 
coleta 

 Múltiplas fontes de evidências (validade 

do constructo)? 

 Descrição de como as evidências foram obtidas por 

meio das técnicas? 

 Informantes-chave revisaram as 

informações coletadas? 

 O tipo de dado (qualitativo e/ou quantitativo) 

obtido foi informado? 

 Lógica para identificar a saturação teórica para 
casos múltiplos definida? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Descrever as 
técnicas de coleta 

 Utilizar entrevistas? 

o Critérios para escolha dos entrevistados 
o Estratégia para escolha dos 

entrevistados (ex: snowball) 

o Tipo de entrevista 
 Semi-estruturada: 

pesquisador conhece as 

perguntas, mas não pode 

prever as respostas 

 Não estruturada (sem 

roteiro): pesquisador sabe 

pouco sobre o tópico 

 Estruturada (com roteiro) 

o Pré-teste e validação do roteiro 
o Número de entrevistados 
o Meio para registro da entrevista 

(anotações, gravação, etc) 

 Utilizar documentos (cartas, relatórios, 

memorandos, agendas, recortes de 

periódicos)? 

o Mencionar o tipo, critério de 
escolha e período analisado 

 Utilizar registros em arquivos (mapas, 

tabelas, dados de levantamentos)? 

 Utilizar observação? 

o direta ou participante 
o período de observação 
o número de observadores 
o disfarçada ou explícita 
o estruturada ou não estruturada 
o por instrumentos ou humana 
o anotações de campo 

 Utilizar artefatos físicos? 

 Outras técnicas de coleta? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 
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Aplicar o tipo 
de triangulação 

 Qual será o tipo de triangulação? 

o Triangulação de dados: fontes diferentes 
o Triangulação de teorias: mais de 

uma explicação 

o Triangulação de pesquisadores: mais de 
um pesquisador 

o Triangulação de métodos: mais de 
um método 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Patton (1990) 

Flexibilizar o caso  Flexibilizar o caso (exemplos)? 
o Novos casos ao longo do estudo 

Eisenhardt (1989), 
Yin (2001), Paré 

(quando 
aplicável) 

o Novas perguntas no roteiro de entrevista (2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 
(2009) 

Análise dos dados 
do caso 

Atividades Verifica
ções 

Autores 

Definir o esquema 
de codificação 

 Utiliza categorias já testadas em outros estudos, ou 
teoricamente fundamentadas? 

Yin (2001) 

Definir a 
estratégia 
analítica geral 

 Estratégia analítica geral definida? 

o Proposições teóricas: confrontar os 
dados com as proposições da teoria 

o Explanações concorrentes: comparação 
dos resultados com proposições teóricas 
concorrentes (somente uma prevalecerá) 

o Descrição do caso: estrutura descritiva para 
organizar o caso 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Definir as técnicas 
específicas de 
análise 

 Técnicas específicas de análise definidas? 

o Adequação ao padrão 
o Construção da explanação 
o Análise em séries temporais 
o Modelos lógicos 
o Síntese de casos cruzados 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 
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Escrita do 
relatório do caso 

Atividades Verifica
ções 

Autores 

Escolher o tipo 
de estrutura 

 Qual é o tipo de estrutura? 

 Para os casos descritivos, explanatórios 

e exploratórios: 

o Analítica linear: sequência de 

tópicos com tema, problema, 

revisão da literatura, métodos, 

descobertas, análises, conclusões e 

implicações 

o Comparativa: o mesmo estudo 
descrito várias vezes, com 
explanações diferentes 

o Cronológica: segue a 
temporalidade das evidências 

 Para casos explanatórios e exploratórios 

(construção da teoria): a sequência dos 

capítulos é a lógica de construção da 

teoria 

 Somente para casos explanatórios (de 

"incerteza"): inicia-se pela resposta ou 

resultado direto da pesquisa e prossegue-se 

construindo a explanação 

 Somente para casos descritivos (não 

sequencial): descrição de eventos cuja ordem 

cronológica ou organização não tem impacto 

no 
entendimento 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Verificar a 
ressonância do 
texto 

 O nível de atendimento das bases do 
paradigma escolhido pelo pesquisador foi 
explicado? 

 O texto foi submetido a crítica de outros 
pesquisadores, participantes e 
informantes? 

 Os envolvidos foram identificados ou as opções de 
anonimato foram estabelecidas? 

 Citou trechos de entrevistas e documentos? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 

(2004), Oliveira, 

Maçada e Goldoni 

(2009) 

Verificar a retórica 
do texto 

 Unidade: o texto é bem organizado e avança 

uma ideia? 
 Coerência: existe consistência, harmonia e lógica? 

Eisenhardt (1989), 

Yin (2001), Paré 
(2004), Oliveira, 

  Corroboração: o texto "não deixa pontas soltas" 

ou "histórias penduradas"? 

 Simplicidade e clareza: a linguagem do texto 

é acessível a não pesquisadores? 

 Habilidade de escrita: aparenta ter sido escrito e 
reescrito até ficar bom? 

