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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar o uso das estatísticas criminais no
planejamento das atividades policiais no estado do Rio de Janeiro, identificando as
possibilidades e as dificuldades para este uso segundo as percepções dos profissionais
de segurança pública envolvidos neste processo. Partiu-se da hipótese que embora já
haja um movimento para utilização das estatísticas criminais no estado do Rio de
Janeiro, na prática a sua utilização nos moldes das abordagens contemporâneas de
políticas de segurança pública é prejudicada por resistências culturais dos atores
envolvidos e por problemas de natureza estrutural, como insuficiência de recursos
materiais e humanos. Tal tese foi defendida tendo por base a triangulação do referencial
teórico adotado e das pesquisas documental e de campo desenvolvidas. A pesquisa de
campo foi realizada por meio de entrevistas em profundidade com policiais civis,
policiais militares, analistas e gestores públicos envolvidos com o uso deste instrumento
de análise. Os resultados da investigação permitiram concluir que no estado do Rio de
Janeiro já ocorre de fato o uso dos dados estatísticos criminais, marcado principalmente
pela implementação do Sistema de Metas para os Indicadores Estratégicos de
Criminalidade do Estado. Não obstante, evidenciou que na prática o uso das estatísticas
encontra barreiras não só de natureza técnica, como de natureza subjetiva, pois lida com
interesses de múltiplos atores envolvidos. Deste modo, tendo com pano de fundo o
modelo de processo decisório de Kingdon, chegou-se ao pressuposto de que este tema
precisa ser inserido na agenda decisória governamental, com propostas de políticas
públicas que garantam as condições concretas (materiais e de recursos humanos) para o
uso das estatísticas criminais e ações que visem minimizar as resistências encontradas
na prática, com medidas que estimulem a integração entre os diferentes atores inseridos
neste processo.

Palavras-chave: Estatísticas Criminais. Planejamento. Atividades Policiais. Uso da
Informação. Políticas Públicas.
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ABSTRACT

This study had as an objective to analyze the usage of criminal statistics on the planning
of police activities in the state of Rio de Janeiro, identifying the possibilities and the
difficulties for that use by the perceptions of the professionals in public safety involved
in this process. Having as a starting point the assumption that, although there already is
a movement in favor of the utilization of criminal statistics in Rio de Janeiro, the
practice of its utilization in the forms of the contemporary engagements of policies of
public safety is harmed by cultural resistance from the people who are involved and by
problems that concern the structure of public safety, such as insufficient resources, both
material and human. Such thesis was defended having as foundation the triangulation of
the theoretic referential that was adopted and by documental and field research. The
field research was made by interviewing civil policemen, military policemen, analysts
and public manager involved in these instruments of analysis. Investigation results lead
to the conclusion that in Rio de Janeiro criminal statistics is already being used, which
can be noted by the implementation of the System of Goals for the Strategic Indicators
of Criminality in the State. Nevertheless it was possible to note that the use of statistics
encounters barriers, not only technical, but human as well, because it deals with the
interests of the multiple actors involved. This way, having as the Kingdon decisive
process as background, the pretext that this theme needs to be inserted in the
Governmental Decisive Agenda, with the proposal of public policies that guarantee
solid condition (both human and material resources) for the use of criminal statistics and
actions that have the diminishing of the resistance to such practices as a goal, with
measures that stimulate the integration between the different actors that take part in the
process.

Keywords: Criminal Statistics. Police Activities. Planning. Use of Information. Public
Policies.

10

LISTA DE SIGLAS

APM - Academia de Polícia Militar D. João VI
AISP - Áreas Integradas de Segurança Pública
ASPLAN - Assessoria Geral de Planejamento e Controle
CID - Classificação Internacional de Doenças
CISP - Circunscrições Integradas de Segurança Pública
COINPOL - Corregedoria Interna da Polícia Civil
COP - Community-Oriented Policing
CPA - Comando de Policiamento de Área
DEDIC - Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão
DGTIT - Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações
DP - Delegacia de Polícia
DPA - Departamentos de Polícia de Área
EAC - Escritório de Análise Criminal
ISP - Instituto de Segurança Pública
NUPESP - Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública
PCERJ - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
PC - Polícia Civil
PMERJ - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
PM - Polícia Militar

11

POP - Policiamento orientado à resolução de problemas
PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
RISP - Regiões Integradas de Segurança Pública
RO – Registro de Ocorrência
SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública
SESEG - Secretaria de Estado de Segurança
SIP - Serviço de Inteligência Policial
SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade
SIM - Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados
TRO - Talões de Registros de Ocorrência
UPP – Unidade de Polícia Pacificadora

12

Sumário

1 – Introdução ......................................................................................................................14
1.1 – O Problema de Pesquisa.................................................................................................20
1.2 - Objetivos........................................................................................................................22
1.3 – Estrutura da Tese...........................................................................................................22

2 – Metodologia.....................................................................................................................24

3 – Panorama da Segurança Pública ..................................................................................29
3.1 – O Conceito de Segurança Pública .................................................................................29
3.2 – Segurança Pública no Contexto Brasileiro.....................................................................33
3.3 – As Atuais Abordagens Adotadas Internacionalmente no Controle e na Prevenção do
Crime.......................................................................................................................................39
3.4 – Iniciativas Brasileiras no Combate a Criminalidade......................................................49

4 – Uso das Estatísticas Criminais: Discutindo Conceitos e Perspectivas........................56
4.1 – Definindo Estatística Criminal........................................................................................56
4.2 – Considerações sobre a Estatística Criminal e seu Papel como uma Fonte de
Informação...............................................................................................................................69
4.3 – Contextualizando o Conceito de Informação ................................................................73
4.4 – Dado, Informação e Inteligência: esclarecendo estes conceitos.....................................85

5 – Gestão Pública e o Uso das Estatísticas Criminais: entendendo essa
relação....................................................................................................................................92
5.1 – Definição da Agenda Governamental: o modelo de Kingdon das Janelas de
Oportunidade..........................................................................................................................93

13

5.2 – Reflexões sobre o papel dos profissionais de segurança pública: os stakeholders das
estatísticas criminais..............................................................................................................103

6 – O Caso do Estado do Rio de Janeiro ...........................................................................112
6.1 – A Estrutura da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro..................................113
6.2 – O Instituto de Segurança Pública (ISP)........................................................................118
6.3 – Os Profissionais de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro .........................123
6.4 – Delimitação Geográfica das Políticas de Segurança Pública no Estado do Rio de
Janeiro...................................................................................................................................127
6.5 – Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados ...............................................133

7 – A Pesquisa de Campo....................................................................................................137
7.1 – Diário de Campo...........................................................................................................137
7.2 – Apresentação dos Resultados.......................................................................................139
7.2.1 – Categoria 1: Planejamento das atividades policiais...................................................140
7.2.2 – Categoria 2: Processo de coleta, consolidação e divulgação da estatística
criminal..................................................................................................................................158
7.2.3 – Categoria 3: Capacitação dos envolvidos..................................................................169
7.2.4 – Categoria 4: Receptividade dos envolvidos...............................................................174
7.2.5 – Categoria 5: Planejamento das atividades policiais..................................................185
7.3 – Diagnóstico do Processo de Uso das Estatísticas Criminais........................................207

8 – Considerações Finais.....................................................................................................211

Referências ...........................................................................................................................221
Anexos ..................................................................................................................................238

14

1 INTRODUÇÃO

Em várias partes do mundo o paradigma de segurança pública seguido pelos
governos vem incorporando cada vez mais debates sobre a necessidade de integração
com a comunidade, a adoção de tecnologias da informação e a utilização de estatísticas
criminais. Todos esses elementos contribuem para uma ação voltada para a adoção de
práticas preventivas de controle da criminalidade e demandam, por sua vez, uma
modificação nos padrões organizacionais vigentes.
Estes diferentes enfoques em relação à problemática da criminalidade acabam se
refletindo em ideias que resultam numa inovação para as organizações que estão
inseridas. Como ressalta Motta (2007) o ato de inovar é dependente das condições
específicas de cada organização. A inovação deve ser tratada sob uma perspectiva
coletiva, constituindo um processo essencialmente organizacional, pois altera crenças,
hábitos e interesses sedimentados de indivíduos e grupos. As ideias individuais, únicas,
precisam ser coletivizadas e institucionalizadas.
Além disso, a inovação não é um processo apenas de mudança de valores, mas
também implica numa alteração significativa nos produtos, serviços e padrões comuns
de decisão e operação da organização, não se tratando de simples mudanças adaptativas.
Desta forma, esta incorporação de novas ideias provoca alterações nas condições
organizacionais existentes, exigindo “mobilização de todos os recursos organizacionais
no sentido de criar condições favoráveis, superar resistências e transformar a
organização”. (MOTTA, 2007, p.230).
Neste sentido, o presente trabalho trata da análise dos aspectos relativos à
utilização das estatísticas criminais por parte dos profissionais de segurança pública1 e
sua importância na introdução de mudanças na gestão de políticas de redução da
violência no planejamento público. O interesse está na utilização da estatística no
planejamento das atividades policiais no estado do Rio de Janeiro e nas implicações que
o uso da mesma pode ocasionar para os diferentes atores envolvidos. No caso específico
1

A categoria profissional de segurança pública pode ser bem abrangente, mas para este estudo estará
associada aos atores que atuam dentro da esfera governamental na figura dos policiais (civis e militares),
analistas e gestores públicos.
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deste Estado a preocupação com a questão da segurança pública é preeminente não só
perante os eventos criminosos que ocorrem de forma rotineira, como também pelos
eventos globais que terão lugar na cidade, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016.
O estudo em tela parte do pressuposto de que as estatísticas criminais
representam um recurso que pode ser utilizado para auxiliar a tomada de decisão no
planejamento das atividades policiais. E que este uso, implica num processo de
mudança no âmbito das organizações responsáveis pela segurança pública que envolve
não apenas os gestores públicos, como também todos os demais profissionais de
segurança pública inseridos neste processo.
Na prática, a utilização das estatísticas criminais pelos profissionais de
segurança envolve desde a garantia de condições ditas materiais, como a disponibilidade
de tecnologia, equipamentos e pessoal capacitado, até a própria aceitação dos agentes
envolvidos neste processo. Como Morgan (1996) alerta o processo de mudança numa
organização não está restrito a modificações das tecnologias, estruturas, habilidades e
motivações dos empregados, para que ele seja efetivo também são necessárias
mudanças das imagens e valores que devem guiar estas novas ações. Em outras
palavras, não basta que ocorra apenas uma mudança de enfoque dos tomadores de
decisão, é preciso que se atente para o tipo de costumes corporativos exigidos na nova
situação e perceber como isto pode ser estimulado.
Para introduzir esta discussão é preciso compreender o papel que a estatística
criminal pode ter atualmente como uma fonte de informação passível de ser utilizada no
planejamento público pelos profissionais de segurança pública. A questão é que já
existem várias correntes que assumem que para o melhor planejamento e avaliação de
políticas de segurança é necessário que se tenham bases de informação sobre
criminalidade e violência, e as estatísticas criminais se constituem num dos
instrumentos que podem ser utilizados nesta mudança de perspectiva. Segundo Beato
(2008), as políticas na área da criminalidade e da justiça vêm sendo implementadas na
América Latina, como se estivessem num “voo cego”, sem instrumentos e com
orientação puramente impressionista. Desta maneira, defende-se a necessidade de uma
percepção mínima acerca dos eventos ocorridos, com o levantamento de dados a
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respeito do problema de segurança. Estes dados precisam ser transformados em
informação, e esta informação em conhecimento.
Estas bases de informação na verdade se referem a sistemas de informações que
constituem um conjunto de componentes inter-relacionados que são usados juntos para
facilitar o processo decisório na gestão pública. Para Borges (2008), estes sistemas
transformam a informação visando facilitar a análise e visualização de assuntos
complexos que envolvem a tomada de decisão. De modo que o planejamento de
políticas públicas pode ser feito com mais qualidade.
Segundo Oliveira (1988), o planejamento é realizado para o alcance de uma
situação desejada pela organização de um modo mais eficiente e efetivo, com a melhor
concentração de esforços e recursos. Desta maneira, o planejamento irá possibilitar a
coordenação de diferentes pessoas, projetos e ações em curso, com a aplicação racional
(otimizada) dos recursos disponíveis ou escassos. A responsabilidade de lidar com
mudanças também está inserida na concepção de planejamento, na medida em que faz
parte do processo de planejar especular sobre fatores do ambiente que afetam a
organização (MATIAS-PEREIRA, 2009).
A atividade do planejamento representa um processo contínuo de pensamento
sobre o futuro, desenvolvido mediante a determinação destes estados futuros desejados
e a avaliação de cursos de ação alternativos a serem seguidos para que tais estados
sejam alcançados (OLIVEIRA, 1988), envolvendo, portanto, um processo decisório
permanente, acionado dentro de um contexto organizacional interdependente e mutável.
De acordo com Oliveira (1988), pode-se distinguir o planejamento em três tipos:
estratégico, tático e operacional. De uma maneira resumida, entende-se que o
planejamento estratégico envolve os objetivos de uma organização e a sua eficácia de
maneira global, possuindo alcance temporal prolongado e elevado grau de
irreversabilidade. Enquanto que o planejamento tático envolve os meios para atingir os
objetivos especificados, referindo-se assim aos componentes da organização e à sua
eficiência. Este tipo de planejamento representa partições dos objetivos de longo prazo
traçados no planejamento estratégico. Já o planejamento operacional possui prazos mais
curtos, uma amplitude menor e uma maior flexibilidade que o nível tático, identificando
os procedimentos e processos específicos requeridos nos níveis mais operacionais da
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organização, que contribuirão para sustentar as atividades dos planos táticos e
estratégicos. Assim, esses três tipos de planejamento coexistem e devem ser operados
continuamente.
Embora não exista uma linha divisória perfeitamente definida a partir da qual o
gestor público possa efetuar uma distinção nítida entre essas três modalidades de
planejamento, cabe destacar que o uso das estatísticas criminais pode se considerado
tanto no planejamento estratégico, como no tático e no operacional. Na verdade,
entende-se a utilização das estatísticas criminais como um processo que ocorre nestes
três níveis de planejamento.
No que concerne ao planejamento estratégico, as estatísticas criminais podem ter
uma dupla função: tanto podem ser utilizadas para direcionar metas a serem atingidas a
longo prazo; como seu próprio uso como fonte de informação deve aparecer como
diretriz na gestão pública de segurança, para que possa haver um encaminhamento para
este uso nos demais níveis, com a garantia das condições necessárias. A ideia é que o
planejamento necessita ser alimentado por bases de informações para que possa ser
desenvolvido e executado, e isto precisa estar definido estrategicamente pelo governo.
Nos níveis tático e operacional, a utilização das estatísticas criminais pode ser então
incorporada na prática da rotina das atividades policiais.
Portanto, ainda que o sistema de informações não esteja relacionado apenas aos
dados de violência e criminalidade, mas também a outros tipos de dados como os do
serviço de inteligência e as informações sócio-demográficas, é importante refletir o
papel da informação estatística criminal para a gestão de segurança pública,
particularmente para a atividade policial.
Segundo Beato (1999), uma das dificuldades em identificar as variáveis
responsáveis pelo crime está no fato de estar se tratando de um conceito de violência
que implica em comportamentos diferentes e em eventos diversificados. Por exemplo,
roubar um banco é um fenômeno totalmente distinto do fato de se agredir um colega.
Com base em informações sobre a distribuição espacial dos crimes, identificando
inclusive quais são as variáveis relacionadas às circunstâncias do crime (como hora,
local, perfis de vítimas e autor) pode-se ter uma maior clareza de quais ações podem
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ajudar na redução da criminalidade, e, principalmente usar a informação como uma
importante aliada no desenvolvimento das atividades das polícias.
Vale ressaltar que embora o enfoque nas estatísticas criminais não seja uma
grande novidade no Brasil, pois já foram realizados outros estudos 2 sobre este tema no
país, o presente trabalho tem como preocupação o enfoque na utilização da estatística
criminal como um instrumento de planejamento para a gestão pública de segurança no
combate ao crime. O interesse não está no uso pontual das estatísticas criminais, isto é,
apenas em circunstâncias isoladas, mas sim em como elas podem ser incorporadas ao
próprio planejamento público e consequentemente a rotina das atividades policiais.
De maneira que, não só a perspectiva assumida pelos gestores públicos deve ser
investigada, como também as percepções que os demais profissionais de segurança
pública possuem sobre o tema. Estudos como o de Gottschalk e Solli-Saether (2007)
relacionam os efeitos positivos do uso das tecnologias da informação no desempenho
policial. Contudo, não se deve acreditar que a transformação organizacional é algo
simples e fácil de ser atingida. Como ressalta Motta (2001, p.xiv) há uma tendência dos
indivíduos à estabilidade e às formas já estabelecidas de se adaptarem ao trabalho. “A
mudança é um ônus, pois requer da pessoa rever sua maneira de pensar, agir,
comunicar, inter-relacionar-se e de criar significados para a própria vida”. A
transformação organizacional implica em se estar atento não só a condução do processo,
mas também às resistências que podem surgir.
No caso das organizações públicas é preciso ainda reconhecer que embora
mantenham as mesmas características básicas das demais organizações, estas podem
possuir especificidades que, segundo Pires e Macêdo (2006), precisam ser observadas.
Entre estas características que podem estar presentes nas organizações públicas cita-se o
apego às regras e rotinas, a supervalorização da hierarquia, o paternalismo nas relações
e o próprio apego ao poder. Estas diferenças de alguma maneira acabam influenciando
na definição dos processos internos, na relação com inovações e mudanças e na
formação dos valores e crenças organizacionais. (PIRES; MACEDO, 2006).

2

Ver estudo desenvolvido por Renato Sérgio de Lima como tese de doutorado intitulado Contando
crimes e criminosos em São Paulo: uma sociologia das estatísticas produzidas e utilizadas entre 1871 e
2000.
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Autores como Gutierrez (1988) e Adams, Rohe e Arcury (2002) evidenciam a
importância da compreensão de como os indivíduos componentes de uma organização
percebem as mudanças que ocorrem tanto no ambiente externo como no interior da
mesma. Jermier et al. (1991) já indicavam em sua pesquisa sobre a polícia de como
dentro desta organização se pode ter uma cultura oficial e diversas outras subculturas,
que representam um conjunto de práticas que ocorrem no interior da organização e que
contrastam com a cultura oficial. Nesta mesma direção, Chapell (2009) em seu estudo
sobre o policiamento comunitário nos EUA mostra como a percepção dos policiais e as
barreiras organizacionais existentes podem influenciar a adoção desta filosofia na
prática.
Um obstáculo apontado nos estudos sobre as mudanças necessárias a
incorporação de novas filosofias pelas organizações policiais é a necessidade de
modificações estruturais (CHAPPELL, 2009). A estrutura da organização deve ser
considerada no processo de introdução de novas práticas, permitindo que os envolvidos
incorporem estas mudanças em suas atividades. Neste contexto, entende-se que o uso da
informação estatística criminal está inserido dentro de uma estrutura organizacional,
composta por partes que se relacionam entre si e com atores que muitas vezes podem ter
interesses divergentes.
Segundo Robbins (2005) é a estrutura organizacional que condiciona os
objetivos da administração, definindo como as tarefas são formalmente distribuídas,
agrupadas e coordenadas. Isto é, se ocorrer alguma mudança promovida pela gestão na
estratégia organizacional, a estrutura da mesma precisará também ser alterada para
tornar possível estas modificações. Na verdade, a estrutura interna da organização
contribui para explicar e prever o comportamento dos funcionários de uma organização.
“Além dos fatores individuais e de grupo, as relações estruturais em que as pessoas
trabalham têm influência sobre as atitudes e comportamentos dos funcionários”.
(ROBBINS, p.368).
Desde o policial que atua na rua até a figura do analista criminal e do gestor
tomador de decisão, a utilização deste tipo de informação depende da incorporação do
seu entendimento como uma fonte de dados passível de ser utilizada nas tecnologias
disponíveis de combate ao crime. Isto é, pode envolver mais que questões técnicas,
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mudanças no ambiente organizacional, e consequentemente da cultura, dos próprios
profissionais que lidam com a segurança pública.
Portanto, acredita-se que o discurso governamental na direção de uma mudança
de paradigma voltado para o policiamento preventivo e a utilização de tecnologias no
combate a criminalidade deve estar acompanhado de ações que garantam as condições
materiais a este uso e que visem minimizar as resistências que podem ser encontradas na
prática.

1.1 O Problema de Pesquisa

Deste modo, defende-se neste estudo que o estado do Rio de Janeiro já considera
a implementação de políticas públicas de segurança baseadas no policiamento
preventivo e no uso da informação para o combate a criminalidade. E, que a estatística
criminal pode ser utilizada na rotina do planejamento das atividades policiais para este
combate ao crime, representando um processo de inovação (e consequentemente de
transformação) para os profissionais de segurança pública envolvidos. Trata-se de
verificar na prática, quais são as possibilidades e as barreiras para o uso desta fonte de
informação segundo as percepções dos profissionais de segurança pública inseridos
neste processo. Cabe ressaltar ainda, que o interesse está no planejamento voltado
especificamente para as atividades policiais. A figura 1 sintetiza este raciocínio.
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Figura 1 – Introduzindo o problema
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Portanto, o estudo realizado como tese teve como orientação a seguinte
pergunta: Como os profissionais de segurança pública do estado do Rio de Janeiro estão
percebendo o uso das estatísticas criminais como uma fonte de informação para o
planejamento das atividades policiais?
Partiu-se da hipótese de que embora haja um processo de utilização das
estatísticas criminais no Estado do Rio de Janeiro, na prática a sua utilização é
prejudicada por resistências culturais dos profissionais de segurança pública e por
problemas de natureza estrutural, como insuficiência de recursos materiais e humanos.
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1.2 Objetivos

O objetivo final da tese consiste em averiguar a hipótese estabelecida,
analisando o uso das estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais no
estado do Rio de Janeiro segundo as percepções dos profissionais de segurança pública
envolvidos neste processo. Com isto, pretende-se, identificar as possibilidades e as
dificuldades para seu uso e oferecer propostas para que esta fonte de informação possa
ter maior eficacidade.
Para se alcançar este objetivo final se faz necessário o cumprimento dos
seguintes objetivos intermediários:
- descrever qual é a diretriz oficial do governo do estado do Rio de Janeiro sobre o uso
das estatísticas criminais como fonte de informação para o planejamento público;
- investigar como se dá o processo de utilização das informações estatísticas criminais
no planejamento das atividades policiais no âmbito do governo do estado do Rio de
Janeiro;
- identificar os profissionais de segurança pública envolvidos neste processo de
utilização das estatísticas criminais;
- identificar qual é a percepção dos profissionais de segurança pública sobre o processo
de utilização das estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais.