Maçada e Goldoni 

(2009) 
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ANEXO II -PROTOCOLO PADRÃO DE ÉTICA 

 

Oi, meu nome é Viviane Mendes dos Santos Pereira. Sou aluna da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Mestrado em 

Administração Pública. Esta pesquisa faz parte da dissertação a ser apresentada para obtenção 

do grau em Mestre de Administração Pública Caso você tenha qualquer pergunta após esta 

entrevista, sinta-se à vontade para me contactar pelo telefone 99999-1045 ou pelo email: 

vivianemspereira@gmail.com.  

Agradeço a sua boa vontade em participar da minha pesquisa. Sua participação é muito 

importante. Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante nesta 

pesquisa você tem alguns direitos. Gostaria que você indicasse a sua compreensão a cada um 

dos tópicos que falarei simplesmente dizendo: compreendo. 

Sua participação é voluntária, (você compreende?) 

Você pode se recusar a responder qualquer pergunta, (você compreende?) 

Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento. (você compreende?) 

Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial, e só será disponibilizada para os membros 

da equipe que conduz a pesquisa. (você compreende?) 

Extratos / pedaços desta entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer parte do 

relatório final, mas sob nenhuma circunstância, seu nome ou características suas que a possam 

identificar serão incluídas no relatório. (você compreende?) 

  Permito que a entrevista seja gravada em gravador de áudio. 

  Permito que a entrevista seja filmada. 

 

Assinatura: 

 

_______________________________________________ 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES MILITARES 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES CIVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

 

TÍTULO: PROGRAMA SEGURANÇA PRESENTE:UMA ANÁLISE DA 

CONJUGAÇÃO "DEVER DO ESTADO" E "RESPONSABILIDADE DE TODOS" NA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Elaboração da dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública – 

EBAPE/FGV – RJ  

 

1. Introdução  

O presente trabalho pretende analisar o Programa Segurança Presente com êfase sob a 

ótica do New Public Management, visando identificar a importância dessas ferramentas na 

promoção da segurança, uma vez que compreender e definir tais mecanismos é importante para 

adequação do seviço público aos anseios sociais por eficiência na Segurança Pública. 

Consequentemente, espera-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como o Programa 

Segurança Presente influencia na Segurança Pública das regiões onde é implantado? 

 

2.  Objetivo Geral  

Entender a influência do Programa Segurança Presente em relação à sensação de 

segurança experimentada do ambiente social em que estão implantados, tendo como foco a área 

territorial de abrangência das Operações Centro e Lagoa Presentes, utilizando-se o método de 

estudo de caso. 

 

3.  Objetivos Específicos 

a. Compreender a influência do Programa Segurança Presente nos índices de 

criminalidade;  

b. Identificar os fatores que a sociedade aponta como relevantes para a percepção da 

segurança; 

c. Analisar se os fatores que influenciam na sensação de segurança se restringem à 

criminalidade; 

d. Verificar como a adoção de princípios do new public management na gestão da 

segurança pública podem influenciar na eficácia e eficiência desse serviço” 

4.  Procedimentos de Coleta dos Dados  

a)  Pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico. 

b)  Entrevistas semiestruturadas com o idealizador do programa, atual coordenador geral e 
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de cada unidade de análise, assim como membros da sociedade civil organizada  

(associações comercias, de moradores e afins). 

c)  Investigação documental: 

• Dados da série histórica dos crimes inseridos no SIM, no período compreendido 

entre 2011 e 2019. 

• Documentações produzidas em decorrência das atividades desempenhadas: 

estatísticas, consolidação das ocorrências, gráficos comparativos, entre outros. 

 

5.  Desenho do Relatório de Estudo de Caso 

a) Abordagem do programa, descrevendo o ciclo se seu estabelecimento como política 

pública e sua gestão. 

b) Explanação das características do ambiente e fatores apontados como critério de escolha 

do local como prioritário à implantação do programa; 

c) Descrição dos elementos citados pelos entrevistados como diferencial para considerar 

um ambiente seguro (gestores e usuários) 

d) Avaliação se houve variação nos índices criminais 

e) Comparação do sentimento dos moradores e frequentadores assíduos da região em 

relação à segurança antes e depois da implantação do programa 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

   

TÍTULO: PROGRAMA SEGURANÇA PRESENTE: UMA ANÁLISE DA 

CONJUGAÇÃO "DEVER DO ESTADO" E "RESPONSABILIDADE DE TODOS" NA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Elaboração da dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública – 

EBAPE/FGV – RJ 

 

O presente roteiro poderá ter questões suprimidas no momento da entrevista, caso este 

pesquisador entenda impertinente a pergunta quanto ao entrevistado. 