1.3 Estrutura da Tese
O estudo encontra-se estruturado em oito capítulos:
O primeiro capítulo representa a introdução do tema, com a apresentação dos
objetivos a serem atingidos, e, da hipótese a ser defendida no estudo.
O segundo capítulo expõe os procedimentos metodológicos adotados para o
desenvolvimento da investigação proposta.
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O terceiro capítulo busca traçar um panorama sobre a questão da segurança
pública. Inicialmente promove uma reflexão sobre a definição do conceito incorporado
pela tese para este tema, e, sobre como ele vem sendo discutido no contexto brasileiro.
Trata ainda das atuais abordagens adotadas internacionalmente no controle e na
prevenção da criminalidade, buscando ressaltar a influência destas abordagens
internacionais em iniciativas adotadas no Brasil no combate a criminalidade.
O quarto capítulo esclarece o conceito de estatística utilizado neste trabalho,
debatendo o papel das estatísticas criminais como suporte para o planejamento das
atividades policiais, a partir das contribuições de diversos autores da área de segurança
pública. Neste capítulo são evidenciados ainda alguns elementos presentes nessa
discussão e que permeiam o campo da Ciência da Informação, como os conceitos de
dados, informação e inteligência.
O quinto capítulo aprofunda a relação entre o uso das estatísticas criminais e a
gestão pública. Mais propriamente, sobre a inserção deste tema na agenda
governamental, tendo como pano de fundo o modelo de Kingdon das Janelas de
Oportunidade. Reconhece também a importância dos múltiplos atores envolvidos neste
processo promovendo uma reflexão sobre o papel dos profissionais de segurança, os
stakeholders das estatísticas criminais.
No sexto capítulo começam a ser expostos os resultados da pesquisa empírica
desenvolvida, sendo descrito o contexto específico do estado do Rio de Janeiro, objeto
de interesse da tese.
O sétimo capítulo se baseia na análise dos resultados da pesquisa de campo
realizada junto aos profissionais de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A
partir da percepção destes atores é feito um diagnóstico sobre o uso das estatísticas
criminais no planejamento das atividades policiais no Estado, sendo oferecidas
recomendações sobre como este processo pode ser aprimorado.
No oitavo capítulo, são realizadas as considerações finais do estudo com base
nos objetivos pretendidos, e, com a comprovação da tese defendida. Neste capítulo
também se evidenciam as contribuições e limitações do estudo, com a indicação de
sugestões para pesquisas futuras.
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2 METODOLOGIA

Para Ribas (2004) o conhecimento científico vai além do empírico, decorrendo
da compreensão dos acontecimentos e de suas causas. O papel da metodologia seria
justamente fornecer o instrumental necessário à elaboração de um trabalho científico.
Deste modo, este capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados para o
desenvolvimento da presente tese.
Com base nestes procedimentos se buscou cumprir o objetivo de averiguar a
hipótese estabelecida, analisando o uso das estatísticas criminais no planejamento das
atividades policiais no estado do Rio de Janeiro segundo as percepções dos profissionais
de segurança pública envolvidos neste processo. O recorte temporal do estudo se refere
ao cenário atual, ou seja, a contextualização encontrada no estado do Rio de Janeiro em
relação ao tema abordado, na época de realização da pesquisa de campo (anos de 2011 e
2012).
Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, explicativa e aplicada (VERGARA,
2007). Descritiva porque se preocupou em expor características que permeiam o uso das
estatísticas criminais, identificando a percepção dos atores envolvidos com esta questão.
Explicativa e Aplicada, pois possui uma finalidade prática do fenômeno observado,
investigando como o processo de utilização das estatísticas criminais pode ser
melhorado e como pode ser incentivado um uso mais efetivo da estatística criminal no
planejamento da atividade policial pelos profissionais de segurança pública.
O estudo foi construído com base no referencial teórico adotado e nas pesquisas
documental e de campo realizadas. Buscou-se fazer uma triangulação com os resultados
obtidos com a discussão teórica e com a pesquisa empírica realizada, a fim de se chegar
as conclusões da tese. Deste modo, o estudo também possui uma natureza propositiva,
uma vez que buscou trazer a partir destes resultados considerações que sirvam de base
para o aperfeiçoamento do uso das estatísticas criminais no planejamento das atividades
policiais.
Conforme Driessnack, Sousa e Mendes (2007) apontam a utilização de métodos
mistos no processo de pesquisa, em que são utilizados mais de um procedimento
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metodológico, auxilia na convergência das análises implementadas. Aliada a esta
perspectiva, com a triangulação buscou-se uma aproximação maior com o problema
abordado, dando uma maior confiabilidade às conclusões geradas com a tese, a partir da
concepção que os fenômenos sociais podem se apresentar de diferentes maneiras na
medida em que são enfocados por diferentes ângulos. (GASKELL e BAUER, 2010).
O referencial teórico foi construído a partir de uma pesquisa bibliográfica
realizada em vários campos teóricos devido à natureza interdisciplinar do tema
abordado como tese. Isto é, considera-se que para responder a problemática da pesquisa
se faz necessário buscar a integração entre diversas áreas, como a Sociologia, a
Administração e a Ciência da Informação.
Quanto aos meios a pesquisa também foi documental e de campo. O quadro 1 a
seguir detalha as técnicas utilizadas, ressaltando os objetivos intermediários a que se
refere:
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Quadro 1 – Demonstrativo do Quadro Operacional de Pesquisa
Tipo de Pesquisa

Pesquisa Documental

Pesquisa de Campo

Tipo de Pesquisa

Instrumento de Pesquisa

Finalidade (Objetivos
Intermediários)
Identificar qual é a diretriz oficial do
governo do estado do Rio de Janeiro
sobre o uso dos sistemas de gestão da
informação nos quais as estatísticas
criminais estão inseridas

Pesquisa Documental

Pesquisa de Campo

Tratamento dos Dados

Análise Argumentativa

Investigar como se dá o processo de
Documentos da Secretaria de produção e divulgação das informações
Segurança Pública (disponíveis criminais oficiais no estado do Rio de
Janeiro
inclusive nos sites institucionais)

Análise Argumentativa

Investigar como se dá a utilização das
informações estatísticas criminais no
âmbito do governo do estado do Rio de
Janeiro voltada para o planejamento da
atividade policial

Análise Argumentativa

Identificar quais são os perfis dos
gestores públicos no âmbito do
governo do estado do Rio de Janeiro Análise da Conversação e da
Entrevistas semi-estruturadas
que utilizam as informações estatísticas
Fala
com os diversos atores
criminais para planejamento das
(integrantes da cúpula da
atividades policiais
Secretaria de Segurança,
Comandantes de Batalhão,
Delegados de Polícia, policiais Identificar se existe um comportamento
Análise da Conversação e da
(militar e civil) e especialistas)
favorável à utilização das estatísticas
Fala
envolvidos no processo de
criminais nas Polícias do Rio de Janeiro
produção, divulgação e utilização
das informações estatísticas
Identificar qual é percepção dos
criminais no governo
usuários das estatísticas criminais sobre Análise da Conversação e da
seu uso na tomada de decisão no
Fala
planejamento das atividades policiais
Identificar se existe um comportamento
favorável à utilização das estatísticas

Questionários (quantitativos)
criminais nas Polícias do Rio de Janeiro
aplicados nos Batalhões da
Polícia Militar e nas delegacias
Identificar qual é percepção dos
da Polícia Civil do estado do
usuários das estatísticas criminais sobre
Rio de Janeiro
seu uso na tomada de decisão no
planejamento das atividades policiais

Análise Estatística
(Frequência)

Análise Estatística
(Frequência)

Finalidade (Objetivos
Intermediários)
Descrever qual é a diretriz oficial do
governo do estado do Rio de Janeiro
sobre o uso das estatísticas criminais
como fonte de informação para o
planejamento público
Investigar como se dá o processo de
1) Documentos da Secretaria
utilização das informações
de Segurança Pública
estatísticas criminais no
(disponíveis inclusive nos
planejamento da atividade policial no
sites institucionais)
âmbito do governo do estado do Rio
de Janeiro.
Identificar os profissionais de
segurança pública envolvidos neste
processo de utilização das
estatísticas criminais.
Investigar como se dá o processo de
utilização das informações
estatísticas criminais no
planejamento da atividade policial no
âmbito do governo do estado do Rio
de Janeiro.
2) Entrevistas semiInstrumento de Pesquisa

estruturadas com os diversos
atores (integrantes da cúpula
Identificar os profissionais de
da Secretaria de Segurança, segurança pública envolvidos neste
representantes das polícias
processo de utilização das
estatísticas criminais.
civil e militar, e, analistas)
envolvidos na utilização das
informações estatísticas
Identificar qual é a percepção dos
criminais no governo
profissionais de segurança pública
envolvidos com o processo de
utilização das estatísticas criminais
sobre o uso desta ferramenta no
planejamento das atividades policiais.

Fonte: Elaborado pela autora.

A pesquisa documental foi realizada a partir dos documentos do governo do
estado do Rio de Janeiro disponíveis sobre o tema pesquisado, sendo considerado
inclusive o material encontrado nos sites institucionais. Acredita-se que para o
entendimento de como as estatísticas criminais são utilizadas em prol da atividade
policial, é fundamental que se descreva como o governo trata este assunto. Portanto, a
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investigação teve como fonte a documentação do governo do Estado do Rio de Janeiro,
que se traduz em Decretos Estaduais, Resoluções de sua Secretaria de Segurança e
informações disponibilizadas pelos sites das instituições que compõem sua estrutura
governamental.
Com a análise documental, buscou-se também identificar previamente os
profissionais de segurança envolvidos que seriam foco da pesquisa. Portanto, além de se
investigar como ocorre este uso, este estudo teve como foco as percepções dos
profissionais de segurança pública, considerando o ambiente organizacional em que este
processo está inserido.
A pesquisa de campo foi conduzida tendo como instrumento de pesquisa
entrevistas em profundidade do tipo semi-estruturadas. Este tipo de instrumento foi
escolhido para que se tivesse uma maior flexibilidade para explorar informações que
surgissem no momento de realização das entrevistas. Vale ressaltar que, segundo
Laville e Dionne (1999, p.333-336), entrevista semi-estruturada é definida como uma
“série de perguntas feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o
entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento”. Nota-se que havia um
roteiro3 de entrevista base que era adaptado com a inclusão/modificação de perguntas
dependendo do perfil do entrevistado.
O estudo considerou como sujeitos de pesquisa os profissionais de segurança
pública envolvidos no processo de utilização dos dados estatísticos criminais. O recorte
feito para o estudo contemplou além dos gestores públicos (como subsecretários de
segurança e os comandos das polícias), os policiais (militares e civis) e os servidores
públicos (que exercem a função de analistas criminais) envolvidos com esta questão.
A escolha dos sujeitos da pesquisa das entrevistas realizadas teve como critérios
a acessibilidade e a tipicidade. Isto é, o fato destes indivíduos estarem envolvidos com a
temática abordada com a tese, e, terem disponibilidade para colaborarem com a
pesquisa.
O tratamento dos dados da pesquisa empírica (documental e de campo) foi
baseado na técnica de análise de conteúdo qualitativa. Destaca-se que especialmente em
relação ao objetivo de identificar a percepção dos atores envolvidos julgou-se
3

Os roteiros de entrevista utilizados como base estão anexados a tese.
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importante considerar na análise das entrevistas o contexto nos quais se encontravam
estes atores, já que a tese esteve delimitada ao caso específico do estado do Rio de
Janeiro.
Deste modo, foram considerados tanto na seleção dos entrevistados como na
análise realizada, os órgãos que os sujeitos de pesquisa estavam associados e as funções
que exerciam, procurando-se detalhar as impressões obtidas a partir da categorização
adotada. Como alerta Bauer (2010) o referencial de codificação precisa estar ajustado
tanto às considerações teóricas como materiais.
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3 PANORAMA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Segurança pública é o tema central do presente estudo, deste modo é
fundamental que se trate algumas questões que servem de pano de fundo para as ideias
aqui desenvolvidas. Num primeiro momento será promovida uma reflexão sobre o
próprio conceito de segurança pública e a definição que melhor se adéqua ao estudo
apresentado, trazendo um enfoque específico de como este tema vem sendo discutido no
contexto brasileiro. A partir de tais debates sobre este conceito serão tratadas ainda as
atuais abordagens adotadas internacionalmente no controle e na prevenção da
criminalidade. O capítulo será finalizado com a influência destas abordagens
internacionais em iniciativas adotadas no Brasil no combate a criminalidade.

3.1 O Conceito de Segurança Pública

A definição de um conceito utilizado num estudo representa para ThiryCherques (2012) “o enunciado que diz precisamente o que uma coisa é”. Cada estudo,
dependendo do objetivo delimitado, adotará uma definição conceitual que será unívoca,
declaratória, contextualizada, convencional e redutora. Para este autor, independente do
sentido que dermos a pesquisa devemos estar sempre preparados para conceitualizar,
sendo específicos, rigorosos e claros.
De forma simplificada, definir um conceito é expressar o seu significado. Os
signos são palavras ou símbolos que utilizamos para denotar os conceitos, cujo
significado se deseja estabelecer. “Os signos (termos, símbolos, representações) são
conceitos cientifica e rigorosamente determinados.” (THIRY-CHERQUES, 2006,
p.148).
Entretanto, como ele ressalta, deve se reconhecer que a elaboração dos conceitos
é condicionada histórica e psicologicamente. Isto é, depende do contexto, da visão do
pesquisador e do momento histórico considerado. Portanto, partilhando das ideias deste
autor, antes de se tratar a questão da segurança pública, julga-se necessário num
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primeiro momento discutir a definição do próprio conceito de segurança pública
utilizado no desenvolvimento da presente tese de doutorado.
Na Constituição Federal Brasileira de 19884 há uma definição oficial do conceito
de segurança pública. No Art.144 é definido que
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos: I – polícia federal, II - polícia rodoviária federal; III - polícia
ferroviária federal; IV - polícias civis; V- polícias militares e corpos
de bombeiros militares.

Considera-se que esta definição oficial presente na Constituição Federal na
verdade não explicita de forma clara o conceito de segurança pública, se preocupando
apenas em determinar os órgãos responsáveis. Desta forma, buscou-se uma definição
própria para o conceito de segurança pública que permitisse o seu melhor entendimento
para o desenvolvimento do estudo.
Conforme Santos (2005, p.1) destaca o conceito de segurança pública é bastante
amplo, “não se limitando à política de combate a criminalidade e nem se restringindo à
atividade policial”. Para este autor, segurança pública vai além da competência do
Estado em garantir a segurança de pessoas e de bens no território brasileiro, com o
respeito às leis e a manutenção da paz e ordem pública.
O conceito de segurança pública envolve políticas que também perpassam pelas
dimensões econômica, social e de saúde, além de estar ainda relacionado ao próprio
conceito de crime. A ocorrência ou eminência de um crime exige políticas de segurança
pública, implicando na existência de sistemas de justiça para punir e coibir a prática
criminal. Desta maneira, é importante admitir estas relações delimitando qual aspecto de
segurança pública pretende-se adotar no estudo.
Soares (2008, p.146) ao discutir algumas questões teóricas aplicadas ao crime no
contexto brasileiro aponta para a impossibilidade se tratar adequadamente fenômenos
relacionados ao crime “dentro dos limites estreitos de uma disciplina, seja qual for”. Tal

4

Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Capítulo III- Da Segurança Pública.
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concepção vai ao encontro da perspectiva interdisciplinar adotada no presente trabalho.
Embora o objetivo do trabalho esteja voltado mais claramente para o campo da
Administração, já que seu enfoque está voltado para a área de gestão e planejamento,
parte-se do princípio que o tema da segurança pública é por natureza interdisciplinar.
Este tema é incorporado por diversos campos do saber como a Sociologia, a Economia,
a Psicologia e a própria Administração, como uma ciência social aplicada.
Conforme este autor aponta, qualquer tipo de reducionismo limitaria o poder de
explicação de um tema tão complexo que pode envolver variáveis de dimensões que
podem ir além de questões jurídicas, como questões de ordem econômica, social, e,
porque não dizer psicológicas. Ele se preocupa em demonstrar como as teorias sobre
crime presentes na literatura podem se mostrar insuficientes para explicar certos casos.
Por exemplo, as teorias baseadas em escolhas econômicas racionais, ou seja, que
preconizam que o crime é cometido na busca de alguma vantagem econômica, não se
aplica aos crimes de estupro. Da mesma forma, podem ocorrer homicídios motivados
por relações amorosas ou simplesmente por vingança.
Soares (2008) ilustra tal posição indicando que já há um debate entre os
pesquisadores5 brasileiros que desqualifica a relação entre o efeito do desenvolvimento
econômico e social e os eventos criminosos. Tais estudos são baseados em evidências
empíricas e tratamentos estatísticos, cujos resultados indicam que não há uma relação
causal obrigatória entre desigualdade e ocorrências de crimes.
Assim, irá se tratar este conceito, considerado central para o desenvolvimento do
estudo, sob a ótica da gestão pública e dos atores envolvidos na circunstância específica
abordada, ou seja, segundo a percepção dos profissionais de segurança pública
envolvidos na utilização da estatística criminal como uma fonte de informação para o
planejamento do trabalho policial. Portanto, ao assumir a delimitação de um tema tão
diverso como a segurança pública, necessária para o desenvolvimento da tese, ressaltase a importância da conscientização de que esta problemática também perpassa por
discussões densas, sobre questões concernentes a violência6 e as formas de percepção da
criminalidade.

5
6

Ver Beato Filho (1999b) e Zaluar (1999).
Misse (2008) em seu artigo Dizer a Violência trata este tema de forma aprofundada.
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O estudo não teve como foco, por exemplo, quais seriam as atuais políticas de
direitos humanos, como o sentimento de insegurança pode influenciar a rotina das
pessoas, nem como o sistema judiciário atua em relação à aplicação das penas dos
criminosos. O interesse esteve no conceito de segurança pública, associado mais
propriamente à utilização das estatísticas criminais no planejamento de políticas
públicas de segurança.
Portanto, partiu-se do princípio que segurança pública pode ser conceituada
como um conjunto de processos geridos pelo Estado com ações políticas e jurídicas
voltadas para a proteção da população contra danos e riscos eventuais à vida e a bens
patrimoniais. O Estado deve “zelar pela preservação do patrimônio dos cidadãos e de
suas respectivas integridades físicas”, de modo que atualmente a sua própria
legitimidade pode depender da sua capacidade “de manter a ordem no seio de
populações residentes em territórios juridicamente submetidos à sua autoridade”.
(SAPORI, 2007, p.17).
A associação com o conceito de público vem justamente para esclarecer que o
enfoque está nas ações do agente público para gerir políticas de segurança se
diferenciando assim, do conceito de privado. Sapori (2007) indica que o caráter público
adquirido pelas instituições de Estado está associado com a própria emergência e
afirmação dos direitos civis nas sociedades democráticas. Para este autor, a construção
da ordem pública deve ser pensada sob a perspectiva de que a responsabilidade pelo
espaço público cabe a todos os membros da comunidade política. Portanto, segundo ele,
cabe ao Estado, como responsabilidade central, a garantia da ordem interna visando não
só a viabilização da vida coletiva como a garantia dos direitos dos indivíduos que
compõem essa mesma coletividade.
Assim, o conceito de segurança pública tem significado para toda população,
pois atinge desde os cidadãos comuns, até os criminosos, os agentes encarregados de
oferecer segurança pública (policiais), os agentes encarregados da aplicação da lei
(juízes, advogados) até os gestores públicos e os analistas que lidam com esta questão.
No entanto, a tese teve como objeto de pesquisa somente os profissionais de segurança
pública envolvidos no processo de utilização da estatística criminal no planejamento das
atividades policiais. Isto é, policiais (civis e militares), especialistas da área (técnicos) e
gestores públicos que atuam neste campo.
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Um último ponto que merece ser esclarecido relaciona-se ao fato de que a
questão da segurança pública vai diferir dependendo do contexto. Para a tese, o
interesse esteve no significado que a segurança pública, mais propriamente, o uso das
estatísticas criminais para o planejamento das atividades policiais, adquire atualmente
num local com circunstâncias específicas, no caso o estado do Rio de Janeiro. Conforme
Soares (2008) aponta variantes de contextualização temporal e espacial podem
influenciar significativamente nos resultados de uma análise criminal. Outra concepção
deste autor, que reforça o cuidado de se delimitar o campo especificamente estudado, se
relaciona com o fato de que as variáveis políticas também precisam ser contextualizadas
nas análises criminais, considerando que políticas públicas específicas podem
influenciar no aumento ou na diminuição das taxas de homicídios7.

3.2 Segurança Pública no Contexto Brasileiro

Falar de segurança pública no contexto brasileiro é uma tarefa fácil e ao mesmo
tempo difícil. Fácil porque este é um tema que atinge sensivelmente a população quando
representa uma ameaça ao patrimônio e a própria vida dos cidadãos, sendo, portanto,
amplamente debatido por vários setores da sociedade, inclusive na esfera governamental
e nas estratégias de políticas públicas a serem adotadas. Em muitos lugares, como no
Rio de Janeiro e em São Paulo, “desenvolveu-se uma percepção da vida urbana como
uma guerra civil”. (CANO, 2000, p.38). É o que Musumeci (2006) denomina de
“quadro calamitoso” da segurança pública ao tratar da realidade do estado do Rio de
Janeiro. Além disso, a cobertura da imprensa8, muitas vezes feita de forma pouca isenta,
acende comumente o debate sobre esta problemática. (CANO, 2000).
Diante deste quadro, a segurança pública tem sido alvo de estudos de
profissionais das mais diversas áreas que evidenciam o quanto este tema pode ser
complexo e envolver, como já ressaltado, dimensões que vão muito além da esfera

7

Soares (2008) exemplifica tal fato com o caso de Diadema (São Paulo), que teve entre 1999 e 2004 suas
taxas de homicídio sensivelmente reduzidas devido a políticas públicas (como a Lei Seca e outras
medidas tratadas conjuntamente).
8
Tal discussão foi inclusive tratada por Ramos e Paiva (2007) ao refletir sobre o papel da mídia e a busca
da qualidade da cobertura das notícias sobre segurança pública.
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criminal. Como Cano (2000, p.42) afirma “é consenso que segurança pública não é
simplesmente uma questão de polícia”. Daí está a dificuldade de lidar com um tema tão
amplo e ao mesmo tempo tão complexo.
Num esforço de se contextualizar a segurança pública no contexto brasileiro,
aponta-se inicialmente a influência das transformações demográficas e econômicas
ocorridas nas últimas décadas na evolução da criminalidade brasileira, aliada a falência
do sistema de justiça criminal. (CERQUEIRA, LOBÃO, CARVALHO, 2005).
Estes condicionantes estruturais permitiram que se estabelecessem as
condições

ambientais

ideais

para

o

crescimento

do

crime

desorganizado e organizado: espaços urbanos altamente complexos;
grande contingente de jovens sem supervisão e orientação, incluídos
(pela mídia de massas) na cultura do consumo, mas excluídos dos
meios econômicos para sua realização; grande difusão e descontrole
do acesso a elementos altamente criminogênicos como armas, drogas
e bebidas alcoólicas; e perspectiva de impunidade, ditada pela falência
do sistema de justiça criminal9. (Ibid., p.9).

Cano (2000) ao contextualizar o crescimento da criminalidade nas grandes
metrópoles latino-americanas, também aponta alguns condicionantes como a
urbanização acelerada, a difusão de armas de fogo, a desigualdade social e o descaso do
poder público. “As cidades deixaram de ser um espaço público irrestrito, âmbito que
ficou limitado a alguns lugares e a determinadas horas considerados relativamente
seguros”. (Ibid., p.38).
Cabe ressaltar que a generalização dessas condicionantes estruturais que
compõem o cenário pertinente a segurança pública no contexto brasileiro devem ser
vistas com cautela, pois sua influência pode ser em maior ou menor grau dependendo do

9

De acordo com Misse (2006, p.22) o crime pode se desenvolver sob uma dupla articulação: “a de poder
levar em conta seus riscos e a de possuir motivos para, conhecendo-os ou não, prosseguir assim mesmo,
pelos meios que lhe pareçam mais adequados ou, na ausência de muita escolha, pelos meios que se possa
dispor”. Diante deste quadro, o sistema de justiça criminal também tem um importante papel, já que a
possibilidade de condenação para quem pratica um ato criminoso possui um importante efeito de
dissuasão. (CANO, 2000).
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contexto analisado. As variáveis que condicionam a criminalidade de um local não irão
necessariamente influenciar com a mesma força a criminalidade de outro10.
O sociólogo Michel Misse em seu célebre artigo Cinco teses equivocadas sobre
a criminalidade urbana no Brasil, introduzia esta noção de que a violência urbana
“aponta para a deterioração das redes de controle social e a emergência e rápida
progressão do „crime organizado‟ na América Latina e no Brasil, particularmente aquele
que se conecta ao tráfico de drogas”. (MISSE, 1995, p.24).
Nesta mesma direção, Machado da Silva (1999, p.115) considera que a
criminalidade violenta no Brasil pode ser representada pela “ameaça à integridade física
e à propriedade privada, representada pelo crescimento conjugado do crime comum e do
tráfico de drogas, visto este último como a atividade concreta que, direta ou
indiretamente, seria responsável pela crescente organização da criminalidade urbana”.
Para este autor, o “tripé violência, criminalidade comum, narcotráfico” tem sido vivido
como um problema cotidiano, que afeta diversos aspectos das rotinas das populações
urbanas no Brasil.
A delinquência tradicional correspondente às atividades criminais realizadas por
pessoas ditas “comuns” passa a se distinguir do crime organizado, pois dependem de
princípios de orientação de conduta radicalmente diferentes. Misse (2006) considera a
“bandidagem urbana” como o tipo de criminalidade de maior visibilidade no Rio de
Janeiro e para a qual se dirige a maioria da reação moral e social. Os tipos de agentes
que estariam incluídos neste tipo de criminalidade seriam:
(...) os que furtam ocasionalmente, pela oportunidade ou
premência (ladrões ocasionais); os que furtam ou roubam de pessoas e
ocasionalmente de residências e que não são organizados (ladrões
urbanos tradicionais); os que roubam organizada e regularmente
residências, veículos e empresas (quadrilhas de assaltantes urbanos);
os que se associam ou trabalho a serviço, regularmente no varejo de
drogas ilícitas ou em outras empresas criminais (como assalto a banco,
assalto a carros-forte, sequestros) e que se distinguem entre os agentes

10

Por exemplo, Soares (2008) apresenta o estudo de Mäkinen sobre o efeito do fim da União Soviética e
as conseqüentes mudanças políticas e socioeconômicas nas taxas de suicídio dos Estados que compunham
este bloco que chegou a conclusão de que havia variações significativas entre os resultados dos Estados.
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que operam e os que mandam operar as ações (empresa criminal)
(Ibid., p.26).

A esta tipologia, considerada por este autor como básica, ainda é acrescida a
tipologia dos que empregam a violência segundo uma perspectiva regularmente
homicida, podendo envolver ou não os mesmos agentes presentes nas demais tipologias.
A questão do tráfico de drogas no Brasil, especialmente no estado do Rio de
Janeiro, merece ser ressaltada, pela extensa territorialização do comércio de drogas
dimensionada nos últimos anos. Conforme Misse (2010), ainda que a acumulação da
violência no Rio de Janeiro seja também representada pelas ocorrências de roubos e
crimes não intencionais como os acidentes de trânsito, a representação da violência
urbana está fortemente associada ao problema do tráfico de drogas. Esta prática
criminosa se destaca como a principal responsável pelo aumento da violência, seja pelo
efeito das drogas em seus consumidores, seja pelos crimes que jovens cometem para
comprar essas drogas, seja pelos conflitos internos a esse mercado. (MISSE, 2010,
p.37).
Estes territórios geridos por traficantes, estão constituídos pelos
pontos de venda nos morros (chamado “bocas de fumo”), defendidos
por “soldados” armados com fuzis, metralhadoras, granadas e, em
alguns casos com armas anti-aéreas, tudo em um contexto urbano,
com alta densidade demográfica e constantes incursões policiais.
(MISSE, 2010, p.37, tradução nossa).

Neste cenário, além dos conflitos armados com a polícia há os conflitos armados
com outras quadrilhas na busca por territórios, trazendo medo e perigo a população. É
preciso considerar, portanto, que muitas vezes o tráfico de drogas pode estar associado a
outros crimes, como o roubo, homicídio e o tráfico de armas.
Um último ponto a ser tratado sobre a questão da segurança pública no Brasil diz
respeito ao chamado sentimento de insegurança. Este sentimento não está
obrigatoriamente relacionado com a vivência de situações concretas de violência, mas
sim na expectativa de que possa ser vitimado. Desta forma, por ser baseado em critérios
subjetivos pode ser que situações que denotem medo para um indivíduo, ou seja, que se
tenha um sentimento de insegurança, não seja necessariamente, o que as estatísticas
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criminais indicam ser mais recorrente. Isto se relaciona com o que Cano (2000)
denomina de insegurança objetiva e insegurança subjetiva. Enquanto a insegurança
objetiva é medida por indicadores objetivos de riscos, como as estatísticas criminais, a
insegurança subjetiva é percebida pela população, sem uma comprovação objetiva.
Roché (apud Dirk, Pinto & Azevedo, 2004, p.1) considera que o sentimento de
insegurança “se estrutura mais a partir de percepções subjetivas dos fatos acontecidos e
menos de percepções objetivas quanto à proximidade do perigo ou do risco da violência
e do crime”. Esta percepção se materializaria pelo medo, se alimentando muito mais de
impressões e informações transmitidas, sobretudo pelos meios de comunicação, do que
propriamente dos fatos concretos.
Contudo, segundo Cano (2000, p.38) indica “a insegurança subjetiva não é um
indicador confiável nem válido da insegurança objetiva, e vice-versa”. Este autor
defende que o fenômeno da criminalidade se remete, na realidade, a noção de risco, que
envolve “a probabilidade de um habitante qualquer vir a ser vitimado”. (Ibid., p.38). Tal
concepção se relaciona com o objetivo da presente tese, ao assumir a importância do
uso da informação estatística para calcular de alguma forma este risco.
A base para mensuração do nível de insegurança não dever ser simplesmente a
impressão de pessoas próximas ou as notícias veiculadas na imprensa, pois as mesmas
possuem muitas vezes como viés de seleção das informações o status econômico e
social das vítimas. Tais informações devem ser tratadas com cautela, já que nem sempre
se refletem numa expressão verossímil da realidade. Entretanto, isto não significa que
estas informações devam ser desprezadas, pois podem evidenciar questões importantes
para o gestor de políticas de segurança.
Riveros Serrato (2007) indica que há uma relação entre o contexto urbano e o
comportamento das pessoas, e, entre o planejamento dos espaços urbanos e a percepção
de segurança e tranquilidade dos cidadãos. Em alguns casos, estes espaços públicos
favorecem a prática de delitos, já que suas características impedem a vigilância natural
dificultando inclusive a ação policial.
(...) a sensação de temor do cidadão é expressa em muitas ocasiões
nos lugares mais disputados, normalmente os centros das cidades, os
quais apresentam um alto nível de deterioração e uma grande
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ocupação indevida dos espaços públicos com vendas nas ruas,
veículos estacionados e até com apropriação particular. Equipamentos
urbanos deteriorados como as partes debaixo das pontes, as passagens
para pedestres e os parques abandonados são também mencionados
como lugares que geram maior percepção de insegurança. (RIVEROS
SERRATO, 2007, p.7)

Este autor ainda ressalta que a presença de grupos populacionais vulneráveis,
tais como moradores de rua ou pessoas ligadas a prostituição, também representa um
fator que colabora para o aumento do sentimento de insegurança.
O uso das informações das circunstâncias destes locais, que muitas vezes podem
estar contribuindo para aumentar o sentimento de insegurança, também é útil para o
gestor tomar medidas que minimizem este efeito. É importante reconhecer que as
características dos locais aonde ocorrem os crimes, que alimentam este sentimento de
insegurança, podem estar favorecendo estas práticas.
Esta concepção se relaciona com o argumento do uso das estatísticas criminais
no planejamento da atividade policial. Por exemplo, a determinação das circunstâncias
de tempo, modo e lugar nas quais ocorrem os crimes contribui para a definição de
fatores que podem estar atuando neste contexto. O fato de haver maior concentração de
roubo a transeunte em determinados horários pode estar relacionado à falta de
iluminação do local e a presença de muitas árvores. Isto é, as estatísticas criminais
podem ser usadas aliadas a outros tipos de informação.
A ocorrência dos crimes aliada à emergência deste sentimento de insegurança
funciona como um fator de pressão para o governo adotar medidas na área de segurança
pública. Assim, os gestores públicos devem estar atentos também a esta insegurança
subjetiva, não só porque tal insegurança pode possuir um impacto negativo na qualidade
de vida das pessoas, limitando suas atividades rotineiras, como também podem se
refletir na própria imagem do governo perante a população.
Como Cano (2000, p.42) evidencia “um governo não será castigado
eleitoralmente pela subida das taxas de criminalidade se a população não a percebe, nem
um governo será recompensado nas urnas por melhoras nas taxas que a maioria dos
cidadãos não chega a sentir”. Contudo, este autor alerta que isto pode ter um efeito
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negativo em termos de gestão se os governos ficarem restritos a crises de curto prazo,
não implementando reformas estruturais que poderiam ter um impacto de longo prazo.
“Esta tentação de recorrer a medidas cosméticas que deixam a situação estrutural
inalterada não é exclusiva da segurança pública, mas é particularmente forte nesta área”.
(Ibid., p.42).
Na verdade, esta perspectiva de caráter reativo adotada no campo da segurança
pública criticada por este autor vai ao encontro do estudo desenvolvido na presente tese,
pois se relaciona justamente com a proposição adotada de que, o crescente uso das
estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais indica que as políticas
públicas adotadas vêm caminhando para uma abordagem mais preventiva do controle da
criminalidade, que se reflete em mudanças no próprio contexto organizacional em que
este processo está inserido.
Assim, para melhor compreender a segurança pública no cenário atual, seja no
contexto brasileiro ou internacional, não se pode deixar de considerar estas mudanças na
forma como os governos vêm lidando com esta problemática. Este será o tema das duas
próximas seções, as diferentes abordagens adotadas internacionalmente no controle e na
prevenção do crime e o destaque a algumas iniciativas de políticas públicas de
segurança que vem sendo adotadas no Brasil.

3.3 As Atuais Abordagens Adotadas Internacionalmente no Controle e na
Prevenção do Crime

Diante do problema da segurança pública, vem se produzindo diferentes novas
abordagens, que preconizam mudanças no policiamento e nas percepções sobre o
controle e a prevenção da criminalidade que merecem se destacadas. Entre estas
diferentes abordagens, pode-se citar: problem-oriented policing (policiamento orientado
à resolução de problemas), community policing (policiamento comunitário), broken
windows policing (janelas quebradas), zero-tolerance (tolerância-zero), Compstat
(estatísticas computacionais) e intelligence-led policing (policiamento orientado pela
inteligência). (PLANT e SCOTT, 2009).
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Para poder melhor compreendê-las é preciso considerar que estas abordagens
vêm sendo discutidas muitas vezes como sendo transversais, inseridas dentro de um
mesmo processo de tentativas de se atribuir novas visões, sobre como a polícia deve
lidar com o problema da criminalidade. Estas abordagens que introduzem mudanças na
forma de se pensar o policiamento começaram a ganhar força a partir da década de 70
do século XX, com a ascensão das perspectivas do policiamento orientado à resolução
de problemas e do policiamento comunitário. (NEWBURN, 2005).
A discussão sobre o policiamento orientado à resolução de problemas foi trazida
por Herman Goldstein, com um artigo publicado em 1979. Neste artigo ele defende a
posição de que a polícia precisa ter uma preocupação mais sistemática com o produto
final de seus esforços, que é o combate à criminalidade, não podendo ficar restrita a
uma postura meramente preocupada com sua competência administrativa. Os esforços
da polícia devem estar voltados para os problemas com os quais deve lidar, de maneira
que o policiamento esteja voltado para a prevenção e combate ao crime. (GOLDSTEIN,
1979).
Goldstein associa a definição de problemas às situações em que os cidadãos
consideram como responsabilidade da polícia, como os roubos de rua, os assaltos a
residência, os casos de violência doméstica, o vandalismo, os atos de terrorismo, e todos
os tipos de eventos que causem insegurança. Ele parte do princípio de que a polícia não
pode resolver ou eliminar todos estes problemas, mas pode reduzir seu volume,
evitando a repetição dos crimes mais recorrentes. (GOLDSTEIN, 1979).
Em termos simplificados, o policiamento deve estar voltado para as condições
que dão origem aos problemas de crimes que são recorrentes, com a otimização das
ações policiais a partir de um patrulhamento planejado. É preciso identificar os padrões
nos incidentes e analisar suas causas para encontrar novas formas de intervenção.
(CLARKE e ECK, 2005). Esta abordagem privilegia a análise das causas e dos
principais fatores que influenciam os problemas enfrentados pela polícia com a
determinação de métodos de prevenção e controle destes problemas. (SCOTT, 2007).
Neste sentido, o policiamento orientado à resolução de problemas ressalta a
prevenção como instrumento de contenção da violência. (NEWBURN, 2005). Para esta
abordagem a obtenção de informações sobre os crimes ocorridos, ou em vias de ocorrer,
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assim como sobre os criminosos, pode ter um significativo impacto na redução da
violência. Isto evidencia que a busca de informação passa a ser uma peça fundamental
na construção de um novo modelo de policiamento, no qual a utilização das estatísticas
criminais também assume um importante papel.
Assim, este conceito traz uma nova perspectiva sobre a prática do policiamento
(GOLDSTEIN, 1979), que continua a ser debatida até hoje11. De acordo com Newburn
(2005), o trabalho de Goldstein não só tem influenciado práticas de policiamento em
todo o mundo, como gerou uma grande variedade de modelos cognatos de
policiamento.
Como Kelling e Moore (2005) destacam as ideias introduzidas por Goldstein
sobre a importância do policiamento preventivo e do foco na solução de problemas
foram incorporadas pelo policiamento comunitário. De acordo com estes dois autores,
as informações sobre crimes e criminosos obtidas pela polícia junto aos cidadãos,
podem aumentar significativamente os seus resultados no combate a criminalidade.
Segundo Plant e Scott (2009), este termo é baseado na concepção de que a polícia deve
trabalhar mais próxima ao cidadão e cultivar uma relação de confiança com os mesmos
identificando suas preocupações com as questões de segurança pública.
Foi na década de 1990, que o policiamento comunitário começou a ganhar
destaque com a experiência da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, abordada
inicialmente no livro de Wesley Skogan e Susan Hartnett, publicado em 1997. Ainda
que tenha o foco na resolução de problemas e na prevenção, esta perspectiva possui
como diferencial ter como configuração central a participação da sociedade.
A abordagem do policiamento comunitário não se resume a projetos específicos,
mas sim, a processos mutáveis de tomadas de decisão que acabam deixando a definição
de prioridades e os recursos para implementá-las nas mãos dos moradores e dos
policiais que servem em sua área. Assim, a integração com a comunidade não pode
prescindir de informação adequada à análise das causas do crime e de seu surgimento.
(SKOGAN, 2006).
11

A prova disto é a existência do Centro de Policiamento Orientado para o Problema (Center for
Problem-Oriented Policing – POP), uma organização sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos,
composta por profissionais filiados a polícia, investigadores e universidades, dedicada ao avanço do
policiamento orientado para o problema, com diversos trabalhos sobre como se deve proceder uma
análise criminal voltada para solução de problemas.
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Skogan e Hartnett (1997) consideram o policiamento comunitário como uma
estratégia organizacional que redefine os objetivos do policiamento, a partir de quatro
princípios gerais: a descentralização organizacional e a reorientação do patrulhamento,
com base no diálogo entre a polícia e a comunidade; o compromisso da orientação pelo
problema; a necessidade da polícia ser sensível às necessidades do público na definição
de prioridades e táticas; e, o compromisso de ajudar as comunidades a resolver os seus
próprios problemas.
Adams, Rohe e Arcury (2002) indicam que a expressão12 “policiamento
orientado para a comunidade” vem sendo amplamente usada para descrever uma ampla
gama de inovações no policiamento. Eles definem policiamento comunitário como uma
filosofia de serviço da polícia, onde o policial patrulha uma mesma área, trabalhando
em parceria com os cidadãos de forma pró-ativa para resolução de problemas. Segundo
eles, esta perspectiva de policiamento envolve três características essenciais que a
distingue do policiamento tradicional.
A primeira característica seria a responsabilidade partilhada, que corresponde a
concepção de que manter a ordem em uma comunidade é responsabilidade da polícia e
dos membros da comunidade. A segunda característica se refere à prevenção, enquanto
que o policiamento tradicional concentra suas atividades nas respostas às chamadas de
serviço quando o crime já foi cometido, este tipo de policiamento se preocupa também
em resolver os problemas locais antes que eles se tornem problemas mais graves. Já a
última característica diz respeito ao aumento da flexibilidade do poder de decisão do
policial, em outras palavras, o policial deve ser criativo para resolver os problemas da
comunidade para que possa estabelecer com ela uma relação maior de confiança. Dentro
de limites razoáveis, os policiais devem ter flexibilidade para lidar com os problemas de
uma forma que acreditam ser mais eficaz. (ADAMS, ROHE e ARCURY, 2002).
Na prática, a aplicação dos princípios estruturantes do policiamento comunitário
implica em transformações significativas para as instituições policiais, tanto em sua
estrutura como em sua cultura organizacional. Tais dificuldades são evidenciadas em
diversos estudos que tratam do processo de adoção desta abordagem. (CHAPPELL,
2009; ADAMS, ROHE E ARCURY, 2002). Contudo, destaca-se que esta perspectiva
vem influenciando diversas políticas governamentais.
12

No original em inglês community-oriented policing (COP).
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Na realidade, este enfoque na participação da comunidade na prevenção e
resolução de problemas, já estava presente sob outra perspectiva no artigo Broken
Windows, escrito por James Q. Wilson e George Kelling, em 1982.

Segundo a

abordagem do broken windows, ou das “janelas quebradas”, era preciso que os
programas de combate a criminalidade tivessem uma preocupação mais efetiva com os
problemas locais, considerando os pequenos crimes e incivilidades (pichações, urinar
em público, bêbados na rua, moradores e meninos de rua, invasões de áreas públicas e
privadas). (SOARES, 2008).
Wilson e Kelling (1982) consideram que os cidadãos locais atribuem grande
importância para a ordem pública de maneira que a desordem e o crime estão
intimamente ligados, tendo então a polícia um papel fundamental na manutenção da
ordem. Esta proposta de policiamento era baseada no pressuposto de que pequenos
sinais de desordem no bairro não controlados poderiam resultar em formas mais graves
de criminalidade, prejudicando a vida em comunidade. (POP, 2010).
Esta abordagem do broken windows teve grande repercussão, tanto no âmbito
acadêmico, como na formulação de políticas públicas, principalmente nos Estados
Unidos, despertando diversas criticas. Há questionamentos se estes transtornos de
“baixa criminalidade” podem levar realmente a formas mais graves de criminalidade e
uma preocupação que o sistema de justiça criminal acabe ficando sobrecarregado com
estes crimes de baixa periculosidade sem que necessariamente se reduzam os crimes
considerados mais graves. (PLANT e SCOTT, 2009).
Não obstante, foi este artigo de Wilson e Kelling, com o argumento de broken
windows, que ofereceu os fundamentos teóricos para o programa de Tolerância Zero.
(SOARES, 2008). Este programa acabou ganhando visibilidade na década de 1990,
quando foi adotado pelo prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani, obtendo
como resultados a redução das taxas de criminalidade. Seu cerne está na aplicação
rigorosa da lei pelos agentes de polícia, sendo também alvo de críticas já que denota a
ideia de um policiamento rigoroso, em que a fiscalização policial generalizada e
indiscriminada pode ter consequências involuntárias negativas, tanto para as operações
do sistema da justiça criminal local como para as relações polícia-comunidade. (PLANT
e SCOTT, 2009). A diferença entre as concepções do tolerância zero e broken windows

44

seria que enquanto a primeira tem seu foco nas pessoas, a segunda se preocupa com as
características locais de uma comunidade. (SOARES, 2008).
A abordagem do tolerância zero também veio acompanhada da introdução de
outras inovações, como o Compstat. O Compstat foi implementado pela primeira vez
em 1994, no Departamento de Polícia de Nova York, sendo expandido para outros
departamentos de polícia, dentro e fora dos Estados Unidos. (NEWBURN, 2005;
SOARES, 2008).
O Compstat representou um sistema de gestão de tecnologia voltado para o
combate ao crime. Em termos breves, pode ser definido como uma técnica de gestão de
processos orientada por metas que usa tecnologia computacional, estratégia operacional
e responsabilidade gerencial para estruturar o modo como o departamento de polícia
fornece serviços voltados para o controle da criminalidade. O Compstat não é um
método de mapeamento do crime por si só, mas um instrumento de gestão baseado em
informação gerada com recursos tecnológicos. (RATCLIFFE, 2004).
Contudo, ainda que se reconheça que o processo Compstat seja uma prestação de
contas da gestão, a orientação das estratégicas de policiamento com o mapeamento da
criminalidade passou a ser referência para a eficácia de um comandante de polícia.
(RATCLIFFE, 2004). Com o avanço da informatização há a introdução de novas
tecnologias voltadas para o combate ao crime, que consideram o uso de sistemas de
informações geográficas. Neste sentido, o Compstat, incorpora a ideia da utilização de
dados criminais com o mapeamento geográfico das áreas a serem policiadas, utilizando
técnicas como o mapeamento de “zonas quentes” (hotspot mapping)13.
Na prática, a implementação do Compstast nos departamentos de polícia
americanos apresentou dificuldades de caráter institucional. As mudanças de caráter
técnico necessárias ao Compstat encontraram resistência institucional no interior das
instituições policiais. (WILLIS, MASTROFSKI E WEISBURD, 2007). Isto evidencia
como a incorporação de novas abordagens no campo da segurança pública representa
processos complexos de mudanças dentro das instituições envolvidas, uma vez que
implicam em modificações não só de caráter técnico e estrutural, mas na própria cultura
organizacional destas instituições. Não obstante, observa-se uma ênfase na utilização de
13

Consiste na definição geográfica de áreas de concentração de crimes por meio de técnicas
computacionais em que o policiamento pode ter um impacto significativo. (Ratcliffe, 2004)
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tecnologias da informação na construção de políticas de segurança pública. Neste
processo, as estatísticas criminais destacam-se como base para o mapeamento de áreas
de criminalidade utilizando recursos computacionais.
Para Ratcliffe (2004), este processo de experimentação operacional está
desafiando as crenças fundamentais e as atitudes dos gestores de muitos policiais sobre
o que constitui um policiamento eficaz. É necessário que ocorra um treinamento para
que a polícia interprete os resultados da análise criminal. Segundo ele, o modelo do
policiamento orientado à inteligência (intelligence-led policing), pode auxiliar neste
problema já que sugere um treinamento para os gestores visando uma melhor
compreensão das análises que lhes são apresentadas. Além disso, enfatiza a importância
do uso do mapeamento para redução e prevenção do crime defendendo o aumento da
capacidade técnica dos próprios analistas criminais, visto que o uso da informação
depende de profissionais qualificados.
Assim, nesta primeira década do século XXI, o conceito de policiamento
orientado à inteligência emergiu com um movimento que passa a reconhecer a
vantagem do planejamento policial ser respaldado pela utilização de dados que possam
influenciar as decisões conduzindo a uma nova estratégia de controle da criminalidade.
Esta abordagem tornou-se uma alternativa para o planejamento do policiamento
moderno: “intelligence-led policing não re-imaginou o papel da polícia, mas sim reimaginou como a polícia pode ser „mais inteligente‟ no exercício da sua autoridade e
capacidades únicas”. (RATCLIFFE, 2008, p.4).
O policiamento orientado à inteligência é um modelo gerencial e uma filosofia
de gestão na qual a análise de dados, a busca da informação e a concepção de
inteligência voltada para o combate ao crime são essenciais para um modelo objetivo de
tomada de decisão que facilite a redução do crime. Devido a escassez dos recursos
materiais e humanos, a utilização da informação é básica à otimização da ação policial,
razão pela qual o esforço em direção à reorientação da ação da polícia no exercício da
sua autoridade e competências únicas pode ser otimizado por meio da inteligência.
(RATCLIFFE, 2008).
De acordo com a publicação New Jersey State Police Practical Guide to
Intelligence-Led Policing (2006) esta abordagem representa uma filosofia colaborativa
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que se baseia em informações, recolhidas em todos os níveis da organização, analisadas
para criar uma inteligência eficiente e uma melhor compreensão do ambiente
organizacional.
No mesmo sentido, o relatório do Bureau of Justice Assistance (2005) define
intelligence-led policing como um modelo organizacional baseado na melhoria das
operações de inteligência e no policiamento orientado para a resolução de problemas. A
abordagem do policiamento orientado à resolução de problemas recomenda que a
polícia identifique grupos de incidências criminais repetidas e use essas indicações
subjacentes aos problemas ocorridos dentro das comunidades, evidenciando a
importância da análise como um alicerce para a tomada de decisão. Assim, neste
modelo também está presente a concepção de policiamento preventivo focado às
infrações mais recorrentes e graves aliada a uma preocupação efetiva com o
gerenciamento estratégico. (RATCLIFFE, 2008).
A adoção dos processos da intelligence-led policing requer um esforço acordado
por todas as partes, incluindo analistas, operadores, e altos dirigentes. Para os analistas
os principais componentes deste processo incluem a criação de táticas operacionais e de
produtos de inteligência estratégica que suportem as necessidades imediatas,
promovendo a consciência situacional, e fornecendo a base para planejamento de longo
prazo. (Ibid.).
Para os operadores isto exige cada vez mais dados melhores coletados. Isso
significa passar da ênfase da coleta de dados pós-evento para o recolhimento constante
de todos os dados pertinentes, garantindo a entrada destes em bases adequadas, bem
como o desenho para análises inteligentes com todas as informações relevantes que são
necessárias para apoiar as operações em curso. Por fim, a aplicação deste processo exige
que os altos dirigentes tenham uma visão suficientemente clara do ambiente operacional
para engajar ativamente os analistas e os operadores, agindo de forma a distribuir
recursos de acordo com conclusões e as prioridades traçadas a partir desta compreensão.
(Ibid.).
Desta forma, a inteligência orientada para o policiamento usa a análise criminal
para o planejamento estratégico e para uma melhor orientação de recursos e decisões
gerenciais. Por isso, a incorporação da inteligência ao processo de planejamento
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depende do compartilhamento de informações a fim de que se torne uma política
sustentável, ao invés de uma prática informal no interior das organizações de segurança.
Assim, este conceito detém a promessa de uma base mais objetiva para decidir
as prioridades e alocação de recursos, com uma análise orientada para a tomada de
decisão. Este conceito não constitui somente um componente estratégico para uma
melhor integração de informações ou de reunião de informações para o controle
criminal, trata-se também de uma melhor alocação de recursos, e de determinação de
prioridades nas decisões que visem a redução da criminalidade. (RATCLIFFE, 2008).
Após a exposição de todas estas abordagens fica mais nítido que elas fazem
parte de um mesmo processo de busca de melhores alternativas para se lidar com o
problema da criminalidade, que vem tomando impulso principalmente desde a década
de 1970.

Neste sentido, percebe-se que muitas destas abordagens acabam se

“misturando” e influenciando a adoção de novas abordagens. Isto é evidente com as
abordagens do policiamento orientado à resolução de problemas e do policiamento
comunitário.
Desta forma, estas diferentes abordagens que vêm sendo adotadas no controle e
na prevenção do crime foram expostas com o objetivo de se refletir sobre como estão
ocorrendo modificações nas formas de se pensar o policiamento e a análise criminal.
Estas referências são importantes porque tratam diretamente de uma mudança no
processo de gestão para melhores resultados na área de segurança pública, indicando
inclusive, em vários casos, a possibilidade da utilização das estatísticas criminais como
importante fonte de informação a ser traduzida em conhecimento para o planejamento
da atividade policial.
Newburm (2005) indaga qual seria a ligação entre o policiamento orientado à
resolução de problemas, o policiamento comunitário e as mais recentes mudanças no
policiamento associadas com, e em parte facilitadas, pelo Compstat (e a introdução do
intelligence-led policing). A ligação seria a informação, e o pressuposto de que a gestão
e a utilização da informação são o cerne do policiamento moderno eficaz. Assim, a
prática reativa passa a ceder espaço à adoção da inteligência como base da ação policial
voltada para um trabalho mais preventivo por parte da polícia. Este modus operandi
típico do modelo burocrático de policiamento, se baseia na reação a um evento ocorrido
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ou em vias de acontecer, e tem no patrulhamento motorizado sua principal
característica. (MOORE, 1992).
Estas abordagens preconizam a introdução de novas tecnologias nas quais as
estatísticas criminais podem se constituir em uma das fontes de informação para o
policiamento preventivo. Não obstante, considera-se que de todas as abordagens
apresentadas aqui a intelligence-led policing é a que mais se relaciona com o argumento
sustentado até o presente momento, que defende a utilização dos dados estatísticos
criminais como base para a tomada de decisão no planejamento da atividade policial.
Esta abordagem assume mais concretamente a necessidade de modificações na
estrutura do ambiente organizacional com uma mudança de comportamento por parte
dos gestores. Contudo, não se tem a pretensão de verificar a adequabilidade desta
abordagem ao contexto do estudo proposto com este trabalho, já que ela vai muito além
da questão da utilização das estatísticas criminais propriamente ditas.
Portanto, a contribuição que pode ser extraída destas abordagens é a de que para
introdução de uma lógica de policiamento preventivo, baseada em sistemas de
informações que realmente auxiliem a trazer resultados mais positivos para o
planejamento da atividade policial é necessário que os profissionais de segurança
pública, sobretudo os próprios policiais, estejam dispostos a serem mais flexíveis na sua
visão sobre análise criminal e do seu próprio ambiente de trabalho. Do mesmo modo, os
analistas devem estar capacitados para enfocar a criminalidade com uma perspectiva de
prevenção. Além disso, os tomadores de decisão precisam também incorporar esta ideia
e estar preparados para lidar com seus preconceitos pessoais, a pressão da mídia, e as
expectativas dos agentes diretamente envolvidos neste processo.
As estatísticas criminais possuem um importante papel neste processo de
mudança de paradigma no campo da segurança pública, pois elas fornecem a base para
a tomada de decisão. Deste modo, há um conjunto de elementos inter-relacionados na
utilização das estatísticas criminais que envolve a cultura profissional, a organização e a
transformação de informação em inteligência. Estes aspectos devem ser evidenciados na
discussão de um modelo de gestão da informação que incorpora a utilização das
estatísticas criminais para o planejamento da ação policial.
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3.4 Iniciativas Brasileiras no Combate a Criminalidade

Após a discussão das principais abordagens que vem moldando o paradigma da
segurança pública contemporaneamente o próximo passo é refletir sobre como essas
abordagens têm influenciado o direcionamento das políticas públicas de segurança no
contexto brasileiro. Na realidade, considera-se que tanto no estado do Rio de Janeiro,
como em algumas outras regiões do Brasil, já vem sendo implementadas iniciativas que
vão ao encontro das ideias preconizadas nas abordagens apresentadas.
Conforme mencionado, estas abordagens são transversais e de alguma forma
acabam se misturando e influenciando as iniciativas brasileiras. Mais do que se
preocupar em definir quais iniciativas adotam estas abordagens na íntegra, o interesse
está em perceber como estas concepções voltadas para um policiamento mais
preventivo, com enfoque na integração com a comunidade, na adoção de tecnologias da
informação e na utilização de mecanismos de avaliação, acabam de alguma forma
influenciando políticas públicas de controle da criminalidade no Brasil.
Nossa vizinha Colômbia, com a experiência de Bogotá, é um bom exemplo desta
influência, com a adoção do conceito de segurança cidadã. Com o conceito de
segurança cidadã, passam a ser considerado o bem-estar das pessoas e os direitos
humanos, sendo a cidadania reforçada pela proteção do estado.