 

1 – PERFIL DO ENTREVISTADO GESTOR 

NOME: 

CARGO/ FUNÇÃO: 

EFETIVO: (  )SIM   (  )NÃO 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

TEMPO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

TEMPO DE ATIVIDADE NO PROGRAMA: 

 

2 – PERFIL DO ENTREVISTADO PARCEIRO 

NOME: 

PESSOA JURÍDICA: 

PROFISSÃO: 

CARGO/ FUNÇÃO: 

TEMPO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

TEMPO DE ATIVIDADE NO PROGRAMA: 

  

3 – PERFIL DO ENTREVISTADO SOCIEDADE 

NOME:  

PROFISSÃO: 

VÍNCULO COM A REGIÃO: 

TEMPO DE VÍNCULO COM A REGIÃO: 

 

I – PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS GESTORES 
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1) Como se delineou a agenda do Programa Segurança Presente? 

2) Existe algum modelo de gestão utilizado como paradigma para a estruturação do 

programa? 

3) Qual a estrutura de gestão do programa? Ela sofreu modificações ao longo do período? 

Essas modificações são planejadas? 

4) Quais foram as etapas realizadas até a implantação da primeira operação? 

5) Como o sr. descreve o Programa Segurança Presente? 

6) Qual o critério para a definição da Lapa como primeira operação? 

7) O programa sofre avaliações periódicas? Caso positivo, essas avaliações são realizadas 

desde a sua implementação? 

8) Quais os critérios para definição dos locais de instalação das operações do programa? 

Esses critérios são os mesmos desde a primeira operação? 

9) Quais são as principais ferramentas de gestão empregadas no programa? 

10) Qual é o efetivo e a composição operacional dos agentes das unidades analisadas? 

11) Essa composição é padrão ou leva em consideração características da operação? 

12) Qual é o perfil considerado adequado para os agentes que atuam no programa? De que 

forma esse perfil foi definido? 

13) Quais os critérios para medir eficiência? Que ferramentas são utilizadas nessa medição? 

14) Como se dá o fluxo de comunicação do nível estratégico ao operacional? 

15) Qual é o nível de autonomia gerencial e dos agentes da ponta da linha? 

16) Foram empregados elementos de inovação na gestão e na operação? 

17) Como eram essas regiões antes do segurança presente? 

18) Como estão essas regiões após o segurança presente? 

19) Existem pontos de destaques nas regiões analisadas que se diferem das demais regiões 

onde se opera o segurança presente? 

20) Qual é a participação de outros órgãos públicos na operação? Essa participação é formal, 

está prevista na estrutura do programa? É comum a todas as operações? 

21) Como se dá a transposição para órgão de outras esferas de governos em ações cujas 

atribuições extrapolam a competência dos agentes do segurança presente? 

22) Qual é a participação da sociedade civil organizada no contexto do segurança presente? 

E especificamente nas operações analisadas? 

23) Essa participação é formalizada? Caso positivo como? Caso negativo como foi 

construída e é mantida? 

24) O sr. entende que os problemas inicialmente detectados estão sendo resolvidos? 
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25) Novos problemas surgiram, como uma espécie de migração em razão da solução dos 

anteriores? 

26) O sr. entende que o Programa Segurança Presente é um meio adequado para as soluções 

dos problemas apresentados? 

27) O sr. faria alguma modificação no desenho do programa? Quais? 

28)  De forma geral, como o sr. classifica a eficiência do programa? 

 

II – PERGUNTAS DIRECIONADAS À SOCIEDADE 

 

29) O sr. participa de alguma organização social do bairro? 

30) Como o sr. descreve o Programa Segurança Presente? 

31) Como o sr. descreve a região antes da implementação do programa? 

32) Quais problemas o sr. classifica como mais relevantes para que o programa fosse 

implantado nessa região? 

33) Quais aspectos o sr. destaca como mais relevantes a serem considerados na operação? 

34) Qual era o seu sentimento em relação à segurança antes da implementação do programa?  

35) O sr. entende que os problemas detectados estão sendo resolvidos?  

36) Essas soluções estão sendo adotadas pelos órgãos adequados? 

37) O sr. entende que a colaboração dos outros órgãos públicos e entes federativos na 

operação é satisfatória? 

38) O sr. entende que há participação social no processo decisório da operação? 

39) Quais pontos positivos e negativos dessa participação? 

40) O sr. participa ou conhece alguém na comunidade que participa do processo decisório 

da operação? 

41)  Caso positivo poderia descrever essa participação? 

42) O que o sr. entende como efetividade? 

43) O sr. julga adequada, sob o aspecto do cabimento e da efetividade, essa participação 

social? Caso negativo como sugere que deveria ocorrer? 

44) Como o sr. avalia a atuação dos agentes do programa? 

45) Como o sr. avalia a relação interpessoal dos agentes com a comunidade? 

46) Qual é o seu sentimento em relação à segurança após a implementação do programa? 

47) O sr. julga que esse sentimento pode ser classificado como coletivo na comunidade 

(Lagoa ou Centro)?  



135 

48) O Sr. entende que o Programa Segurança Presente é um meio adequado para as soluções 

dos problemas apresentados? 

49) O sr. sugere alguma alteração no desenho do programa? Quais? 

50) De forma geral, como o sr. classifica a eficiência do programa? 
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APÊNDICE C – PROJEÇÃO DE ORGANOGRAMA DA SUPERINTENDÊNCIA DO 

PROGRAMA SEGURANÇA PRESENTE 

 

 