Bogotá14 vem se

destacando como uma importante experiência de aplicação de uma política voltada para
os princípios de segurança e convivência cidadã, com resultados positivos na redução
dos números de criminalidade.
Além da diminuição das taxas de homicídios, esta região também apresentou
decréscimos nas incidências de delitos contra o patrimônio devido a políticas de
vinculação entre a comunidade e a segurança, e uma política de recuperação e
apropriação coletiva do espaço público com maior presença policial em vias públicas.

14

cidadã.

Bogotá, na Colômbia, vem desenvolvendo desde 1995 uma política de segurança e convivência
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Castro (2009) ressalta que a implementação deste conceito de segurança cidadã
na Colômbia foi resultado de um processo a médio prazo, no qual a inter-relação efetiva
entre a polícia, a comunidade e as autoridades administrativas foi fundamental.
No Brasil, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(Pronasci), inspirado neste conceito de segurança cidadã, foi criado em 2007 com a
proposta de superar a dicotomia entre as políticas tradicionais de segurança, voltadas
para mais armas, mais viaturas e mais repressão, e as políticas sociais, com propostas de
mais emprego, mais saúde e mais educação. De acordo com Silva (2009, p.31), a
intenção foi “implementar medidas de segurança pública com ações sociais, articulando
prevenção e repressão”.
Ruediger (2010, p. 501) afirma que o objetivo deste programa é “desenvolver
uma combinação de ações preventivas e de repressão qualificada, incluindo ações
específicas de ampliação dos níveis de cidadania, valorização dos profissionais de
segurança pública e intervenção em territórios que apresentam elevados índices de
criminalidade e baixa coesão social”.
De acordo com informações do próprio Ministério da Justiça, o Pronasci já
atingiu 150 municípios15 com 94 ações que envolvem desde os profissionais de
segurança pública, a jovens de 15 a 24 anos (à beira da criminalidade, que se encontram
ou já estiveram em conflito com a lei), presos ou egressos do sistema prisional e
reservistas (para evitar que possam ser atraídos pelo crime organizado devido ao seu
aprendizado obtido durante o serviço militar).
A publicação Segurança e Cidadania: memórias do Pronasci reúne diversos
depoimentos16 de atores envolvidos neste programa que merecem ser destacados, pois
ajudam a compreender melhor o direcionamento do programa e suas influências.
O depoimento do então Ministro da Justiça17, Tarso Genro, destaca que a
concepção da questão da segurança pública não é exclusivamente uma questão policial,
e que isso precisa ser reconhecido na elaboração de políticas públicas. Além disso,
15

Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
16
Depoimentos ao Cpdoc/FGV.
17
Tarso Genro foi Ministro da Justiça no período de 16/03/2007 a 10/02/2010, sendo, portanto, uma peça
chave no processo de desenvolvimento e implementação do PRONASCI.
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reconhece a influência das abordagens internacionais na formulação de tais políticas,
como o Pronasci. Em seu depoimento afirma:
(...) quando cheguei ao Ministério da Justiça, montei uma equipe que
me respondesse às seguintes questões: como ter uma nova polícia,
uma polícia que estabeleça uma relação de proximidade com a
comunidade? Como integrar os municípios como sujeitos ativos de
políticas preventivas? Como renovar a cultura da segurança pública no
país?

Dei

para

essa

equipe

alguns

exemplos

conhecidos

internacionalmente. O que tinha ocorrido na Colômbia, a experiência
de Nova Iorque18, a experiência de Chicago19, alguns programas
preventivos que alguns municípios do país – como Diadema, por
exemplo – já desenvolviam. (...) Para isso é necessário renovar o
conceito de relacionamento entre polícia e comunidade, mudar a
cultura do aparato policial, e dotar as prefeituras de meios para
produzir políticas preventivas. A partir desse conceito foi que
nasceram os projetos. Nenhum projeto que está ali é novo. Todos eles
foram garimpados no Brasil ou no mundo e foram elencados ali de
maneira harmônica. A partir daí nasceu a concepção do Pronasci.
(GENRO, 2010, p.29).

Nesta mesma direção, é interessante perceber como o então secretário-executivo
do Pronasci, Ronaldo Teixeira da Silva, também se preocupa em relacionar essa
iniciativa brasileira com as abordagens adotadas internacionalmente. “Como nós
dizemos, o nosso Pronasci não tem nada a ver com a tolerância zero, nem tem que ter.
Ele tem a visão da polícia comunitária cidadã, de Chicago”. (SILVA, 2010, p. 71).
Deste modo, ressalta que o Pronasci não busca ineditismo, mas sim inspiração em ações
que já tiveram êxito adotadas internacionalmente, para adaptá-las a realidade brasileira.
“Nós fomos a Chicago, (...), e trouxemos de lá o videomonitoramento, a central de
inteligência”. (Ibid., p.70).
Em seu depoimento Ronaldo Teixeira da Silva reforça que o objetivo do
Pronasci é aliar um programa de ações sociais com ações de segurança no Brasil.
Embora reconheça que medidas repressivas são necessárias no enfrentamento da
criminalidade, seu depoimento indica que o Pronasci incorpora esta mudança de
18
19

Como o Tolerância Zero e a introdução do COMPSTAT.
Com a abordagem do policiamento comunitário.
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perspectiva no paradigma de segurança pública que considera medidas preventivas no
combate a criminalidade.
(...) nós faremos um programa com ações sociais de caráter
preventivo, mas não abriremos mão da necessária repressão, que é
prerrogativa do Estado, se assim se impuser na circunstância. (...) Ele
não fica na visão hegemônica tradicional, mas também não cai, não
diria numa certa ingenuidade, mas num certo idealismo, que a curto
ou médio prazo não é possível instituir. (SILVA, 2010, p.61).

A relação federativa que este programa possui, articulando as esferas federal,
estadual e municipal nos projetos desenvolvidos é também destacada por Ronaldo
Teixeira da Silva. Esta relação federativa, representada pela figura de um Gabinete de
Gestão Integrada em que há a presença de representantes das três esferas de poder, é
materializada por condicionalidades impostas para liberação de recursos para
implementação dos projetos nos municípios escolhidos.

Ruediger (2010) também

indica que o Pronasci representa um direcionamento inovador no país ao trazer a
questão da segurança pública para as três esferas governamentais.
Aliado a este aspecto de um programa voltado para ações na área de segurança
pública com incentivos para diminuição de déficits sociais destaca ainda a construção de
um sistema de gestão que visa o seu monitoramento e a avaliação no que concerne a
utilização dos recursos disponibilizados e a mensuração da percepção de seu impacto e
efetividade entre os grupos afetados por suas ações. (RUEDIGER, 2010).
O depoimento de Vicente Trevas, envolvido no processo de formulação do
Pronasci no Ministério da Justiça, ilustra esta concepção de que já há também no Brasil
iniciativas na gestão pública de segurança que traz a necessidade de análise na busca de
soluções para o combate a criminalidade, refletindo a noção de que a informação deve
ser usada de forma “inteligente”. Neste sentido, as estatísticas criminais podem ser
utilizadas aliadas a outras informações contextuais para se traçar um perfil da violência.
É evidente que o Pronasci pressupõe que nós sejamos inteligentes em
relação aos nossos problemas. Isso significa entendermos não só a
dimensão do fenômeno, as suas características, mas também a sua
direção. Quais são as matrizes que produzem violência? Em algumas
cidades, alguns territórios, a violência é mais produzida pelo padrão
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de sociabilidade local do que por outras coisas. Em Recife, por
exemplo, uma grande parte da violência, inclusive dos homicídios,
ocorre nas relações interpessoais. É uma cultura que legitima que o
conflito seja resolvido pela violência. Então o Pronasci vai ser
obrigado, primeiro, a ter mais conhecimento, para que esse
conhecimento produza inteligência sobre os fenômenos. Nós
precisamos estudar mais a violência e a criminalidade no Brasil para
podermos configurar tipologias. Evidentemente, em alguns territórios
existe um tipo de violência e criminalidade que tornam o confronto
armado inevitável. (TREVAS, 2010, p.203).

Cabe ressaltar que o interesse no presente estudo não está em analisar o Pronasci
e seus resultados, mas destacá-lo como uma mudança na agenda para a segurança
pública no Brasil, indo ao encontro do que vem sendo discutido internacionalmente.
Considerando o caso do estado do Rio de Janeiro, foco deste trabalho, políticas
públicas como a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e a
implementação de um Sistema de Metas para os Indicadores Estratégicos de
Criminalidade do Estado também são indicativos da incorporação destas novas
perspectivas.
As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)20 constituem em uma iniciativa do
governo do estado do Rio de Janeiro que se baseia na concepção de retomada do
território para a garantia de ordem pública em locais ocupados por traficantes ou
milicianos. A ideia é que haja a presença ininterrupta da polícia nestas comunidades,
com um efetivo de policiais recém-formados. De acordo com o próprio governo21,
representa um novo modelo de segurança pública e de policiamento que trabalha com os
princípios do policiamento comunitário, promovendo a aproximação entre a polícia e a
comunidade. A primeira experiência ocorreu em dezembro de 2008, com a implantação

20

Até abril de 2012 já foram implantadas UPPs nas seguintes localidades: Morro Santa Marta (Botafogo
– Zona Sul); Cidade de Deus (Jacarepaguá – Zona Oeste), Jardim Batam (Realengo – Zona Oeste);
Babilônia e Chapéu Mangueira (Leme – Zona Sul); Pavão-Pavãozinho e Cantagalo (Copacabana e
Ipanema – Zona Sul); Tabajaras e Cabritos (Copacabana – Zona Sul); Providência (Centro); Borel (Tijuca
– Zona Norte); Andaraí (Tijuca); Formiga (Tijuca); Salgueiro (Tijuca); Turano (Tijuca); Macacos (Vila
Isabel); São João, Matriz e Quieto (Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo); Coroa, Fallet e Fogueteiro
(Rio Comprido); Escondidinho e Prazeres (Santa Tereza) e São Carlos (Estácio).
21
Comunicado da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de
Janeiro (SESEG) disponível em: http://upprj.com/wp/?page_id=20. Acesso em: 25 abr. 2012.
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da UPP da comunidade Santa Marta, no bairro de Botafogo, Zona Sul da cidade do Rio
de Janeiro.
Machado da Silva (2010) é um autor que reconhece o caráter inovador de tal
política, mas reflete que não é prudente a avaliação de políticas públicas tendo como
base a síntese binária do bom e do ruim. Segundo ele, esta concepção de pacificação das
comunidades, como qualquer nova iniciativa deve ser “acompanhada, criticada e
orientada para se estabilizar como uma forma de intervenção pública democrática,
eficiente e eficaz”. (Ibid., p.1).
Em termos breves, pode-se afirmar que o Sistema de Metas tem como objetivo a
redução de indicadores de criminalidade, considerados pelo governo como estratégicos.
Há um acompanhamento periódico por parte do governo das estatísticas criminais que
compõem estes indicadores, em que há premiações para as polícias (militar e civil) que
atuam nas áreas que conseguiram atingir as metas de redução destes indicadores de
criminalidade. Esta iniciativa desperta especial atenção para este estudo, já que se
relaciona diretamente com o uso das estatísticas criminais motivo pelo qual será tratada
com mais profundidade neste trabalho no capítulo específico sobre o caso do estado do
Rio de Janeiro.
Não obstante, cabe destacar que estas novas perspectivas adotadas no estado do
Rio de Janeiro perpassam por duas categorias consideradas como referências nesta
mudança de paradigma na gestão de políticas públicas de segurança: o policiamento
comunitário e o policiamento voltado para resolução de problemas.
Ruediger e Riccio (2009) consideram que estas iniciativas devem ser entendidas
como uma nova estratégia organizacional das polícias que implicam em mudanças em
seus métodos operacionais e em suas estruturas organizacionais. Enquanto que as UPPs
se aproximam da concepção do policiamento comunitário, “que tem por característica a
ideia de que o trabalho conjunto com a sociedade pode ser um instrumento importante
de redução do crime”, acredita-se que a implementação de um Sistema de Metas de
Indicadores de Criminalidade se relaciona com a perspectiva do policiamento voltado
para resolução de problemas que “busca compreender as dinâmicas de uma solução
problemática para qual a força policial é chamada”. (RUEDIGER e RICCIO, 2009,
p.110).
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Reconhece-se ainda que todas estas iniciativas, tanto nacionais como no estado
do Rio de Janeiro, precisam ser avaliadas no que concerne a sua efetividade, isto é, no
que diz respeito aos reais resultados que tais políticas públicas trouxeram para
sociedade. Contudo, este não é o objetivo do presente estudo, mas sim ressaltá-las
justamente como estratégias que sinalizam indícios de um processo de mudança de
paradigma na forma como a esfera governamental percebe a questão da segurança
pública atualmente. Neste mesmo sentido, as iniciativas abordadas sobre o estado do
Rio de Janeiro precisam também ser vistas sob a perspectiva mais ampla de todas as
ações voltadas para segurança pública neste Estado.
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4

USO DAS
PERSPECTIVAS

ESTATÍSTICAS

CRIMINAIS:

DISCUTINDO

CONCEITOS

E

O presente estudo parte do pressuposto de que a prática policial contemporânea
vem incorporando, cada vez mais, a utilização de sistemas de tecnologias da informação
no combate à criminalidade, nos quais as estatísticas criminais podem ter um importante
papel. Deste modo, é preciso determinar o que se denomina como estatísticas criminais
neste trabalho, para num segundo momento refletir sobre o próprio papel das estatísticas
criminais como suporte para o planejamento das atividades policiais a partir das
contribuições de diversos autores da área de segurança pública. Além disso, é essencial
que se esclareça ainda alguns elementos inerentes a essa discussão e que permeiam o
campo da Ciência da Informação, como os conceitos de dados, informação e
inteligência.

4.1 Definindo Estatística Criminal

Num primeiro momento, cabe esclarecer que embora a tese tenha como objeto
de estudo as estatísticas criminais, se reconhece que outras fontes podem ter um papel
igualmente importante na orientação e monitoramento de políticas de segurança pública.
Conforme Marco Antônio de Azevedo (2006) ressalta a compreensão do
contexto nos quais ocorrem os eventos criminosos representam um processo que
envolve desde as polícias até a comunidade organizada, outros órgãos do sistema de
justiça, da educação, da saúde e pesquisadores.
Além dos dados relacionados aos crimes que são registrados podem ser usados,
por exemplo, a definição das características socioeconômicas da população e do local a
serem policiados, e até mesmo a quantidade de viaturas, efetivos policiais, operações
realizadas, dados de interceptações telefônicas e do monitoramento com câmeras de
vigilância.
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Mesmo na área de violência e criminalidade podem ser usadas diversas fontes de
dados. Borges (2008) destaca três fontes de dados: as registradas pela Polícia Civil, as
coletadas pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde
e as pesquisas de vitimização. A figura 2 a seguir resume as características destas três
fontes de dados.
Figura 2 – Principais Fontes de Dados sobre Violência e Criminalidade
Registros de Ocorrência

• Dados coletados por meio dos registros feitos pela população nas delegacias da
Polícia Civil (estado do Rio de Janeiro).
• O preenchimento das ocorrências é baseado nas categorias criminais definidas
pelo Código Penal Brasileiro.
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)
• Dados coletados com base nas declarações de óbitos, preenchidos a partir do
atestado médico, ou, na falta de um médico, por duas pessoas qualificadas que
tenham presenciado ou constatado a morte.
• As mortes violentas são classificadas como causas externas tendo como base a
Classificação Internacional de Doenças (CID).
Pesquisas de Vitimização
• Dados coletados a partir de entrevistas feitas com a população.
• Pode obter informações sobre a experiência das pessoas em relação a
criminalidade, como por exemplo, delimitação do perfil de vítimas e agressores,
impacto do evento criminoso na rotina das vítimas, propensão a realizar o registro
de ocorrência na polícia e a percepção sobre o serviço das polícias e sobre o
sistema judiciário.

Fonte: Informações adaptadas do trabalho de Borges (2008) e Soares, Borges e Campagnac
(2008).

Destacam-se algumas observações sobre essas diferentes fontes de dados. Em
primeiro lugar, o objeto de estudo da presente tese consiste nas estatísticas criminais
cuja fonte se refere aos registros de ocorrência da Polícia Civil do estado do Rio de
Janeiro. Estes dados, baseados na classificação do Código Penal Brasileiro, são
considerados como oficiais pelo governo do Estado e por este motivo consistem na
referência utilizada pelos analistas criminais e pelos gestores públicos.
Os dados do SIM do Ministério da Saúde também se constituem em informações
oficiais e possuem como grande vantagem a cobertura nacional e periódica de
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informações dos dados sobre mortalidade realizada desde 1979. (CERQUEIRA,
LOBÃO E CARVALHO, 2005; BEATO FILHO, 2008; CERQUEIRA, 2012). Portanto,
esta fonte trata apenas dos dados relativos à mortalidade, não abrangendo os demais
crimes.
Assim, esta fonte possui algumas particularidades que devem ser consideradas
em seu uso. A definição dada pelo Ministério da Saúde para morte violenta difere da
adotada pela polícia. Enquanto o Ministério da Saúde classifica os homicídios pela
Classificação Internacional de Doenças (CID), para a polícia a definição é feita pelo
Código Penal. Isto faz com que as mortes violentas classificadas pelo SIM possam
abranger mais de um tipo de morte violenta registrada pela polícia, tornando os dados
da saúde maiores que as contabilizadas pela polícia. (BORGES, 2008). Por exemplo, o
que foi classificado nas Estatísticas de Mortalidade como homicídio, pode ter sido
classificado pela Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte).
Além disso, os dados policiais têm como critério de referência o local da
ocorrência do fato, já os dados do SIM são relativos ao local em que ocorreu o óbito.
Deste modo, um indivíduo que foi vítima de agressão num determinado município, mas
foi levado para um hospital do município vizinho e lá faleceu, tem as informações sobre
seu óbito registradas de forma diferenciada pelas duas fontes. Enquanto as polícias
utilizam como referência o local em que o indivíduo sofreu a agressão, para o SIM é
considerado o local em que ocorreu a morte. (BORGES, 2008).
Cabe destacar que muitos estudos22 consideram as estatísticas dos homicídios
evidenciadas pelos dados do SIM como referência sobre a criminalidade de um local, se
preocupando inclusive em investigar as discrepâncias que podem existir entre os
números destas duas fontes de informações. Desta maneira, todas essas observações
devem ser consideradas e ponderadas na escolha das fontes a serem utilizadas, levandose em conta inclusive que as diferenças entre os dados do SIM e da Polícia Civil são
oriundas das próprias especificidades concernentes às funções destas duas organizações.
(BEATO FILHO, 2008).
A pesquisa de vitimização representa justamente um instrumento que gera
informações que não são evidenciadas pelos registros de ocorrência e que por isso não
22

Ver, por exemplo, os estudos de Cerqueira, Lobão e Carvalho (2005), Soares (2008) e Cerqueira
(2012).
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fazem parte dos dados oficiais. Além de tentar dar conta dos crimes que deixaram de ser
registrados nos órgãos de polícia, com estimativas, pode incluir uma diversidade de
dados sobre perfil de vítima e autor dos crimes, detectando ainda a percepção dos
entrevistados sobre variáveis como alteração da rotina por medo da violência e da
criminalidade e a confiança no serviço das polícias civil e militar. Entretanto, tal fonte
apresenta limitações como o seu alto custo, que prejudica sua realização periódica.
Aliado a isso há a necessidade de uma padronização dos procedimentos técnicos
adotados no seu desenvolvimento para que possam ser feitas comparações temporais e
geográficas, já que diversas entidades23 já realizaram pesquisas com metodologias e
enfoques diferenciados.
É importante ressaltar que além destas três principais fontes (registros da polícia
civil, registros da saúde e pesquisas de vitimização) existem outros dados sobre
violência e criminalidade. As próprias estatísticas relacionadas aos crimes podem ser de
diferentes fontes, como as provenientes dos registros da Polícia Militar e das Guardas
Municipais. Em estados como Minas Gerais, por exemplo, os dados dos talões de
ocorrência da Polícia Militar encontram-se consolidados e servem de base para as
estatísticas criminais do Estado.
Ademais, pesquisas sobre sentimento de insegurança vêm sendo realizadas por
diversos órgãos no país, de natureza pública ou não24, trazendo, por exemplo, dados
sobre a percepção da população em relação à confiança na polícia e às características de
lugares considerados como perigosos.
Destaca-se, portanto, que ainda que se reconheça a existência e a utilidade de
outras fontes de dados sobre violência e criminalidade no país, o objeto de investigação
da tese está voltado para o caso específico da realidade do estado do Rio de Janeiro e o
uso que as estatísticas criminais podem ter no planejamento das atividades policiais,
uma vez que estas representam a referência oficial utilizada na gestão pública deste
Estado.

23

A própria Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do United Nations Interregional Crime
and Justice Research Institute (UNICRI) tenta instituir parâmetros internacionais. A pesquisa realizada
pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) em 2007, tentou seguir estes padrões.
24
O Instituto de Segurança Pública realizou em 2004 uma pesquisa considerando a realidade de alguns
bairros da cidade do Rio de Janeiro. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas também realizou uma
pesquisa sobre a percepção da população adulta do Estado do Rio de Janeiro sobre a questão da segurança
pública cujos resultados foram divulgados na publicação Cadernos FGV Projetos, de janeiro de 2012.
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Um esforço que deve ser feito é o de contextualização do conceito de estatística
para o presente trabalho. Bartholomew (1995) ao indagar o que é estatística reconhece
que este é um tema amplamente debatido por diversos autores, em que são consideradas
questões concernentes a estatística como uma ciência, mas também sobre a
aplicabilidade das informações que podem ser geradas com os procedimentos
metodológicos desta ciência. Conforme a contribuição de Grenander e Miller (1994) se
assume que o objetivo das estatísticas é a informação, ou melhor, a compreensão das
informações contidas nos dados. Como aponta Silvestre (2007, p.1), na base da
disciplina estatística está um conjunto de dados, “sendo esta constituída pelos métodos
que são utilizados para recolher, organizar, descrever e interpretar”. Outra definição que
pode ser incorporada é a de Kendall25 que considera as estatísticas como o estudo de
propriedades coletivas de populações. Stevens26 ao afirmar que as estatísticas
representam uma disciplina projetada para estabelecer uma ordem em meio a
complexidade ajuda a traduzir a noção da estatística como uma disciplina cujos
procedimentos sistemáticos podem atribuir sentido ao dado bruto com a obtenção de
algum tipo de informação passível de ser analisada.
Uma importante consideração a ser feita é que o conceito de estatística criminal
envolve também o conceito de estatística pública. Assim, quando se falar de estatística
criminal está se reconhecendo que esta se refere a uma estatística que é pública,
conforme indica a figura 3.
Figura 3 – Definição de Estatística Criminal

Estatística
Criminal

Fonte: Elaborado pela autora.
25
26

Kendall (1950 apud Bartholomew, 1995)
Stevens (1968 apud Bartholomew, 1995)

Estatística
Pública
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Deste modo, o interesse está nas estatísticas criminais entendidas como
estatísticas

públicas

que

são

baseadas

em

registros

administrativos,

mais

particularmente nos registros de ocorrências da Polícia Civil.
Segundo a definição de Jannuzzi (2001, p.133) estatísticas públicas consistem
em “conjunto de dados sociais, demográficos e econômicos coletados, compilados e
disponibilizados regularmente pelas agências ligadas ao Planejamento Governamental e
outras instituições para a sociedade civil, governos e empresas”. Estes dados podem ser
provenientes

de

Censos27

Demográficos,

pesquisas

amostrais

e

registros

administrativos.
Estatística pública, portanto, se refere a dados que representam a realidade de
um local, contabilizada pelos próprios órgãos públicos. No entanto, para o estudo não
interessa qualquer tipo de dado público, já que o termo “estatística” pode se referir a
uma ampla gama de informações, mas sim aqueles relacionados à criminalidade. Sendo
assim, irá se optar por utilizar o conceito de estatística criminal considerando que a
mesma representa uma estatística pública. O enfoque está nas estatísticas oficiais em
relação à temática da segurança pública, mais propriamente nas estatísticas relacionadas
à criminalidade, com foco específico para os dados relativos ao estado do Rio de
Janeiro.
É importante considerar que os dados das estatísticas públicas podem ser obtidos
com pesquisas oficiais, como as realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e, com registros administrativos provenientes de Ministérios,
Secretárias de Estado e Prefeituras. (JANNUZZI, 2001; OLIVEIRA E SILVA, 2005).
Assim, para o presente estudo, o conceito de estatística criminal pode ser entendido
como um conjunto de dados dos eventos relatados à polícia que são coletados,
compilados e disponibilizados regularmente pelos órgãos de segurança pública
estaduais. Isto é, representa um registro administrativo, já que as informações têm como
base os registros dos crimes notificados pela população aos órgãos policiais.
Segundo a definição feita por Jannuzzi (2001, p.134) os registros administrativos
podem ser entendidos como “dados provenientes de cadastros de instituições públicas,
criados originariamente com a finalidade de servir a propósitos de fiscalização legal e
27

Censo é uma pesquisa em que todos os elementos da população são considerados como objeto de
análise.
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controle administrativo, mas que passaram a ter uso efetivo na análise e monitoramento
de políticas sociais (...)”.
De acordo com Ferreira (2008), os registros administrativos representam uma
fonte de dados estatísticos que pode ser tanto útil aos tomadores de decisão quanto para
pesquisas acadêmicas. Segundo ele, o uso cada vez maior de registros administrativos
dentro das organizações representa um reflexo da própria evolução28 dos sistemas de
informações. Entre as vantagens enumeradas por este autor para utilização de registros
estão a economia de custos com pesquisas e a possibilidade da disponibilidade de dados
em períodos contínuos de tempo.
Contudo, Ferreira sinaliza que muitas vezes os registros administrativos são
criados sem que haja uma clareza sobre seus reais objetivos dentro das organizações.
Neste sentido cabe a reflexão sobre o duplo papel dos registros administrativos que
servem de base para as estatísticas criminais consideradas como objeto de investigação
da tese. Conforme já mencionado, os registros administrativos em questão referem-se
aos registros das ocorrências dos crimes lavrados nas delegacias de polícia do estado do
Rio de Janeiro. Estes registros de ocorrência destinam-se essencialmente a notificação
dos crimes relatados à polícia para que os mesmos possam estar oficializados e serem
objeto de investigação policial. Aliada a esta função de notificação dos eventos
criminosos, os registros de ocorrência também representam uma valiosa fonte de dados
para mensuração da criminalidade do Estado, podendo ser utilizada não só pelo poder
público, como pelo meio acadêmico e pela própria sociedade.
Assim, esta observação feita por Ferreira (2008) acaba sinalizando a importância
de que todo o processo de produção, consolidação e análise das estatísticas criminais
esteja integrado, devendo ser dada uma especial atenção para a fase de coleta destes
dados a fim de que possam oferecer o maior número de variáveis com a maior qualidade
possível. Se não há dados passíveis de ser utilizados disponíveis não há informação e
consequentemente não há análise.

28

De acordo com Ferreira (2008) em vários países, como o Canadá e os Estados Unidos, a administração
da informação está bem desenvolvida. Inclusive no Brasil “registros de nascimento, morte, casamento e
também alguns registros relativos ao Ministério do Trabalho (...) utilizados extensivamente para o
acompanhamento do mercado de trabalho e pesquisas do tipo emprego-desemprego”. (FERREIRA, 2008,
p.82).
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Uma questão que merece destaque na discussão sobre o uso da estatística
criminal como uma fonte de informação é que comumente se associa o uso de
estatísticas criminais com indicadores de criminalidade sem uma preocupação efetiva
com seus significados e sua aplicabilidade na gestão pública. Portanto, cabe esclarecer a
diferença entre estes conceitos.
A definição de indicador social feita por Jannuzzi (2001, p.15) pode ser
generalizada para definições de indicadores específicos, como os relacionados à
criminalidade. Este autor define um indicador social como:
uma medida em geral quantitativa dotada de significado social
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar
um conceito abstrato, de interesse teórico (para pesquisa
acadêmica) ou programático (para formulação de políticas).
Portanto, é “um recurso de caráter metodológico, empiricamente referido, que
informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se
processando na mesma”. (JANNUZZI, 2001, p.15). Embora se reconheça a importância
da utilização de indicadores para estudos no âmbito acadêmico, para o presente estudo o
enfoque está em sua caracterização como um instrumento operacional utilizado para
subsidiar as atividades de planejamento público nas diferentes esferas do governo por
meio do monitoramento da realidade. Assim, por exemplo, taxas de desemprego,
proporção de crianças matriculadas em escolas e taxas de homicídios, representam
indicadores, pois traduzem em cifras tangíveis e operacionais várias dimensões
relevantes da realidade.
Este autor traz à tona a necessidade de distinção entre os indicadores e as
estatísticas públicas, levantadas nos Censos Demográficos, pesquisas amostrais ou por
meio dos registros administrativos de Ministérios, Secretarias de Estado e Prefeituras.
Segundo ele, as estatísticas públicas, como óbitos e número de alunos ou professores,
representam o dado social na sua forma bruta, apenas parcialmente preparado para ser
utilizado na interpretação empírica da realidade. Isto é, encontram-se ainda num estágio
preliminar (bruto ou intermediário) para uma utilização efetiva. Contudo, tais dados
servem de combustível para construção de indicadores que permitam uma apreciação
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mais contextualizada e comparativa da realidade, no tempo e no espaço, como as taxas
de homicídios, por exemplo.
Desta maneira, as estatísticas públicas servem de matéria-prima para a
construção de indicadores. A diferença entre a estatística pública e o indicador está
justamente no conteúdo informacional que este último carrega, ou seja, no que Jannuzzi
(2001, p.16) chama de “valor contextual” da informação disponível em um indicador.
Dependendo do interesse idealizado um indicador pode se referir à totalidade da
população ou a grupos específicos, que podem ser distinguidos por características
sociais e demográficas. Este instrumento pode ser expresso como taxas, proporções,
médias, índices, distribuição por classes e por cifras absolutas.
Assim, considera-se que o tratamento de dados criminais, oriundos das
estatísticas públicas, por meio de métodos quantitativos, permite a análise destes dados
sobre algum tipo de propriedade de uma população específica que pode servir de fonte
de informação para tomada de decisão na esfera pública, sob a forma de indicador.
Assim, o foco está na informação obtida por meio da estatística criminal. A figura 4
apresentada a seguir ajuda a entender este raciocínio.
Figura 4 – Processo de Construção de Indicador de Criminalidade
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Assim, com base nas estatísticas criminais pode se chegar a indicadores que
traduzem dimensões operacionais de interesse, como a taxa de roubos de veículos e a
taxa de vítimas de estupros. Essas estatísticas podem ser apresentadas de diferentes
formas para computação de uma ou mais medidas componentes de um Sistema de
Indicadores de Criminalidade ou de Indicadores Sintéticos de Criminalidade. Neste
sentido, dependendo da quantidade de informação utilizada para sua definição e dos
objetivos pretendidos com sua análise, podem-se utilizar indicadores simples e/ou
compostos.
O Sistema de Indicadores pode ser entendido como um “conjunto de indicadores
(...) referidos a uma temática (...) específica, para análise e acompanhamento de
políticas ou da mudança social, como o Sistema de Indicadores sobre a Saúde, Sistema
de Indicadores Ambientais (...)”. (Jannuzzi, 2001, p. 134). Isto é, tratam de um conjunto
de indicadores simples, construídos a partir de uma estatística específica, relacionada a
uma dimensão da realidade.
Já os Indicadores Sintéticos também denominados de indicadores compostos ou
índices, “são elaborados mediante a aglutinação de dois ou mais indicadores simples,
referidos a uma mesma ou diferentes dimensões da realidade social”. (JANNUZZI,
2001, p.22). Um exemplo deste tipo de indicador é o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) construído a partir da combinação de indicadores mais simples,
referentes às áreas da saúde, educação e renda.
A discussão envolvendo a escolha de utilização de sistemas de indicadores ou
indicadores sintéticos evidencia aspectos positivos e negativos em prol destes dois tipos.
Ao mesmo tempo em que o indicador composto permite orientar de forma mais objetiva
a priorização de recursos e ações de políticas públicas, esta operação de sintetização da
informação pode incorrer na perda da proximidade entre conceito e a medida que a
representa e de transparência para seus potenciais usuários. Além disso, os critérios de
ponderação a ser empregado para combinação de indicadores simples em um indicador
composto podem ser alvo de questionamentos. (JANNUZZI, 2001, 2002).
Ainda que se reconheça a importância destas ressalvas, indicando que o uso de
indicadores compostos deve ser feito com critérios bem definidos, partilha-se da opinião
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de Neto, Januzzi e Silva (2008) de que se deve abandonar a dicotomia existente entre
estes dois tipos de indicadores, podendo-se utilizar propostas integradas de Indicadores
Sintéticos e Sistemas de Indicadores. De acordo com estes autores, a construção de
indicadores sintéticos não pode prescindir do sistema de indicadores. Ao utilizarmos
conjuntamente numa análise29 estes dois tipos de indicadores, se produz uma “poderosa
ferramenta analítica”, que “permite que se faça o movimento de „subida e descida‟, de
„ida e de volta‟, enfim, de síntese e análise, ou mais, de síntese para a análise (...) de
conhecimento de uma dada realidade”. Assim, “o tomador de decisão do poder público
pode ter uma visão do problema em diferentes escalas”. As medidas sínteses podem ser
úteis em situações em que “o analista ou gestor encontra-se incapacitado de apreender o
significado de diagnósticos com um grande número de indicadores, tabelas, gráficos e
mapas”. (Ibid., p.12-13).
Entretanto, deve se reconhecer que os indicadores e índices apenas “indicam
uma realidade empírica”, não se pode ter a pretensão de substituir o conceito indicado
pela medida criada para “operacionalizá-lo”. Isto é, as avaliações dos gestores públicos
não podem ficar restritas ao uso dos indicadores e índices criados, como se estes fossem
a expressão exata, mais válida ou ideal dos conceitos indicados. Como Jannuzzi (2002,
p.56) exemplifica,
(...) a avaliação da melhoria das condições de vida ou
desenvolvimento humano em países, regiões e municípios
reduz-se a uma apreciação da variação do indicador construído.
Não tendo havido modificações no indicador, não haveria
eventuais avanços ou retrocessos das condições de vida ou
desenvolvimento humano, ainda que fossem realizados (ou não)
esforços de políticas para mudança social em uma dimensão
não-contemplada pelo medida.
Este autor ainda ressalta que a “reificação” da medida em detrimento do
conceito pode ter outra consequência negativa para o campo da formulação de políticas,
que é o reforço da tendência de considerá-la como isenta de valores ideológicos ou
políticos, já que há na construção dos indicadores a intervenção de orientações teóricas
29

A ideia é que se tenha numa mesma tabela os dois tipos de informações, ou seja, os índices ou
indicadores sintéticos e os indicadores simples organizados pelos sistemas de indicadores que deram
origem a eles.
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e opções metodológicas de seus proponentes. Para Jannuzzi (2002, p.56), “um indicador
consistente deve estar referido a um modelo teórico ou a um modelo de intervenção
social mais geral, em que estejam explicitados as variáveis e categorias analíticas
relevantes e o encadeamento causal ou lógico que as relaciona”.
Deste modo, um indicador precisa ter uma série de propriedades para poder ser
empregado na pesquisa acadêmica ou na formulação e avaliação de políticas públicas.
Além da sua relevância para discussão da agenda da política
social, de sua validade em representar o conceito indicado e da
confiabilidade dos dados usados na sua construção, um
indicador social deve: ter um grau de cobertura populacional
adequado aos propósitos a que se presta; ser sensível a políticas
públicas implementadas; ser específico a efeitos de programas
setoriais; ser inteligível para os agentes e públicos-alvo das
políticas; ser atualizável periodicamente, a custos razoáveis; ser
amplamente

desagregável

sociodemográficos
historicidade

para

e

em

termos

socioeconômicos;
possibilitar

gozar

comparações

geográficos,
de
no

certa
tempo.

(JANNUZZI, 2002, p.56-57)
Entretanto, Jannuzzi ressalta que é muito difícil, perante as características do
sistema de produção de estatísticas públicas no Brasil, dispor de indicadores sociais que
possuam plenamente todas estas propriedades. Cabe ao analista avaliar os trade-offs30
do uso de diferentes medidas que possam ser construídas. Isto é, pesar as limitações e
vantagens do uso de um indicador como uma medida de informação. Tal fato é
especialmente relevante para o tema da segurança pública, uma vez que este campo é
carente de informações.
Como já sinalizado a relevância de se considerar as estatísticas criminais
oriundas dos registros lavrados em Delegacias de Polícia se apoia justamente no fato
desta ser a fonte oficial utilizada pelos gestores públicos da área de segurança no estado
do Rio de Janeiro. Além disso, é preciso reconhecer ainda que os dados do SUS, muito
30

Em economia, expressão que define situação de escolha conflitiva, isto é, quando uma ação econômica
que visa à resolução de um determinado problema traz inevitavelmente consequências negativas em
outro. (SANDRONI, 1989)
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utilizado por alguns pesquisadores31 por possuir uma melhor cobertura, também têm
alcance restrito para o planejamento das atividades policias, uma vez que contempla
apenas dados relativos a óbitos, não considerando, por exemplo, dados sobre roubos ou
furtos. Conforme já demonstrado em estudos recentes a dinâmica espacial e temporal
dos homicídios pode ser distinta da que ocorre com outros tipos de crimes. (BEATO
FILHO, 2008).
É importante esclarecer que o fato deste estudo estar baseado em dados
quantitativos não implica em descartar a utilidade de dados qualitativos, que podem
oferecer um maior detalhamento sobre o fenômeno da criminalidade. (MIRANDA,
2008). Este tipo de informação baseada nos registros criminais pode ser complementado
com outros tipos de dados de caráter investigativo tanto quantitativos como qualitativos.
Conforme Souza (2008) destaca, além do problema da não notificação de alguns
crimes por parte da população, os analistas muitas vezes não têm acesso a informações
sigilosas e a outros tipos de informação32 produzidas pelos próprios policiais na sua
rotina de trabalho. Além disso, como o próprio Jannuzzi alerta em relação ao uso dos
indicadores não se pode estabelecer uma relação causal obrigatória entre o uso das
estatísticas criminais e a redução da criminalidade. Isto reforça a perspectiva das
análises feitas a partir dos dados estatísticos criminais serem complementadas por outras
fontes de informação, pois estes dados tratam apenas do que é reportado a polícia.
Outros tipos de dados, como por exemplo, os coletados pelo Disque-Denúncia33, podem
auxiliar no estabelecimento de estratégias para redução da criminalidade (RUEDIGER
E RICCIO, 2009).
A próxima seção destina-se justamente ao aprofundamento desta discussão sobre
o papel das estatísticas criminais como uma fonte de informação.

31

Ver a publicação Mapa da Violência divulgada anualmente pelo Instituto Sangari e trabalhos como o de
Soares (2008) e Musumeci (2006).
32
Pode ser pensada aqui a utilização dos registros das ocorrências atendidas pela Polícia Militar e pela
Guarda Municipal.
33
O Disque-Denúncia é um movimento civil independente que em parceria com a Secretaria de
Segurança disponibiliza uma central de atendimento telefônico destinada a receber informações anônimas
da população sobre atividades criminosas.
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4.2 Considerações sobre a Estatística Criminal e seu Papel como uma Fonte de
Informação

Muitos autores, estudiosos do tema da segurança pública, tratam da questão das
estatísticas criminais como uma fonte de informação. Por isso é importante que se
apresente esse debate para que se possa reconhecer suas limitações e explicitar suas
vantagens.
O primeiro ponto a ser discutido se relaciona com a utilidade dos dados na
segurança pública. Autores como Miranda (2008), Beato Filho (2008) e Souza (2008)
sinalizam a importância do uso da informação na gestão pública, mais propriamente
para o planejamento, execução e redirecionamento das atividades policiais. Com base
nestes dados é possível se chegar a análises que possam ser utilizadas para “orientar o
processo de tomada de decisões”, a “planejar intervenções pontuais em locais ou alvos
que foram identificados como prioritários” e a “avaliar e monitorar resultados”.
(SOUZA, 2008, p.94).
Manning (1978) destaca o relatório34 clássico publicado em 1931, que defendia a
necessidade de uma reforma na polícia, que se mostra bastante atual já que teve como
um dos seus resultados a ênfase nas estatísticas da criminalidade como um componente
importante do trabalho policial. As estatísticas criminais tornaram-se, de acordo com
Manning (1978), parte importante das atividades policiais. Com base nos registros
criminais é possível a realização de diversas análises que podem auxiliar no
planejamento público.
Assim, a perspectiva que apoia o presente estudo de utilidade desta fonte de
informação para a gestão pública é reconhecida. Contudo, tal perspectiva está
acompanhada de uma discussão sobre a necessidade da disponibilidade das estatísticas
criminais de forma satisfatória. De acordo com Beato Filho (2008), o grande desafio
atual é a obtenção de bases de informações sobre criminalidade e violência de qualidade
que possam ser utilizadas para o desenho e avaliação de políticas públicas, pois na
34

Trata-se do Relatório Wickersham. Este relatório abordava o crime e a aplicação da lei nos Estados
Unidos, defendendo a necessidade da reforma na polícia. Um dos temas centrais deste relatório foi a falta
de profissionalismo entre os policiais da época, evidenciando a falta de formação específica, problemas
como corrupção e a brutalidade, e o uso de procedimentos ilegais na aplicação da lei.
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prática as informações criminais oriundas dos registros oficiais são precárias, pouco
sistematizadas e mal divulgadas. Segundo ele, tal questão é comumente evidenciada
pelos estudiosos da área de segurança pública.
Na realidade, como Lima (2008) ressalta, no Brasil há um déficit na produção
das estatísticas criminais como um instrumento que permita mensurar e subsidiar a
tomada de decisões e o planejamento de políticas públicas. Conforme Beato Filho
(2008) alega há uma escassez de informação nas bases de dados sobre criminalidade e
violência no país.
Mas o que seriam dados satisfatórios? Tratam-se de dados divulgados com o
maior detalhamento de variáveis possíveis, com informações do local do fato,
instrumento utilizado35, horários, dias da semana e perfis de vítima e autor. Estas
informações deveriam ter abrangência territorial e serem disponibilizadas de forma
atualizada, com os mesmos critérios de codificação para que pudessem ser comparadas
por diversas regiões com a realização de séries históricas. Este mesmo critério de
padronização tem que ser utilizado inclusive na elaboração de indicadores sintéticos36,
para que os mesmos também possam ser comparados espacial e temporalmente.
Souza (2008, p.95) afirma que entre os problemas relativos à qualidade dos
dados estão: a priorização do crime e do agente infrator, não havendo uma preocupação
substantiva com o “comportamento criminoso, as vítimas, os terceiros envolvidos, as
redes criminosas, bem como o contexto social e físico que possam ter contribuído para a
ocorrência do crime”; a falta de precisão do endereço onde os crimes ocorreram, não
havendo distinção entre o local do registro das ocorrências com o local do crime; e,
dados sobre endereços incorretos ou incompletos. Enquanto a primeira observação
aponta a importância da análise criminal baseada no maior número de informações
possíveis, as duas últimas indicam como as análises espaciais (mapeamento do crime)
tão preconizadas nas abordagens atuais sobre segurança pública, podem ser
comprometidas devido a problemas com a qualidade dos dados.
Outro problema relacionado à qualidade dos dados que é recorrente nesta
discussão sobre as estatísticas criminais, tanto no âmbito nacional como internacional,
35

Por exemplo, se foi utilizada arma de fogo ou arma branca.
Como indicador sintético cita-se os roubos de rua que pode representar o somatório de roubo a
transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular.
36
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diz respeito ao sub-registro de ocorrências por parte da população. (SOUZA, 2008).
Manning (1978), ao tratar da realidade dos Estados Unidos, ressalta que a taxa dos
crimes que se tem disponível com esses dados é relativa apenas ao que é conhecido pela
polícia, mais propriamente aos crimes que têm sido relatados ou observados pela polícia
e para os quais existem motivos suficientes para se supor uma violação da lei, de fato
ocorrida. Esta diferença entre a taxa real e os crimes conhecidos pode ser denominada
de “cifra negra do crime”, ou no original em inglês “dark figure of crime”.
Soares (2008) em seu estudo sobre homicídio no Brasil ressalta este problema da
não notificação dos crimes, esclarecendo que os registros só incluem o que chega a eles,
e que a população possui restrições em procurar os serviços públicos, em geral, e a
polícia, em particular. Exemplifica esta questão com o fato de que boa parte dos casos
que configurariam uma tentativa de homicídio em sua pesquisa não foi denunciada a
polícia e consequentemente não foi contabilizada nas estatísticas.
Musumeci (2007) e Cano (2000) também admitem que a limitação básica das
estatísticas policiais, não só no Brasil como em qualquer lugar do mundo, é que estas se
referem a somente uma parte dos crimes que é comunicada e registrada e que isto tem
relação com o tipo de delito e com o grau de confiança na polícia, como os casos de
agressões sexuais e de furtos que têm geralmente um percentual de notificação muito
baixo. Como Cano (2000) afirma a solução seria a aplicação periódica de pesquisas de
vitimização, que conforme já explicitado, esbarra na questão do alto custo de realização
das mesmas.
Outros autores, como Plant e Scott (2009), reconhecem a limitação dos índices
de criminalidade, para eles além de muitos crimes não serem relatados a polícia, há
também o problema da codificação dos dados o que prejudica a comparabilidade entre
as agências policiais. Ademais, estes índices são restritos não informando dados
importantes como, por exemplo, a percepção dos cidadãos sobre a sua segurança.
Neste sentido, como demonstra Batitucci (2007), a contabilidade oficial dos
crimes por meio de registros administrativos, como Boletins de Ocorrência (ou
Registros de Ocorrências) ou Declarações de Óbito, possuem problemas que vão desde
a falta da abrangência dos dados e da subnotificação dos crimes até questões relativas à
própria metodologia da coleta, processamento ou interpretação das informações.
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De acordo com Beato Filho (2008), algumas condições que afetam
negativamente a qualidade das informações criminais se relacionam com as próprias
características das organizações encarregadas da coleta destes dados. Este autor afirma
que raramente as organizações policiais ou de justiça possuem tecnologias de
processamento de dados adequadas, com computadores integrados em rede e atrelados a
mecanismos eletrônicos de coleta de dados, havendo inclusive o uso de muito papel no
preenchimento das ocorrências, dificultando a sistematização da utilização destas
informações. Além disso, indica que é necessário na montagem de um sistema de
informações, “pessoal minimamente qualificado para a tarefa, que tenha um domínio no
manejo de banco de dados eletronicamente disponíveis, planilhas e, se possível, de
algum software de análise estatística de dados”. (Ibid., p.70).
Deste modo, se reconhece que as estatísticas criminais representam uma fonte
que possui limitações. Contudo, ainda que se admita que exista uma subnotificação37
dos registros de crimes e que muitas vezes há problemas, como demora na
disponibilidade destas informações, defende-se neste estudo a importância de se estudar
este fenômeno. Assim, parte-se do princípio que é melhor a utilização de algum dado
concreto sobre a ocorrência dos crimes para orientar a atividade policial, ainda que ele
não seja o ideal, do que desprezar este tipo de informação.
Assim, embora seja necessário problematizar as deficiências da estatística não se
pode deixar de reconhecer sua função como um instrumento de análise para a
construção de políticas públicas. “O uso da informação estatística possui um caráter
estratégico porque permite dar significado a infinidade de dados que inundam a
administração pública”. (MIRANDA, 2008, p.15).
Corroborando com a perspectiva de Marco Antônio de Azevedo (2006, p.19) em
sua tese de doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas
Gerais, considera-se que a análise de informações e a produção de conhecimentos sobre
os eventos criminosos representam uma “alternativa eficiente e vantajosa para a polícia
em relação ao uso da força e ao enfrentamento reativo e direto, puro e simples, dos
ofensores”.

37

A subnotificação, ou seja, a não notificação do delito a polícia como evidenciado só pode ser avaliada
com pesquisas de vitimização.
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Conforme Plant e Scott (2009) consideram investir na coleta de dados e em
ferramentas de análise para identificar os infratores reincidentes, perfis de vítimas
recorrentes, e, pontos de concentração com maior probabilidade de ocorrência de
crimes, pode ser de grande ajuda para a polícia e os governos locais concentrarem a
atenção aonde for mais necessário. Ou seja, apesar das limitações de tais sistemas de
coleta e classificação de dados, eles são centrais para o desenvolvimento de boas
políticas de segurança. É preciso ter em mente que este tipo de informação pode ser
bastante útil em situações de caráter preventivo e quando aliadas a outros tipos de
informação, como as de caráter investigativo.
Tal concepção remete a uma discussão cada vez mais presente ao se tratar o uso
da estatística criminal: a informação como elemento central na construção de políticas
públicas de segurança. Assim, é preciso compreender o que se chama de dado e
informação e quais são as implicações do uso das estatísticas criminais em termos mais
operacionais.

4.3 Contextualizando o Conceito de Informação

A transversalidade do tema da segurança pública fica evidente quando se
observa nas contribuições dos autores apresentadas no presente trabalho, uma
aproximação com a Ciência da Informação. Isto é especialmente relevante ao se
considerar que esta ciência também dialoga com diversas disciplinas, reforçando o
caráter interdisciplinar do presente estudo. (BRAGA, 1995). O fato é que a informação
assume um papel importante na construção de políticas públicas de segurança
contemporâneas. A prática policial vem incorporando, cada vez mais, a utilização de
sistemas de tecnologia de informação voltados à prevenção, repressão e resolução de
crimes. Isto é observado não apenas em relação ao uso das estatísticas, mas em outros
campos como, por exemplo, na utilização de GPS38, no monitoramento por câmeras e
na interceptação telefônica.

38

Sigla do original em inglês Global Positioning System que representa um sistema de navegação por
satélite.

74

Conforme ressaltado o interesse aqui está no estudo das estatísticas criminais
como uma fonte de informação para análise e decisões de políticas públicas voltadas
para as atividades policiais a partir da perspectiva dos profissionais de segurança
envolvidos. Deste modo, também se considera a importância dos fenômenos
relacionados à produção, ao processamento, à disseminação, à organização, ao
armazenamento, à recuperação, ao uso e a interpretação desta informação. Portanto, é
preciso esclarecer o que se chama de informação, qual o sentido que se dá a este
conceito como pressuposto de estudo.
Neste contexto, o termo estatística se relaciona com o conceito de informação, já
que a disponibilidade de estatísticas representa justamente a oferta de dados sobre
determinado assunto que podem servir como fonte de informação para o planejamento
de uma ação utilizando-se recursos computacionais. Portanto, o conceito de informação,
neste caso, está atrelado a outros conceitos como tecnologia da informação (TI),
sistemas de informação (SI) e banco de dados.
Destaca-se que já existe uma literatura extensa sobre Ciência da Informação e
seus principais conceitos, que será apropriada em parte neste estudo. Na realidade, a
contribuição dada com o presente trabalho está em promover uma reflexão sobre a
utilização destes conceitos relacionados à questão específica da segurança pública.
Conforme O‟Brien (2003) destaca sistemas e tecnologias da informação
passaram a ser um componente importante para a gestão das organizações. Assim, tal
perspectiva já bastante forte no meio empresarial também passa a ser incorporada em
organizações públicas, como se evidencia com a defesa do uso das estatísticas criminais.
Uma definição importante para compreensão deste processo é o de sistemas de
informação. Laudon e Laudon (1999, p.4) definem um sistema de informação como:
um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando
juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir
informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o
controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em
empresas e organizações.
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De acordo com O‟Brien (2003, p.6), a utilização dos sistemas de informação
envolve “uma diversidade de dispositivos físicos (hardware39), instruções e
procedimentos de processamento de informação (software40), canais de comunicações
(rede) e dados armazenados (recursos de dados)”. Estes sistemas de informação podem
se referir a uma diversidade de variáveis sobre pessoas, lugares e coisas de interesse,
tanto de dentro como de fora da organização. (LAUDON e LAUDON, 1999).
Os sistemas de informação funcionam por meio de um ciclo baseado em três
atividades básicas: entrada, processamento e saída. De acordo com o detalhamento feito
por Laudon e Laudon (1999, p.4) sobre este processo, a primeira etapa do ciclo
corresponde a entrada (ou input) que “envolve a captação ou coleta de fontes de dados
brutos de dentro da organização ou de seu ambiente externo”. Após esta entrada dos
dados ocorre a atividade do processamento que “envolve a conversão dessa entrada
bruta em uma forma mais útil e apropriada”. Já a saída (ou output) “envolve a
transferência da informação processada às pessoas ou atividades que a usarão”.
Destaca-se que os sistemas de informação também funcionam armazenando
informação sob várias formas, até que ela seja necessária para as atividades de
processamento ou saída. Além dessas três atividades básicas, há ainda a realimentação
(ou feedback) que representa parte da saída que é levada de volta para as pessoas ou
atividades apropriadas, podendo ser usada para corrigir ou refinar os dados do estágio
de entrada.
Um ponto que merece ser esclarecido é que o foco está em sistemas de
informação baseados no uso de computadores que se caracterizam por serem formais e
organizacionais. Isto é, “são sistemas que se baseiam em definição de dados e
procedimentos, mutuamente aceitos e relativamente fixos, para coleta, armazenamento,
processamento e distribuição de informação”. Portanto, é estabelecido por uma
organização e está em consonância com as regras e procedimentos formais da mesma,
podendo, por exemplo, ser baseado em um arquivo com nomes e endereços de clientes

39

“Equipamento físico usado para o trabalho de entrada, processamento e saída em um sistema de
informação”. (LAUDON e LAUDON, 1999, p. 378).
40
“O software do computador consiste em instruções pré-programadas que coordenam o trabalho dos
componentes de hardware para que executem os processos exigidos por cada sistema de informação”.
(LAUDON e LAUDON, 1999, p. 6). Isto é, são responsáveis por estabelecer instruções para execução de
tarefas específicas de processamento.
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ou por um catálogo alfabético por cartões em uma biblioteca. (LAUDON e LAUNDON,
1999, p.5).
Os sistemas de informação computadorizados captam dados de fora ou de dentro
da organização por meio de formulários em papel que os registram e os colocam
diretamente em sistema de computadores através de um teclado ou outro dispositivo, ou
ainda captando dados diretamente registrados no computador em um arquivo.
Assim, “as atividades de entrada, tais como registro, codificação, classificação e
edição, se preocupam em assegurar que os dados necessários são corretos e completos”.
Já durante a atividade de processamento, “os dados são organizados, analisados e
manipulados através de cálculos, comparações, resumos e classificações, objetivando
uma forma de disposição mais significativa e útil”. Nas atividades de saída os resultados
do processamento são transmitidos a locais “onde serão usados para tomada de
decisões, projeto, inovação, coordenação ou controle”. Esta saída dos sistemas de
informação pode se apresentar de diversas formas, como “relatórios impressos,
apresentações gráficas, vídeos, som ou dados a serem enviados a outros sistemas de
informação”. (Ibid., p. 4).
Nesta fase do processamento, os dados brutos são transformados em um
conjunto de números organizados que são passíveis de serem usados para demonstrar o
comportamento do fenômeno estudado, como os indicadores de criminalidade. Cabe
destacar que existem diversas ferramentas para a análise dos fenômenos da segurança
pública. Borges (2008) ressalta as estatísticas descritivas, o estudo temporal e o estudo
espacial, apresentadas na figura 5.
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Figura 5 – Ferramentas para Análise de Fenômenos de Segurança Pública

Estatísticas Descritivas

Estudo Temporal

Estudo Espacial

• Descreve as várias
características de um
conjunto de dados.
• Possibilita a
apresentação de
dados quantitativos
por meio de tabelas e
gráficos.

• Verifica a existência
de tendências do
fenômeno tempo.
• Considera a
sazonalidade (ciclos)
e padrões (horas,
dias, meses, anos).

• Baseado em dados
quantitativos de
fenômenos
posicionados
espacialmente.
• Descreve e visualiza
distribuições
espaciais,
identificando padrões
de associação e
observações atípicas.
• Muito utilizado para
avaliar a variação
geográfica na
ocorrência de um
fenômeno.

Fonte: Informações adaptadas do trabalho de Borges (2008).

Deste modo, o processamento reduz a quantidade de detalhes, transformando os
dados em informação e os organizando e condensando em tabelas, gráficos e mapas.
Tanto os resumos visuais (gráficos e os mapas), como os numéricos (tabelas)
desempenham um papel importante nas análises estatísticas. (STEVENSON, 1981). A
escolha de qualquer uma destas apresentações está vinculada ao objetivo que se
pretende chegar com a análise destes dados e elas podem ser utilizadas
concomitantemente.
As estatísticas descritivas podem ser utilizadas no acompanhamento de
indicadores de criminalidade, por exemplo. Os estudos temporais podem ser úteis para
se comparar dados sazonais, como o aumento de roubos nos meses de férias ou em
período de eventos como o Natal e o Carnaval. Além disso, como ressalta Borges
(2008), podem ser realizados estudos que considerem tanto as dimensões de tempo
como de espaço, um exemplo de estudo espaço-temporal pode ser o acompanhamento
da incidência de algum tipo de crime por região específica a cada hora do dia a fim de
se avaliar qual o local e o horário de maior incidência daquele crime.
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Um aspecto que merece ser destacado é que a utilização destas ferramentas para
análise dos dados envolve a utilização de pacotes computacionais voltados para análises
estatísticas, como o SAS, SPSS, SPlus, R, e para o geoprocessamento, como o Arcview
e Geomídia. Assim, é preciso que se tenha não só a disponibilidade destes pacotes, na
maioria pagos, como a presença de técnicos capacitados para manipulação destes dados.
Borges (2008, p.46-47) especifica diversas vantagens para o uso de banco de
dados, apresentadas na figura 6 disposta a seguir:
Figura 6 – Vantagens no uso de Banco de Dados
Redundância reduzida
• “Os dados são organizados por um sistema de banco de dados e armazenados em apenas
um local”.
Maior integridade de dados
• “Como os dados estão apenas em um local, não existe o perigo de existirem cópias
mantidas em locais separados”.
Manutenção mais fácil
• “O sistema de banco de dados cumpre a tarefa de atualizar os dados comandados de
diversos programas, ficando transparente ao programador e ao usuário final”.
Independência entre dados e programas
• “O programa não é afetado pela localização do dado, bem como novos dados podem ser
agregados ao banco a qualquer momento”.
Padronização do acesso aos dados
• “Para acessar os dados, diversos programas utilizam os mesmos procedimentos”.
Melhor proteção global
• “Como os dados estão armazenados em apenas um local físico,a confiança no backup é
maior, bem como controle de acesso”.
Fontes de dados compartilhadas

• “É fácil localizar o fluxo que o dado faz, desde sua origem até seu destino, dentro do banco
de dados”.
Fonte: Extraídas de Borges (2008, p.46-47).

Não obstante, ainda utilizando-se as definições de Laudon e Laudon (1999,
p.121) é preciso considerar que em todos os sistemas de informação, os dados devem
ser organizados e estruturados de maneira que possam ser utilizados com eficácia. Na
realidade, a falta de organização dos métodos de armazenamento e de recuperação da
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informação traz sérios prejuízos a utilização de sistemas de informação, impedindo que
se acesse muitas vezes as informações que são mantidas nestes sistemas. Os sistemas de
informação não podem proporcionar soluções se seus dados não forem exatos, de fácil
acesso e disponíveis no tempo certo. Na verdade, este é um dos grandes desafios dos
sistemas de informações no campo da segurança pública, reunir informações de forma
organizada, que possam ser comparadas e acessadas facilmente na forma correta, de
forma mais atualizada possível.
Relacionado a isso, o conhecimento dos arquivos e de banco de dados possui um
papel fundamental na utilização eficaz dos sistemas de informação. A estruturação dos
dados em um sistema de informação deve ser feita de modo a manter a sequência de
elementos de dados e agrupamentos relacionados de informação. Na realidade, em um
sistema de informação há uma hierarquia de dados. Esta hierarquia começa com bits e
bytes e prossegue até campos, registros, arquivos e banco de dados. (LAUDON e
LAUDON, 1999, p.122). A figura 7 traz as definições de cada uma dessas etapas.
Figura 7 – Definição da Hierarquia de Dados

Banco de dados

• Grupo de arquivos relacionados.

Arquivo

• Grupo de registros relacionados.

Registro

• Coleção de campos de dados relacionados,
como nome, idade e endereço de uma pessoa.

Campo

• Agrupamento de caracteres em uma palavra,
grupo de palavras ou um número completo,
como o nome ou a idade de uma pessoa.

Byte
Bit

• É um grupo de bits que representa um
caractere único, que pode ser uma letra , um
número ou outro símbolo.
• Representa a menor parcela de informação que
o computador pode manipular.

Fonte: Baseada em Laudon e Laudon (1999, p.122).

Portanto, o maior elemento da hierarquia é o banco de dados que consiste em
arquivos relacionados. Por exemplo, um arquivo de pessoal poderia ser agrupado com
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um arquivo de informações sobre pagamentos em um mesmo banco de dados.
(LAUDON e LAUDON, 1999).
Entidades, atributos e campos-chave são outros termos utilizados na organização
de dados. O termo entidade se refere à pessoa, lugar ou coisa sobre a qual se mantêm
informações. Enquanto o atributo corresponde a cada característica ou qualidade que
descreve uma determinada entidade. Por exemplo, num arquivo que trata de
informações sobre clientes de uma empresa, nome, endereço ou data de aniversário
seriam atributos da entidade “cliente”. Cada um destes atributos possui valores
específicos que podem ser localizados nos campos de um registro que descreve uma
determinada entidade. Já o campo-chave representa um campo identificador. Assim,
“cada registro de um arquivo ou banco de dados deve conter pelo menos um campo que
identifique de maneira única aquele registro de modo que ele possa ser recuperado
(acessado), atualizado ou ordenado”. No exemplo do arquivo sobre clientes um campochave poderia ser o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), já que cada cliente
possui um único número de CPF. (Ibid., p.122).
No caso das estatísticas criminais a organização dos dados se coloca como uma
tarefa complexa, pois pode envolver uma variedade de campos com os mais diversos
atributos de interesse. Entre os campos considerados podem-se ter atributos como, por
exemplo, o número da Delegacia onde foi registrada a ocorrência, a Delegacia da
circunscrição onde ocorreu o fato, o número do código do delito, data de nascimento
dos envolvidos, profissão, cor, sexo, instrumento utilizado no crime, local da
ocorrência, número do logradouro em que ocorreu o fato, tipo de logradouro.
Além disso, a figura do campo-chave, que geralmente é representado pelo
número da Ocorrência Criminal é essencial, pois a mesma ocorrência envolve mais de
um registro, já que pode haver dados sobre pessoas com diversos graus de envolvimento
relacionadas à mesma ocorrência criminal. Assim, no arquivo completo das ocorrências
de um mês lavradas numa determinada Delegacia de Polícia pode se ter mais de um
registro (ou linha) para o mesmo número de ocorrência, por exemplo, um se referindo as
características da vítima e outro as do autor do crime. Por este motivo inclusive a
preocupação com a segurança e o sigilo destas informações também precisa estar
presente no gerenciamento deste banco de dados, já que as informações pessoais que
possam identificar autor, vítima ou testemunha devem ser preservadas. A figura 8 indica
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uma amostra hipotética de um arquivo contendo dados sobre a entidade “registro de
ocorrência”:
Figura 8 – Amostra de Arquivo de Dados sobre a entidade “Registro de
Ocorrência”
Entidade= “Registro de Ocorrência”
Nº
Registro
Ocorrência

Delito

Roubo de
Veículo
Roubo de
5888977722 Veículo
5888977722

5899977755 Homícidio

Delegacia
Grau de
em que
Envolvimen
Ocorreu o
to no RO
Fato

Horário

Logradouro

Idade

Sexo

Ano

Mês

25

Vítima

10:45

Av Pres Vargas

24

Fem

2012

3

25

Autor

10:45

Av Pres Vargas

36

Mas

2012

3

22

Testemunha

20:12

Av das Américas

58

Mas

2012

5

Campo-chave

Demais Campos

Atributos

Fonte: Baseada em Laudon e Laudon (1999, p.123).

Uma observação importante se refere ao fato que comumente os dados
constantes nos arquivos são digitados em códigos, como por exemplo, o número das
delegacias ou as abreviações para o grau de envolvimento e o tipo de arma utilizada,
cujas classificações precisam ser conhecidas e padronizadas para que os arquivos
possam ser integrados em um banco de dados. Deste modo, é preciso que os arquivos
possuam atributos com códigos que possam ser relacionados para que ocorra a
integração destes em um banco de dados. Por exemplo, pode-se reunir um banco de
dados com os arquivos das ocorrências dos três primeiros meses de um determinado ano
de todas as delegacias de um Estado.
No caso da segurança pública, ressalta-se a importância de se considerar os
sistemas de informação sob uma perspectiva local para o planejamento das ações
policiais. Conforme já explicitado, os sistemas de informação visam coletar, analisar e
divulgar importantes dados eletronicamente, ou seja, com o auxílio de recursos
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computacionais. Segundo Oakford e Williams (2011), a vantagem dos sistemas a partir
de uma perspectiva localizada está na sua capacidade de fornecer informações mais
precisas, permitindo um maior detalhamento geográfico e dados mais atuais.
Neste sentido, é preciso atenção no processo de digitação dos dados, pois
qualquer inconsistência prejudica sua utilização como um sistema de informações.
Assim, se o nome de uma mesma rua, por exemplo, é digitada de formas diferentes a
análise espacial das informações, tão destacada nas políticas de segurança pública, fica
deturpada com a sua perda de consistência, já que a informação fica diluída. Ainda que
os analistas tentem reverter esta deficiência fazendo uma correção no banco de dados, a
rapidez no acesso a estas informações fica comprometida.
Assim, é preciso reconhecer que as estatísticas criminais podem ter um
importante papel num sistema de informações passível de ser usado na análise criminal.
Isto é, as estatísticas criminais podem ser aplicadas como um instrumento para auxiliar
no planejamento das atividades policiais. Além disso, a noção de sistema de informação
está associada à ideia de conexão entre as partes, mais propriamente ao processo de
produção, processamento e disseminação da informação (SILVA, 2005). Este processo
implica em operações que envolvem um fluxo de trabalho, pessoas e informações em
que tanto os aspectos técnicos inerentes ao seu funcionamento, como as características
culturais da organização devem ser consideradas. (LAURINDO, 2008).
Tais considerações evidenciam a necessidade de um acompanhamento técnico
não só no gerenciamento dos arquivos utilizados como base para os sistemas de
informação, como no próprio processo de produção destes dados. É preciso considerar
que aliada a esta dimensão tecnológica está a dimensão organizacional dos sistemas de
informação, que envolve aspectos relacionados a assuntos como “hierarquia das
organizações, especialidades funcionais, procedimentos empresariais, cultura e grupos
de interesses políticos”. (LAUDON e LAUDON, 1999, p.17).
Assim, embora os sistemas de informação computadorizados dependam
fortemente das tecnologias da informação, eles são projetados, operados e utilizados por
pessoas em uma multiplicidade de contextos organizacionais. O sucesso de um sistema
de informação não está atrelado apenas por sua eficiência na minimização de custos,
tempo e uso de recursos de informação, ele também depende da eficácia da tecnologia
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da informação no apoio às estratégias de uma organização, na capacitação de seus
processos, no reforço de suas estruturas e culturas organizacionais, trazendo um
aumento de valor para a organização. (O‟Brien, 2003).
Laurindo (2008) defende o conceito de tecnologia da informação como algo que
deve ser entendido como mais abrangente do que os de processamento de dados e de
sistemas de informação, pois incorpora aspectos humanos, administrativos e
organizacionais. De acordo com ele, o uso eficaz da TI vai além do hardware e do
software utilizados e das metodologias de desenvolvimento dos sistemas de informação,
se relacionando com o alinhamento da TI com a estratégia, as características da
organização e sua estrutura organizacional. A posição defendida por este autor, também
considerada no presente trabalho, é de que para a TI ter um impacto significativo no
desempenho de uma organização ela precisa estar em consonância com a operação e a
estratégia da empresa.
Outro ponto importante tratado por Laurindo (2008, p.92) se refere à
necessidade de uma estrutura e de procedimentos que fortaleçam a continuidade do
relacionamento entre os responsáveis pela TI e pelos demais gestores da organização.
“A gestão da TI (...) deve ser um processo contínuo, não ficando restrita a um „momento
de planejamento‟ (...)”. Estas considerações são especialmente importantes quando se
trata de organizações públicas em que a continuidade nas políticas e procedimentos
adotados muitas vezes não ocorre. Assim, é preciso que haja não só integração entre as
partes envolvidas como também a continuidade na utilização da TI.
Nesta mesma direção, autores com Weill e Ross (2006) afirmam como é
importante para o sucesso de uma organização que ela esteja atenta a relação entre os
processos organizacionais e o uso de TI. É preciso que esteja claro qual o valor que a
organização aufere a tecnologia da informação. Organizações de desempenho superior:
deixam claro as suas estratégias e o papel da TI em concretizá-las; mensuram e
gerenciam os custos e ganhos obtidos com a TI; “atribuem responsabilidades pelas
mudanças organizacionais necessárias para tirar proveito dos novos recursos de TI”; e,
“aprendem com cada implementação, tornando-se mais hábeis em compartilhar e
reutilizar seus ativos de TI”. (Ibid., p. 3).
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Assim, tanto Laurindo (2008) como Weill e Ross (2006) assumem uma
perspectiva que se relaciona com a presente tese, não basta que se tomem decisões
específicas sobre a Tecnologia da Informação, é preciso que este uso esteja articulado a
visão e aos valores gerais da empresa, com a especificação do processo de tomada de
decisão dentro da organização, com uma estrutura de responsabilidades que esteja
integrada e estimule comportamentos desejáveis na utilização da TI. Assim, é preciso
levar em consideração as implicações que a introdução da TI pode trazer para o
ambiente organizacional, levando em conta que cada organização irá possuir condições
específicas.
O‟Brien (2003, p.8) destaca as principais razões para o sucesso ou fracasso dos
projetos de desenvolvimento de tecnologia da informação. As cinco razões para o
sucesso seriam: “envolvimento do usuário, apoio da administração executiva,
declaração clara de requisitos, planejamento adequado e expectativas realistas”.
Enquanto as cinco razões para o fracasso envolvem “falta de contribuição do usuário,
requisitos e especificações incompletos, mudanças de requisitos e especificações, falta
de apoio executivo e incompetência tecnológica”.
Na realidade a TI aparece nas publicações acadêmicas41 comumente associada à
crescente utilização da internet e a emergência de novas tecnologias computacionais
disponíveis, trazendo vantagens competitivas para as empresas, se tornando, portanto,
um diferencial importante no mundo dos negócios. Mas, conforme Weill e Ross (2006)
ressaltam as organizações governamentais também podem ser usuárias significativas de
TI.
Embora esta gestão da TI nas organizações governamentais esteja sujeita a
condições distintas da realidade empresarial, muitas vezes lidando com atores com
interesses divergentes e multifacetados, Weill e Ross (2006) indicam que é possível
adotar modelos de gestão de TI eficientes, citando o exemplo, da Metropolitan Police
Service-Scotland Yard, no Reino Unido.
De acordo com estes autores, os objetivos da Scotland Yard incluem eficiências
de custo, melhor acesso à informação e maior excelência operacional com processos
alinhados. Isto é, a utilização da informação para solução dos crimes passou a ser
41

Ver, por exemplo, Laudon e Laudon (1999), Turban, Mc Lean e Wetherbe (2002), Laurindo e
Rotondaro (2008), Weill e Ross (2006), Davenport, Harris e Morison (2010).
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valorizada pela organização com a utilização de recursos que facilitassem a entrada de
dados, evitando-se duplicação dos mesmos e os disponibilizando em qualquer instante e
lugar. Atrelado a isto foram delegadas responsabilidades a partir de uma estrutura
administrativa e operacional integrada para tomada de decisões.
Portanto, conforme Turban, Mc Lean e Wetherbe (2002) destacam entre os
diferenciais que podem ser obtidos com a aplicação da TI estão: a criação de aplicações
inovadoras que podem trazer vantagens estratégicas; o suporte a implementação de
mudanças; a redução de custos; e, o fornecimento de uma inteligência competitiva
mediante a coleta e a análise de informações.
Finalmente, um último ponto que merece ser ainda aprofundado nesta discussão
da estatística como uma fonte de informação diz respeito à distinção entre dado,
informação e conhecimento. Na realidade, esta perspectiva que o dado por si só não é
informação, ao mesmo tempo em que a informação se não for aplicada não gera
conhecimento, vai ao encontro não só de trabalhos produzidos no campo da Ciência da
Informação, como também é tratada nas abordagens contemporâneas de prevenção e
controle da criminalidade já apresentadas, especialmente na abordagem do policiamento
orientado à inteligência. Deste modo, a próxima seção está dedicada a esta discussão
dos conceitos de dado, informação e inteligência.

4.4 Dado, Informação e Inteligência: esclarecendo estes conceitos

Dado, informação e inteligência são conceitos que permeiam o debate a respeito
do uso das estatísticas criminais no planejamento público. Como alerta Beato Filho
(2008, p.64) ao refletir sobre a produção, uso da informação e diagnósticos na segurança
pública, não basta apenas ter os dados, é preciso “transformar estes dados em
informação, e a informação em conhecimento que permita uma base de ação sólida e
consistente através de programas de prevenção, além de possibilitar a avaliação dessas
ações”.
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Na realidade, esta discussão sobre o uso dos dados feita no campo da segurança
pública, também deve ser vista sob uma perspectiva mais ampla, já que é tratada por
diversos autores da área da Ciência da Informação.
No campo da Ciência da Informação pode-se resgatar a contribuição de Setzer e
Silva (2005) sobre dado e informação. Estes dois autores reconhecem um aspecto que se
considera fundamental ao assumir no presente estudo a relação entre o uso das
estatísticas criminais e o planejamento público: a influência do elemento humano.
De acordo com Setzer e Silva (2005), uma mensagem recebida sob a forma de
dados só se converte em informação se o seu receptor for capaz de compreender o seu
conteúdo, associando a ela um significado. A informação pode ser transmitida por meio
de dados ou pela vivência direta. Como exemplo de informação advinda da vivência
direta, os autores citam a sensação de frio que um indivíduo pode ter ao sair de casa,
sem que tenha a disposição um termômetro que indique uma baixa de temperatura (ou
seja, os dados). No caso da segurança pública, o próprio sentimento de insegurança de
alguém que passou por alguma situação de ameaça pode ser entendido como uma
informação42 transmitida por sua vivência direta. Para este estudo o foco de interesse
está nas informações que são transmitidas pelos dados oriundos dos registros de
ocorrência dos crimes.
Um ponto interessante trabalhado por Sezter e Silva (2005) é que embora se
falem de sistemas de informação computadorizados, na realidade não se processam
informações em computadores, mas sim os dados que representam estas informações.
Estes autores partem do pressuposto que a percepção do dado como uma informação
está vinculada a capacidade de quem recebe e interpreta este dado, associando-o a um
conceito conhecido. Um computador só trata estes dados, não tendo a capacidade de
associar significados a eles. A função do banco de dados se refere a esta sua capacidade
de armazenar os dados passíveis de serem estruturados, selecionados e transmitidos a
pessoas, de modo que eles possam ser interpretados e transformados em informações
úteis.
Esta visão de Sezter e Silva (2005) corrobora com a preocupação deste estudo
em sinalizar a importância do processo que envolve o uso das estatísticas criminais no
42

Em contrapartida, esta vivência direta pode ser convertida em dados, como os coletados com as
pesquisas de vitimização ou de percepção sobre sentimento de insegurança.
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planejamento das atividades policiais, desde a fase da coleta e estruturação destes dados
(em banco de dados), sua análise e utilização efetiva em ações voltadas para o
planejamento público. Reconhece que este processo não envolve apenas questões
técnicas, mas também decisões subjetivas relacionadas à percepção dos agentes
envolvidos.
Segundo estes dois autores, “o que se tem são banco de dados, que podem ser
interpretados como informações, incentivando pessoas a procurar vivências que levam a
conhecimentos, e a eventualmente produzir algo, adquirindo assim competência”.
Portanto, ressaltam que “aos dados armazenados e calculados objetivamente, é
necessário agregar conhecimentos e decisões subjetivos, quando se vai tomar alguma
atitude que envolve conhecimento ou competência”. (Ibid., p.7).
Nesta mesma direção Pereira (2006) considera o dado como uma referência não
elaborada e ainda não interpretada, que em sua forma bruta não leva ao entendimento de
um fenômeno dentro de um contexto. Deste modo, o pressuposto é de que o dado
trabalhado pode propiciar o aumento do conhecimento e servir de suporte para se
diagnosticar o ambiente e se formular políticas públicas.
Segundo Gracioso (2003), o dado representa a informação que deve ser
processada e divulgada para ser transformada em conhecimento e ser analisada para
auxiliar na tomada de decisão. Isto é, ser utilizada de forma “inteligente”. O dado é
processado por um usuário para que se transforme em informação, a qual será analisada
em um contexto específico marcado pela expectativa de seus usuários. (OAKFORD E
WILLIAMS, 2011).
Estas concepções apontam para a necessidade de diferenciação entre o conceito
de inteligência e o de informação, já que não só no âmbito da Ciência da Informação,
mas no próprio campo da segurança pública é discutido este aspecto, especialmente
pelos autores que tratam do modelo de policiamento orientado à inteligência
(intelligence-led policing).
Embora muitas vezes sejam encarados como sinônimos, a informação por si só
não é inteligência, pois não há inteligência sem análise. A publicação do Bureau of

88

Justice Assistance43 (2005) ao discutir a abordagem do intelligence-led policing afirma
que a inteligência não é simplesmente o que é coletado, é o resultado da análise dos
dados coletados. Portanto, não basta que os dados sejam coletados, processados e
transformados em informações sem que ocorra uma análise voltada para aplicação
prática destas informações.
De forma semelhante Amey, Hale e Uglow (1996, p.45) definem inteligência
como “informações analisadas na tomada de decisões para o emprego de recursos na
prevenção do crime ou na repressão de criminosos”. Esta análise da informação de
forma “inteligente” é central ao processo de tomada de decisão dos gestores,
principalmente em se tratando dos novos modelos de policiamento.
Para Ractcliffe (2008), a inteligência voltada para análise criminal é usada como
uma expressão que descreve o resultado da análise não somente de informações de
vigilância, coletadas com criminosos e fontes de pessoas confidenciais (informantes),
mas também de outras fontes de dados produzidas pela própria polícia44, de dados
sócio-demográficos e de outros dados não policiais. Os dados representam a base para a
produção de informação que permite a elaboração de uma análise feita de forma
“inteligente”.
Assim, existe a necessidade de melhor integração dos sistemas de informação
postos à disposição da polícia para que uma ampla variedade de dados permita a
definição de um quadro da criminalidade. Desta forma, a inteligência é central para o
planejamento estratégico e para uma melhor orientação de recursos e decisões
gerenciais. Por isso, a incorporação da inteligência ao processo de planejamento
depende do compartilhamento de informações por meio de uma política sustentável, ao
invés de uma prática informal no interior das organizações de segurança. Esta
concepção reflete, portanto, a perspectiva de que uma mudança cultural e institucional
deve ser estruturada e sustentada no interior dessas organizações.
A publicação New Jersey State Police Practical Guide to Intelligence-Led
Policing (2006, p.3) considera que a informação não transformada, ou em dados brutos,
representa a origem do conhecimento e, como tal, é um referencial fundamental para a
43

Órgão ligado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Como, por exemplo, os dados produzidos com as chamadas realizadas para o 190 (central de
atendimento telefônica policial).
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tomada de decisão racional. Quando adequadamente analisadas e avaliadas, pode então
ser transformadas em um derivativo conhecido como "inteligência", que envolve a
síntese dado/ informação com o raciocínio analítico.
A figura 9 sintetiza este raciocínio de que as estatísticas criminais baseadas nos
registros de ocorrência representam os dados processados em um sistema de informação
em indicadores que serão passíveis de ser analisados (de forma “inteligente”) para gerar
conhecimento voltado para tomada de decisão no planejamento das atividades policiais.
A partir desta análise “inteligente” é possível identificar, priorizar e intervir na realidade
de forma mais eficaz, direcionando as ações para minimizar os problemas encontrados.
De acordo com Cope (2004), a inteligência pode ser entendida como a informação
desenvolvida para orientar a ação policial.
Figura 9 – Processo Dado, Informação e Inteligência
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Fonte: Elaborado pela autora.

Neste contexto, o conceito de inteligência utilizado aqui se afasta da ideia do
secreto, como comumente é utilizado no meio policial, e se aproxima da noção de
análise criminal. Logo, tal discussão implica também na definição deste conceito.
Segundo Gottlieb, o esclarecimento do conceito de análise criminal permite o
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entendimento de seu alcance no interior das organizações policiais e de seus impactos
nos modelos de policiamento contemporâneos, visto que representa “um conjunto de
processos sistemáticos direcionados para o provimento de informação oportuna e
pertinente sobre padrões do crime e suas correlações de tendências, de modo a apoiar as
áreas operacional e administrativa no planejamento e na distribuição de recursos para a
prevenção e supressão das atividades criminais”. (GOTTIEB 1998 apud BORGES,
BAYMA E ZOUAIN, 2009, p.96).
Deste modo, a análise criminal suporta várias atividades, incluindo a
implantação de patrulhamento, operações especiais e unidades táticas, investigações,
planejamento e pesquisa, prevenção do crime, e serviços administrativos como
orçamento e planejamento de programas (OSBORNE e WERNICKE, 2003),
possibilitando um ganho de eficácia na ação policial. Não obstante, sua incorporação
está atrelada a aceitação deste modelo por parte dos integrantes das organizações
policiais.
Conforme Osborne e Wernicke (2003) sinalizam o campo da análise criminal
tem como base o avanço da tecnologia e a possibilidade de utilização de uma
quantidade maior de dados. Ainda que o papel do analista criminal possa variar
dependendo da organização em que o mesmo está inserido, o seu principal objetivo é a
produção de “inteligência” para ser aplicada pelos investigadores, pelos policiais
responsáveis pelo patrulhamento e, principalmente pelos gestores com poder de decisão,
na prevenção e no combate ao crime. Dentro deste contexto, as estatísticas criminais
permitem a comparação de crimes e suas variações, oferecendo um reflexo mais
detalhado de sua incidência que pode servir de suporte para tomada de decisão, ou seja,
a sua utilização altera rotinas consolidadas nas estruturas das organizações policiais,
podendo, portanto, ser objeto de resistência. (VELLANI, 2010).
Na verdade, a prática policial baseada na inteligência obtida a partir da análise
das estatísticas criminais já faz parte da realidade de várias localidades no mundo, como
indica o estudo de caso da cidade de Memphis, nos EUA. De acordo com Schiller
(2011), a utilização de tecnologias, com pacotes estatísticos e de georreferenciamento,
ajudam no direcionamento do trabalho policial, trazendo resultados positivos com a
redução da criminalidade.
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Todavia, mais uma vez ressalta-se que o sistema deve ser considerado em uma
perspectiva mais ampla, não somente em razão de seu aspecto técnico, mas também em
função do usuário, de suas demandas e contexto. (FIALHO E ANDRADE, 2007). Cope
(2004) sinaliza em um estudo feito sobre o impacto do modelo policiamento orientado à
inteligência em duas forças policiais que pode haver um abismo entre a teoria e a
prática. Esta autora indica como este processo pode ser prejudicado pela falta de
integração entre o analista e os responsáveis pelo planejamento operacional do
policiamento, devido ao conflito entre as culturas organizacionais de cada um destes
agentes.
Portanto, o referencial teórico exposto, tanto do campo da Ciência da
Informação como da segurança pública, caminham na mesma direção: o uso das
estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais não está restrito a uma
questão de capacidade técnica operacional, ele envolve vários aspectos inerentes ao
ambiente organizacional em que este processo está inserido, como estrutura e cultura
organizacional.
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5 GESTÃO PÚBLICA E O USO DAS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS: ENTENDENDO
ESSA RELAÇÃO

Este capítulo trata da relação entre o uso das estatísticas criminais e a gestão
pública. De acordo com Carneiro (2010, p.9), a administração pública pode ser
entendida como “o governo em ação”. Qualquer política expressa uma decisão do
governo em fazer algo, criando, portanto, um senso de direção de ações a serem
adotadas.
Logo, embora as instituições públicas possuam as características básicas de
qualquer organização, com a gestão de recursos administrativos, de programas e de uma
estrutura organizacional, deve se reconhecer que a administração pública envolve
questões bastante específicas inerentes a sua finalidade de atender aos interesses da
coletividade. A administração pública é diretamente influenciada pelo contexto cultural
e político dos países e Estados, como também, pelos seus sistemas legal específicos.
“Onde existe Estado, existem órgãos encarregados do exercício de funções
administrativas e existem leis que apoiam essas funções”. (CARNEIRO, 2010, p. 10).
Na realidade, o setor público envolve um ambiente marcado “pela incerteza,
ambiguidade e gestão de stakeholders multifacetados e complexos”. (Ibid., p.12). Um
stakeholder pode ser definido como “qualquer indivíduo ou grupo que pode afetar ou
ser afetado pela realização de uma atividade da empresa”. (FREEMAN, 2005).
De acordo com Martins e Fontes Filho (1999) a grande contribuição da teoria
dos stakeholders para a teoria das organizações é permitir um tratamento mais
abrangente sobre os múltiplos campos de racionalidade envolvidos na trama
organizacional. Estes dois autores evidenciam que as contradições organizacionais estão
relacionadas a esta dinâmica de jogo de interesses que gira em torno da existência de
uma pluralidade de intenções contraditórias e conflitantes de diferentes stakeholders.
Desta forma, é preciso compreender que o uso das estatísticas criminais na
orientação das atividades policiais implica na criação de políticas públicas com este
objetivo. Este processo de criação de políticas públicas é condicionado por diversos
fatores, como os interesses dos stakeholders envolvidos e a diversidade de problemas e
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soluções passíveis de serem abordados. Logo, a criação de políticas percorre um longo
caminho que envolve desde a definição de uma agenda por meio de um processo
político decisório até a implantação de um novo programa ou a mudança de um
programa antigo.
O interesse neste capítulo está, portanto, em evidenciar a importância desta etapa
de inclusão de um tema na agenda decisória para que ele possa se materializar na
implementação de medidas que estimulem a utilização das estatísticas criminais, com a
garantia concreta de políticas públicas nesta direção. Como destaca Carneiro (2010,
p.14-15), no ambiente público “existe uma necessidade de interação de vários
segmentos, órgãos e entidades no processo decisório e também na implantação de ações
governamentais”. Assim, ao reconhecer a complexidade do ambiente da administração
pública, com o envolvimento de múltiplos atores, também será promovida uma reflexão
sobre o papel dos profissionais de segurança, os stakeholders das estatísticas criminais.

5.1 Definição da Agenda Governamental: o modelo de Kingdon das Janelas de
Oportunidade

A discussão sobre o uso das estatísticas criminais no planejamento das
atividades policiais envolve a questão da definição da agenda governamental. Isto é, que
se trata de um processo de tomada de decisão no âmbito da gestão pública. É preciso
que haja um direcionamento por parte do governo, com a formulação de políticas
públicas de segurança que incorporem a utilização das estatísticas criminais na rotina
das organizações policiais.
Diante disso, se faz necessário o entendimento dos mecanismos que envolvem o
processo decisório. Para tal, será adotado neste estudo o modelo elaborado por John W.
Kingdon, em seu célebre livro Agendas, Alternatives and Public Policies45. Destaca-se
que este modelo é amplamente discutido por autores do campo das políticas públicas,
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Para o presente estudo foi utilizada a segunda edição revista do livro de 2011, contudo a primeira
edição foi publicada em 1984.
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inclusive no Brasil46, como um referencial teórico-metodológico sobre o processo de
construção das políticas governamentais. De acordo com Baptista e Rezende (2011), a
preocupação de Kingdon47 (2011) está no processo decisório em relação a uma política
governamental, mais propriamente quando e de que forma um problema pode ser
inserido ou não na agenda decisória de um governante.
Portanto, a tese aqui apresentada trata de duas faces da mesma moeda de uma
relação que, na realidade, é cíclica: as estatísticas criminais podem ser úteis para o
planejamento das atividades policiais, orientando as ações e monitorando seus
resultados, contudo, o próprio uso das estatísticas criminais precisa ser introduzido na
agenda de governo, para que haja condições concretas para sua utilização na prática.
Este segundo aspecto, que envolve a condição preliminar para a utilização das
estatísticas criminais como um instrumento de análise, é que será discutido neste
momento.

Figura 10 – Ciclo do Uso das Estatísticas Criminais
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Fonte: Elaborado pela autora.
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Ver autores como Baptista e Resende (2011), Gomide (2008), Pinto (2008) e Almeida e Rebellato
(2006).
47
Kingdon concentrou sua pesquisa nas políticas sobre os setores de transporte e saúde americanos.
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Em termos mais específicos, se o uso das estatísticas criminais não entrar na
agenda governamental, não haverá uma determinação do governo para que este
instrumento seja utilizado como uma rotina pelas instituições policiais. Com isso, não
haverá uma orientação oficial para os gestores das organizações policiais utilizarem as
estatísticas criminais para planejar suas atividades, nem haverá a garantia do suporte das
condições técnicas e materiais48 necessárias para utilização dessa informação. Parte-se,
portanto, do pressuposto, que o uso da estatística criminal precisa ser considerado como
uma política pública, para que haja condições concretas para um uso “inteligente” das
mesmas no planejamento de ações policiais voltadas para o combate e prevenção da
criminalidade.
Logo, este modelo de Kingdon é útil para compreensão da ascensão de uma
questão na agenda governamental, pois chama atenção para as etapas da seleção dos
problemas e da escolha das alternativas de políticas, objeto do processo decisório.
Conforme Pinto (2008, p.28), ressalta “a decisão sobre o que entra e o que sai da agenda
governamental constitui o ponto de partida para a formulação das políticas públicas”.
De acordo com Kingdon, a formulação de políticas públicas pode ser tratada
como um conjunto de processos, que inclui ao menos: (1) o conjunto da agenda; (2) a
especificação de alternativas a partir das quais podem ser feitas escolhas; (3) uma
escolha oficial (pelo Executivo ou Legislativo) entre as alternativas especificadas; e (4)
a implementação da decisão. Ressalta que o sucesso em um destes processos, não
implica necessariamente no sucesso dos demais. Por exemplo, um item pode ser
destaque na agenda, sem passagem posterior da legislação; em contrapartida esta
passagem como uma intenção legislativa, não garante necessariamente a aplicação da
decisão.
O interesse de Kingdon está especialmente nos dois primeiros processos, na
compreensão de por quais motivos alguns objetivos se tornam proeminentes na agenda
política e outros não, e porque algumas alternativas são seriamente consideradas
enquanto outras são negligenciadas. Pinto (2008, p.28) esclarece que este modelo trata
“dos momentos de „pré-decisão‟ e de „decisão‟, isto é, a seleção dos problemas e a
48

Como por exemplo, capacitação do pessoal e recursos tecnológicos disponíveis.
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escolha das alternativas de políticas que se constituem em objeto do processo
decisório”.
Kingdon (2011) estabelece o conceito de “agenda” como a listagem de assuntos
e problemas que representantes do governo e as pessoas externas associadas a esfera
governamental concentram sua atenção em um dado momento. Para identificar os
diferentes status dos assuntos e problemas no contexto de uma política governamental,
Kingdon diferencia três tipos de agenda no processo político: a não-governamental (ou
sistêmica), a governamental (ou institucional) e a decisória (ou política). (GOMIDE,
2008; BAPTISTA e RESENDE, 2011).
A agenda não-governamental trata de assuntos e problemas reconhecidos pela
sociedade, mas que não tiveram a atenção do governo e dos formuladores de política
pública. Os temas desta listagem ficam “em suspenso”, disputando espaço na busca de
uma oportunidade de serem incluídos na agenda governamental. Enquanto na agenda
governamental são incluídos os assuntos e problemas que já têm a atenção do governo,
mas ainda não estão inseridos no processo decisório. A agenda decisória, como o
próprio nome induz a crer, representa a lista de assuntos e problemas que efetivamente
serão decididos. Ou seja, nesta agenda são considerados os itens que foram destacados
para uma ação imediata e sobre os quais precisam ser discutidos procedimentos e
especificadas alternativas para formulação de políticas públicas.
Kingdon, ao buscar compreender os fatores presentes no momento da tomada de
decisão, identificou que o processo de mudança da agenda se modifica à medida que os
próprios cenários políticos se alteram. Segundo ele, a inserção de novos assuntos ou
problemas na agenda decisória não é resultado de mudanças graduais, feitas em função
da incorporação de pequenas alterações nas políticas e nos programas, como a
perspectiva incrementalista preconizava. Para Kingdon, esta inserção se dá como
resultado de uma combinação de fluxos independentes que perpassam as estruturas de
decisão, denominados de fluxo de problemas (problem stream), fluxo de soluções e
alternativas (policy stream) e fluxo de política (politics stream). (GOMIDE, 2008;
PINTO 2008; BAPTISTA e RESENDE, 2011).
O fluxo de problemas se relaciona ao próprio contexto social e a maneira como é
desencadeada a necessidade de uma ação. Kingdon considera diversas formas de
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percepção de problemas que vão desde a utilização de indicadores49, a ocorrência de
eventos dramáticos ou crises, até o retorno das próprias ações governamentais (como o
monitoramento de atividades já implementadas e o controle de metas). A identificação
de um problema pode gerar o debate de formulação de políticas, resultando na
construção de argumentos na defesa de uma política que vise trazer soluções para o
mesmo. No entanto, o reconhecimento de um problema por si só não tem a capacidade
de influenciar a tomada de decisão, é preciso que haja uma articulação com os demais
fluxos.
O fluxo de alternativas e soluções de políticas se relaciona para Kingdon (2011)
às propostas elaboradas por grupos de interesses, como funcionários públicos,
acadêmicos e a mídia. As chances da seleção destas alternativas e soluções ser
consideradas no processo decisório dependem de critérios como: viabilidade técnica,
custos financeiros e aceitação pública.
Neste fluxo ocorre a criação de ideias que serão selecionadas e revertidas em
uma pequena lista de propostas disponíveis a partir da satisfação destes critérios. Na
realidade, estas ideias podem ser aperfeiçoadas “flutuando” por diversas comunidades.
O processo de formulação de alternativas de políticas pode incluir vários atores com os
mais diversos fatores envolvidos.
A condução de um item para a agenda de decisão envolve a conquista de alguns
atores e a busca de estratégias que garantam a sobrevivência de uma ideia,
“fundamentalmente pelo esforço de demonstrar que são tecnicamente possíveis,
funcionam e podem ser implementadas”. É necessário um reforço constante de seus
defensores, para que estas ideias continuem sobrevivendo e sendo factíveis de serem
incorporadas na agenda decisória. Fatores como direção política, possibilidade técnica,
compatibilidade de valores com os formuladores de política, consentimento público e
consenso entre os atores envolvidos, contribuem para sobrevivência dessas ideias no
cenário político. (PINTO, 2008, p.33).
O terceiro fluxo representa para Kingdon justamente o processo político em que
são feitas coalizões com base em negociações e barganhas. Segundo Pinto (2008, p.33),
49

Que podem ser, inclusive, indicadores de criminalidade, como taxas de homicídios, reforçando a
perspectiva cíclica do uso da estatística criminal. Kingdon ressalta que tanto a magnitude de um
indicador como sua variação significativa, podem chamar a atenção das autoridades para um problema.
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este fluxo identificado por Kingdon responde ao processo no qual as propostas foram
criadas, debatidas, reformuladas e aceitas, correspondendo a própria “dinâmica e as
regras dos eventos políticos, incluindo desde o debate da questão até as negociações e
pressões envolvidas”.
Kingdon (2011) destaca alguns elementos que funcionam como “fatores de
influência” sobre a definição da agenda governamental: o clima ou humor nacional (the
climate in government), como, por exemplo, uma conjuntura econômica; as forças
organizadas da sociedade, que atuam como grupos de pressão; e, as mudanças que
podem ocorrer no interior do próprio governo, como a mudança de um secretário de
Estado.
Este processo político envolve para Kingdon um período de convencimento de
receptividade a uma nova ideia, já que está em jogo um grande elenco de propostas de
políticas. Isso faz inclusive com que estas ideias sejam muitas vezes reformuladas para
obtenção de sua aprovação na esfera governamental. Não ocorre necessariamente um
consenso em relação a uma proposta, mas sim um acordo para esta ser inserida na
agenda governamental e, posteriormente, ter a chance de participar da agenda de
decisão. Como aponta Pinto (2008, p.34), a política é governada pela negociação, as
coalizões são construídas mediante a garantia de concessões em troca de apoio político,
“a adesão ocorre não apenas porque alguém simplesmente foi persuadido, mas porque
alguém receia que a não adesão resulte em exclusão de benefícios”.
Logo, “não é a existência de uma solução que faz com que um problema seja
inserido na agenda, transformando-se numa política: é necessário um contexto
favorável”. “Também não é apenas o contexto favorável que resulta na decisão de uma
política: é preciso que o problema seja reconhecido e que existam soluções viáveis e
aceitáveis”. (GOMIDE, 2008, p. 8-9).
A contribuição de Kingdon se relaciona com a compreensão de que estes três
fluxos (reconhecimento do problema, formulação de soluções e política) funcionam de
forma independente, e que podem, em alguns momentos, convergir criando “janelas de
oportunidades” (policy windows) que possibilitam a formação de políticas públicas ou
mudanças nas políticas existentes.
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Portanto, Kingdon ao assumir a natureza dinâmica da formulação de políticas
públicas, descreve como fluxos separados de problemas, soluções e políticas convergem
em um momento crítico (critical juncture) para mover uma política pública para uma
potencial ação governamental. Uma “janela de oportunidade” representa “um conjunto
de condições favoráveis a alterações nas agendas governamental e de decisão e à
entrada de novos temas nestas agendas”. (BAPTISTA e RESENDE, 2011, p.146).
Esta janela de oportunidade ocorre quando há a ligação entre os três fluxos, ou
seja, quando há um cenário em que haja o reconhecimento de um problema, a
formulação de uma proposta viável e o consenso de que a implementação desta proposta
traga vantagens políticas.
Kingdon chama a atenção para os participantes do processo decisório ao destacar
que este processo é feito de escolhas e que apenas alguns temas são capazes de atrair o
interesse dos formuladores de políticas e serem inseridos na agenda decisória. Logo, há
a atuação de diferentes atores neste processo, que podem ser governamentais e não
governamentais.
Os atores governamentais são aqueles ligados a própria estrutura governamental,
como os representantes do Executivo, os membros nomeados para o exercício de um
cargo público comissionado e os que entraram por meio de concurso público. Já os
atores não-governamentais são os grupos de pressão, como os acadêmicos, os
consultores, a mídia, os partidos políticos e a própria opinião pública.
Para Kingdon estes atores podem ter uma atuação “visível” ou “invisível” neste
processo de inserção de um tema na agenda pública. Os atores visíveis possuem uma
influência direta, possuindo um importante papel no estabelecimento das agendas
governamentais. Enquanto que os atores invisíveis atuam de forma indireta no processo
político, com a produção de indicadores e de propostas de políticas. Portanto, alguns
autores são mais influentes na formulação da agenda governamental, como os
parlamentares, os partidos e a mídia, e, outros na definição de alternativas de políticas,
como os acadêmicos e os funcionários do Executivo. (BAPTISTA e RESENDE, 2011).
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Deste modo, esta convergência, que Kingdon rotula como “coupling”50, se dá de
forma muitas vezes caótica e imprevisível. Em sua pesquisa, constatou que esta
convergência entre problemas, soluções e políticas não acontece de forma automática e
que sua promoção não é algo simples de realizar. Para ele, a decisão política não está
orientada por fases ou etapas que avançam ordenadamente, cada situação possui um
conjunto de condições que lhe são específicas. E, este processo de “acoplamento” com a
inserção de uma política pública na agenda governamental é viabilizado quando uma
janela de oportunidade é aberta.
Kingdon reconhece que a formulação de políticas públicas não é um processo
racional, em que há uma ordem lógica entre os problemas a serem enfrentados e a
elaboração de propostas ideais de solução. Mais do que isso, é um processo em que
estão envolvidos diferentes atores com múltiplos interesses, precisando haver uma
convergência entre os problemas, a viabilidade de suas alternativas e um momento
político oportuno.
Neste sentido, se chama a atenção para a possibilidade de abertura de uma janela
de oportunidade para inserção do uso das estatísticas criminais no planejamento das
ações policiais nos moldes preconizados pelas abordagens contemporâneas de controle e
prevenção da criminalidade na agenda decisória. Deste modo, o interesse da adoção do
modelo de Kingdon no presente trabalho se relaciona ao reconhecimento da importância
de ações empreendedoras para incentivar a abertura de uma janela de oportunidade para
este tema.
A questão da segurança pública, já encontra força no fluxo de problemas, não só
com o acompanhamento de indicadores de criminalidade, como com diversos eventos
relacionados à criminalidade que indicam uma situação de crise neste campo, noticiados
pela mídia. No caso do estado do Rio de Janeiro, eventos como a realização da Copa do
Mundo e das Olimpíadas, reforçam este fluxo. Aliado a estes fatores há ainda o retorno
das próprias ações governamentais já implementadas que envolvem o uso das
estatísticas criminais. O presente estudo busca inclusive trazer à tona algumas respostas,
avaliando a percepção dos profissionais de segurança envolvidos com esta questão.

50

Pode ser entendido como acoplamento (tradução nossa).
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Ao mesmo tempo se considera que já indícios de um “clima político” favorável
para inserção desta agenda. Políticas Públicas com o PRONASCI, a nível federal,
estadual e municipal, a implantação das UPPs e a implementação do Sistema de Metas
para os Indicadores Estratégicos de Criminalidade, a nível estadual, abriram
recentemente o caminho para inserção de projetos nesta área que trouxessem algum tipo
de inovação com a mudança nas políticas adotadas.
Contudo, é preciso que haja alternativas viáveis de solução do problema da
criminalidade que considerem especificamente o uso das estatísticas criminais como
uma rotina dentro da esfera governamental. Este se coloca como o grande desafio deste
processo, uma vez que políticas mal formuladas podem levar a sua exclusão da agenda
governamental. A comunidade acadêmica e os próprios atores diretamente envolvidos,
como os policiais, podem ter um importante papel nesta busca de soluções. Neste
sentido, a concepção de “negociação entre as partes” precisa não só ser considerada no
processo decisório de inserção de políticas na agenda, mas na própria busca de soluções
viáveis que minimizem os conflitos de interesses que possa haver na implementação
dessas ações. Como o próprio Kingdon ressalta, a formulação de políticas públicas deve
ser tratada como um conjunto de processos que são independentes, ou seja, mesmo que
um tema seja inserido na agenda decisória, na prática pode haver resistências para sua
implementação.
Neste cenário, a mídia e a opinião pública podem também atuar positivamente
ajudando a vencer os entraves para a entrada deste tema na agenda decisória. O uso das
estatísticas criminais traz resultados que podem ser mostrados publicamente para a
população, como por exemplo, com a divulgação de indicadores. Isto traz transparência
para as ações do governo, e, quanto maior a preocupação com a qualidade e
aplicabilidade destes dados maior o reconhecimento da sua validade.
Assim, a perspectiva de Kingdon evidencia a importância de um movimento em
favor da abertura de uma janela de oportunidade para a inserção de políticas públicas na
agenda decisória do estado do Rio de Janeiro, que sirvam de base para o uso das
estatísticas criminais no planejamento das ações policiais. A intenção é mostrar que já
existem elementos para um cenário favorável para este uso que precisa ser reforçado por
propostas adicionais de políticas públicas que melhorem este processo. É preciso
aproveitar este contexto e empreender ações que promovam a abertura de uma janela de
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possibilidades. Como Kingdon alerta a janela de oportunidades tem um caráter
provisório, quando um dos três fluxos se desarticula em relação aos demais a
oportunidade de mudança na agenda cessa. E, neste processo decisório, os atores
envolvidos precisam ser reconhecidos para que haja uma convergência de fluxo neste
sentido.
Figura 11 – O Modelo de Janela de Oportunidades e o Uso das Estatísticas
Criminais

Fluxo de Problemas
Presença de
Indicadores, Situações
de Crise, Realização
de Eventos e Retorno
das Ações
Governamentais.

Fluxo de Soluções
Viabilidade Técnica,
Custos, Aceitação dos
Atores Envolvidos.

Fluxo Político
“Clima” Favorável,
Forças Políticas
Organizadas.

Janela de
Oportunidades

Entrada do tema do
uso das estatísticas
criminais na agenda
decisória do governo.

Fonte: Adaptado de Kingdon (2011) e Baptista e Rezende (2011).

Kingdon demonstra em seu modelo que não há um processo linear de tomada de
decisão, mas sim um fluxo em que estão envolvidos múltiplos interesses no processo
em que as políticas são colocadas na agenda governamental. Assim, assume que este
processo de definição e decisão das agendas pode estar sujeito a objetivos ambíguos e
ambientes instáveis, ressaltando a importância do contexto em que este processo está
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inserido. (GOMIDE, 2008). Tal concepção vai ao encontro do pressuposto deste estudo,
que o uso das estatísticas criminais, envolve múltiplos atores com interesses próprios e
muitas vezes contrastantes.
Na realidade, como este estudo pretende demonstrar as estatísticas criminais já
são utilizadas no âmbito governamental do estado do Rio de Janeiro. Contudo, acreditase que este uso possa ser aprimorado para que se chegue a melhores resultados. Por isso
o interesse de se realizar uma investigação que considerasse a percepção dos
profissionais envolvidos, para a identificação dos pontos favoráveis e desfavoráveis do
uso das estatísticas criminais na prática.

5.2 – Reflexões sobre o papel dos profissionais de segurança pública: os
stakeholders das estatísticas criminais

O modelo de Kingdon chama, portanto, atenção para presença de múltiplos
atores no processo de tomada de decisão para a inclusão de um tema pelo governo.
Neste sentido, serão destacados alguns atores aos quais se credita um papel de destaque
neste processo, os profissionais de segurança pública. Estes atores, que podem ser
denominados também de stakeholders das estatísticas criminais, representam na
investigação desenvolvida com a tese as figuras dos policiais, dos analistas e dos
gestores públicos.
É preciso reconhecer que dentro da esfera governamental há a classificação entre
os atores que são policiais e os que não são policiais, como sub-secretários e analistas
que advém de diversas formações, como cientistas sociais. Os policiais, por sua vez,
também podem ser classificados em policiais federais, civis e militares. Os próprios
policiais, independentemente de qual corporação pertençam, podem ser em alguns
momentos analistas. Ao mesmo tempo em que os gestores podem muitas vezes ser
policiais, em seus diversos níveis hierárquicos51. Portanto, estes atores possuem
atribuições que muitas vezes se misturam, indicando a complexidade deste tema.

51

Por exemplo, pode-se pensar na figura dos comandantes de batalhão ou de um sub-secretário de Estado
que são policiais, mas que estão exercendo a função de gestores.
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Deste modo, a primeira discussão remete justamente ao papel da polícia e sua
relação com a utilização das estatísticas. Ao se falar de segurança pública, a maioria das
pessoas associam a ideia da polícia como agente responsável por combater o crime. Isto
é verdade, no entanto, poucas são as que consideram que estes agentes devem lidar com
uma gama variada de tipos de realidades, as quais não são necessariamente “criminais”.
Plant e Scott (2009) alertam para este fato afirmando que a função da polícia é muito
mais abrangente do que o controle do crime. Ressaltam que a polícia além de lidar com
crimes mais conhecidos como homicídio, estupro, roubos e furtos, trata também de
delitos como tráfico de drogas, prostituição, perturbações como excesso de ruído e
mendicância, acidentes de trânsito, controle de multidões, como também outras
questões de sociabilidade que não se configuram como crimes. Isso, por sua vez,
acarreta uma rotina na qual a polícia lida com inúmeros problemas de segurança, que
diferem entre si e implicam em respostas distintas.
De acordo com estes autores, a polícia tem a missão de equilibrar diversos
objetivos que em algumas situações podem até se contrapor. Por exemplo, em
manifestações públicas a polícia deve garantir o direito dos cidadãos de se manifestar e
o direito dos outros cidadãos em circularem livremente. Em relação à investigação de
um crime, a polícia deve equilibrar a busca de provas com a liberdade civis dos
cidadãos. Assim, grande parte do trabalho policial implica em equilíbrio e na
priorização de objetivos.
Para Manning (2001) a própria polícia não detém o pleno controle sobre o seu
trabalho, sendo este visto como repleto de incertezas, em que há apenas um controle
parcial dos acontecimentos, derivados das respostas dadas a circunstâncias de risco. Na
realidade, para este autor, a polícia acaba assumindo uma imagem com conotação
“dramática” a partir do momento que envolve ações que conotam violência e ideias
sagradas como recompensa, justiça, punição e vingança.
Por este motivo é importante que se esclareça a diferença entre crime e
violência, principalmente porque isto terá reflexo nas próprias atividades que a polícia
pode desempenhar: nem todos os atos socialmente reprovados são crimes, nem toda
violência se caracteriza como criminosa, nem muito menos todo crime tem natureza
violenta. (MUSUMECI, 2007).
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Um estudo feito por Bayley (2005)52 contribui para o entendimento do que vem
a ser na prática a natureza da atividade policial. A partir de uma pesquisa realizada na
Austrália, Inglaterra, País de Gales, Canadá, Japão e Estados Unidos, este autor
considera que a atividade policial se concentra, em termos do efetivo policial envolvido,
principalmente no patrulhamento, seguido pela investigação criminal, pelo controle do
tráfego de veículos, e pelo desempenho de outras atividades como as administrativas.
Como se pode perceber falar de polícia não é algo tão simples, já que esta
instituição possui um papel “multifacetado” na sociedade. Particularmente, o papel da
polícia que é de interesse para o presente trabalho é o relacionado com o processo de
uso das estatísticas criminais no planejamento de suas atividades. É preciso que se
considere que a polícia atua, na verdade, em várias etapas deste processo, o que faz com
que sua relação com este instrumento possa ir muito além da mera utilização de dados.
De acordo com Manning (1978), a atividade da polícia está sujeita a várias
contingências e a utilização dos recursos tecnológicos na prevenção da criminalidade
não será suficiente caso não haja uma definição exata a respeito de como esta tecnologia
será aplicada e quais resultados serão esperados. Para ele, é um princípio básico da
administração pública que a política feita nos escalões superiores de uma organização só
será eficaz se todos os níveis sucessivamente inferiores da organização estejam em
conformidade com a política e capaz de realizá-la. Isto sinaliza a importância do modo
como são realizadas as análises criminais e como estas são utilizadas na gestão pública
de segurança nos seus mais diferentes níveis hierárquicos.
Muitas vezes a própria inexatidão da informação estatística pode ser interpretada
“como uma forma de manipulação intencional, com o objetivo de obter os resultados
que interessam aos governos”. (MIRANDA, 2008, p.2). Portanto, os governos devem
estar atentos a todo o processo que envolve o uso das estatísticas criminais, desde a
forma e periodicidade em que os dados são coletados até a utilização de sistemas de
informação com analistas capacitados para interpretação destes resultados, trazendo o
olhar mais técnico as políticas de segurança pública, tão ressaltado nas novas
abordagens sobre prevenção e controle da criminalidade, com resultados realmente
concretos.
52

Original publicado como David Bayley, Police for the Future, New York: Oxford University Press,
1994, p.29-41.
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Lima (2008), assim como Manning (1978), defende que as estatísticas criminais
precisam ser transformadas em informação e conhecimento, de que não adianta termos
um aumento da quantidade de dados produzidos, fruto da modernização tecnológica,
sem que haja mudanças nas regras e práticas do governo.
Dessa forma, o uso das estatísticas criminais como instrumento de análise pode
ser incorporada pelos gestores públicos, com o incremento da qualidade dos dados que
são produzidos, como também com o reconhecimento da necessidade de entendimento
do uso destes dados por parte das organizações policiais. As polícias estão envolvidas
não só na aplicação destas informações no planejamento de suas atividades, mas em
todo o processo que envolve a sua produção e divulgação.
Souza (2008) reconhece que um dos maiores desafios colocados atualmente para
as organizações policiais é que estas potencializem suas capacidades de produção,
organização e processamento de informações de forma sistemática. As organizações
policiais precisam desenvolver uma metodologia de gestão que oriente ao mesmo tempo
o planejamento estratégico e operacional de suas atividades em relação à avaliação e o
monitoramento de seus resultados, baseadas em evidências e análises. Logo, é
necessário um maior comprometimento das organizações policiais com um modelo de
gestão da informação e de resultados, de maneira que estejam capacitadas em
implementar formas mais eficazes e pró-ativas na solução de problemas.
Neste sentido, para que se tenha um melhor uso das estatísticas criminais no
planejamento da atividade policial, com a consequente promoção de modificações no
ambiente organizacional em que este processo está inserido, é preciso que ocorram
decisões gerenciais neste sentido. E estas decisões devem ser transmitidas não apenas
pelos gestores das políticas públicas, como também pelos próprios gestores das
organizações policiais. Como afirma Motta (2007) a inovação representa, antes de mais
nada, um compromisso gerencial que deve ser sentido por toda organização. Os
dirigentes devem demonstrar com suas ações e decisões este compromisso, além de
promover incentivos e recompensas que estimulem a inovação.
Logo, a questão do uso de estatísticas criminais nas ações policiais se relaciona
de forma estreita com considerações inerentes ao próprio campo da gestão pública.
Fazendo uma adaptação da definição de planejamento público feita por Jannuzzi
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(2001)53 considera-se que o planejamento da atividade policial representa o conjunto de
atividades coordenadas por agentes públicos, voltadas à formulação e implementação de
ações que visem a redução da criminalidade, garantindo o bem-estar dos cidadãos; para
o qual é importante a existência de um sistema de indicadores abrangente e de boa
qualidade.
Como afirma Matias-Pereira (2009, p.2) “a ação do Estado-nação se efetiva por
meio da gestão pública, objetivando viabilizar e garantir direitos, ofertar serviços e
distribuir recursos”. Assim, o planejamento da atividade policial será uma atribuição da
gestão pública do Estado. Entendendo-se a administração pública como “todo o sistema
de governo, todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, processos, instituições e outras
formas de conduta humana, que determinam a forma de distribuir e de exercer a
autoridade política e como se atendem aos interesses públicos”. (Ibid., p.9). Isto é, a
forma de gestão é que concretiza a ação organizacional de um governo.
Um ponto já destacado nesta discussão sobre uso das estatísticas criminais e
gestão pública é a importância de se considerar as percepções de todos os atores
envolvidos. Um argumento que vem sendo reforçado no presente trabalho e que
também é tratado por Matias-Pereira (2009) é de que a gestão pública está imersa em
relações conflituosas, isto permite refletir sobre como todo o ciclo do processo que
envolve a adoção de tecnologias com o uso das estatísticas criminais de alguma maneira
implica em situações de negociações entre as partes envolvidas. De acordo com ele “a
gestão pública pode ser entendida como a governança de uma rede complexa, integrada
por inúmeros e distintos atores como partes do governo local, regional e nacional, cujos
objetivos e interesses são conflitantes”. (Ibid., p.2).
Conforme Motta (2007, p.27), ao tratar da questão da gestão contemporânea,
ressalta “o mundo moderno exige dos dirigentes uma grande capacidade de negociação
entre interesses e demandas múltiplas e de integração de fatores organizacionais cada
dia mais ambíguos e diversos”. E isto se aplica a qualquer ambiente, seja público ou
privado. A visão de Michel Crozier também auxilia no entendimento deste ponto: o
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A definição original de planejamento público feita por Jannuzzi (2001, p.133) é: “conjunto de
atividades coordenadas por agentes públicos, com a participação da sociedade, voltadas à formulação e
implementação de programas e projetos que visem o desenvolvimento econômico e social municipal,
estadual ou nacional; para o qual é indispensável a existência de um Sistema de Indicadores Sociais
abrangente e de boa confiabilidade”.
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gestor público precisa estar consciente que sob seu comando estão indivíduos que estão
inseridos dentro da estrutura de governo que em muitas situações podem ter interesses
conflitantes. Este autor percebe as estruturas burocráticas como sistemas nos quais,
apesar de todos os esforços no processo de controle, os indivíduos possuem espaços
para manobras. Havendo assim, uma constante interação entre o sistema e seus atores.
(PUGH e HICKSON, 2004).
Ratcliffe (2004) assinala a importância da interação entre os envolvidos no
processo de utilização da inteligência para interpretar o ambiente criminal. De acordo
com ele, o papel do analista não pode ser subestimado na estrutura do policiamento
orientado pela inteligência (intelligence-led policing).

Assim, este autor cria um

modelo em que há uma interação entre a figura dos analistas e dos gestores tomadores
de decisão. As técnicas de análise espacial do crime podem ser usadas para
interpretação do ambiente criminal, no entanto não adianta se verificar uma situação de
criminalidade com o auxílio de hotspots ou outros tipos de técnicas se não ocorrer uma
integração entre o analista e o tomador de decisão. Esta nova “inteligência” precisa ser
comunicada a um tomador de decisões, alguém que esteja envolvido com o trabalho
policial ou com a formulação de políticas públicas de redução e prevenção da
criminalidade. Estes resultados coletados a partir da análise devem ser usados para
influenciar o pensamento do gestor.
No caso da utilização das estatísticas criminais os gestores precisam estar
conscientes de como o próprio ambiente policial incorpora esta abordagem. Tendo
como enfoque as organizações policiais, estudos como os de Chappell (2009)
confirmam as resistências que podem ocorrer dentro desta organização em relação a
mudanças. Entre os obstáculos apontados por esta autora estão: a falta de flexibilidade
da estrutura da organização para se adaptar as mudanças e a existência de uma
subcultura policial tradicional que possui uma visão sobre o combate ao crime
conflitante com inovações. Deste modo, o presente trabalho ao enfocar os profissionais
de segurança pública envolvidos com o uso da estatística criminal teve como objetivo
revelar a percepção destes atores considerando o contexto organizacional em que estão
inseridos.
Gundhus (2005), em seu estudo sobre a polícia norueguesa, explora os aspectos
culturais e práticos da utilização crescente das tecnologias de comunicação e
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informação como instrumento de prevenção do crime. Esta autora identifica que há uma
resistência dos policiais em assumir estas novas formas de policiamento, motivada pela
cultura organizacional da própria polícia. Segundo ela, há “firewalls de resistência” em
que a cultura local do ambiente de trabalho está impedindo a plena integração das novas
ferramentas voltadas para o controle da criminalidade.
Em seu estudo, ela indica que embora a adoção do policiamento orientado à
resolução de problemas (POP) tenha sido encarada como positiva pelos gestores da
polícia, os policiais que atuavam no patrulhamento tinham uma visão negativa sobre
essa abordagem a considerando como pura estratégia de gestão.
A experiência com a implementação do POP representou um obstáculo para a
liberdade e o poder arbitrário dos policiais, os limitando com orientações do que eles
deviam fazer em determinados lugares, em momentos específicos, com o
estabelecimento de metas particulares.
O trabalho analítico, baseado no conceito do policiamento orientado pela
inteligência, era visto como improdutivo pelos policiais estudados por Gundhus. Os
policiais que trabalhavam internamente como analistas usando técnicas computacionais
eram desclassificados em relação aos policiais que trabalhavam nas ruas. Isto indica que
é preciso haver um trabalho de mediação entre os gestores e os demais profissionais de
segurança para que este novo paradigma de policiamento baseado na prevenção e na
utilização da inteligência seja de fato incorporado.
Portanto, para melhorar a forma como os dados podem ser usados em favor do
desenvolvimento de uma inteligência criminal, considerando inclusive a utilização das
estatísticas criminais, é preciso que os gestores das organizações policiais e de políticas
públicas de segurança tenham em mente que todo este processo está inserido em uma
estrutura em que é preciso haver uma conexão entre partes que podem ter interesses
contraditórios. Gaetani é um autor que se preocupa com os desafios da coordenação das
políticas de gestão pública no Brasil:
Quando falamos sobre os problemas de coordenação, estamos
falando em colocar juntas partes que produzem uma visão de
conjunto, de interconexão, de complementaridade e que geram
sinergias. E também da necessidade de produzir uma visão unificada,
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integrada de um conjunto de atividades e de ações. (GAETANI, 2008,
p.39).

Para este autor a problemática da implementação da coordenação na gestão
pública é afetada por dois problemas-chaves. O primeiro seria que é necessário fazer
com que as pessoas trabalhem de forma convergente e articulada, enquanto que o
segundo reside no fato de que é preciso promover o contínuo alinhamento de incentivos,
culturas e estruturas, para se produzir uma integração maior das instituições e dos seus
desafios.
Ao se pensar especificamente no tema da segurança pública no Brasil percebe-se
que são grandes os desafios a serem encarados pelos gestores públicos. De acordo com
Corrêa (2008), durante muito tempo não houve uma discussão sobre a questão da
segurança pública na sociedade que levasse a demandas e subsídios significativos para o
estabelecimento de políticas públicas, marcadas por um real compromisso com
resultados.
Além disso, as próprias elites políticas e gerenciais muitas vezes não contribuem
para a formulação de políticas públicas mais efetivas na área de segurança devido a
existência de alguns “mitos” sobre o tema. (BEATO, 2008). Entre estes “mitos” podemse destacar a alegação de que os problemas da criminalidade seriam tão urgentes que
não haveria tempo para estudos e avaliações baseadas em informações. Outro ponto
seria quando os discursos políticos se concentram apenas na questão da falta de
aparelhamento da polícia, ignorando completamente a necessidade de um diagnóstico
sobre sua estrutura administrativa e gerencial.
Apesar de todos esses problemas que envolvem a gestão pública de segurança
como foi observado já há algumas iniciativas que vem discutindo novas estratégias de
gestão nesta temática. Muito tem se falado da integração entre a sociedade e o Estado na
gestão da segurança e em novas formas de estratégias de policiamento.
Entretanto, é preciso considerar que o melhor uso das informações criminais
para o planejamento da atividade policial depende de um direcionamento dos gestores
que leve em consideração o contexto organizacional no qual todo o processo está
inserido. A mudança para um modelo gerencial em que a informação serve de base para
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a aplicação do conhecimento na tomada de decisão exige que haja um esforço acordado
entre todas as partes envolvidas.
Segundo Bartholomew (1995) as estatísticas podem ter um importante papel na
dimensão pública, já que as decisões políticas tomadas por parte dos governos
dependem de uma avaliação das incertezas e dos ganhos que podem ser obtidos. Desta
forma, as estatísticas podem ser utilizadas como matéria-prima na orientação destas
decisões.
Reis (2003) em Reflexões Leigas para a formulação de uma agenda de pesquisa
em políticas públicas afirma que pode ser visto de maneira bastante clara e imediata
pelos especialistas em políticas públicas como suas análises interpelam situações
concretas, examinando tecnicamente problemas empíricos específicos e servindo para
legitimar ou deslegitimar as escolhas políticas efetivas.
No entanto, Bartholomew (1995) ao refletir sobre o uso destes dados, afirma que
embora muitos argumentos para tomada de decisão sejam reconhecidamente baseados
em dados estatísticos, há de se considerar que este processo também pode envolver
questões subjetivas como julgamentos pessoais, informações não numéricas e de
qualidade incerta, preconceitos e interesses particulares. Isto reforça a importância de
um estudo sobre a percepção dos atores envolvidos no processo de utilização das
estatísticas, já que este tema não é apenas de natureza técnica.
Além disso, Bartholomew (1995) reconhece outro aspecto que merece destaque,
o tratamento estatístico dos dados possui alcance limitado, sendo considerada, muitas
vezes, a necessidade de outras dimensões para a avaliação do processo decisório. Sendo
assim, é importante reforçar que não se considera neste estudo que o uso das estatísticas
criminais por si só será a garantia de sucesso para qualquer governo, já que este
instrumento não dará conta de todos os problemas concernentes aos eventos criminosos.
Ademais, é preciso reconhecer que a questão do uso das estatísticas criminais
está inserida num processo complexo que envolve diversas outras variáveis, que vão
desde as condições políticas, econômicas e sociais, até aspectos do próprio ambiente
organizacional como a estrutura, a cultura presente nas instituições envolvidas e o
pensamento dos gestores.
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6 O CASO DO RIO DE JANEIRO

A presente tese teve como objeto de investigação a percepção dos profissionais
de segurança pública a respeito do uso das estatísticas criminais no planejamento das
atividades policiais tendo como enfoque a realidade do estado do Rio de Janeiro. Neste
sentido, é preciso apresentar as especificidades deste contexto que compõe o universo
pesquisado.
O Estado do Rio de Janeiro possui uma organização voltada para o processo que
envolve a utilização das estatísticas criminais sob a forma da Secretaria de Estado de
Segurança (SESEG). Esta organização agrega em sua estrutura vários órgãos, com
diversos atores, que de alguma forma podem estar envolvidos com o processo de
produção, consolidação e uso das estatísticas.
Além disso, destaca-se que desde 2009 foi implementado no Estado um sistema
de definição e gerenciamento de metas, tendo por base Indicadores Estratégicos de
Criminalidade, que traz à tona, concretamente, a questão do uso das estatísticas
criminais como um instrumento de análise para o combate e a prevenção dos eventos
relacionados à criminalidade.
Este capítulo busca, portanto, dar a contextualização empírica necessária ao
entendimento do estudo apresentado em tela, tendo por base a pesquisa documental e de
campo realizadas. Trata-se de caracterizar a realidade do estado do Rio de Janeiro,
identificando a estrutura organizacional que os profissionais de segurança pública
podem estar inseridos e as particularidades da gestão de segurança deste Estado. Nesta
direção, será apresentada a delimitação geográfica utilizada como parâmetro pela
SESEG para gerir os recursos e as políticas de segurança, e, como ocorre na prática o
fluxo do processo de produção, consolidação e uso das estatísticas criminais. Após a
explicação deste cenário, será abordado o Sistema de Gerenciamento de Metas, que
representa atualmente uma peça importante para a compreensão da percepção dos
profissionais de segurança sobre o tema pesquisado.
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6.1 A Estrutura do Estado do Rio de Janeiro

A gestão da segurança pública do estado do Rio de Janeiro é de responsabilidade
da Secretaria de Estado de Segurança (SESEG). Deste modo, o estudo foi desenvolvido
tendo por objeto esta secretaria, ligada ao governo do Estado, que agrega desde as suas
subsecretarias até as organizações da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro
(PMERJ) e da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro (PCERJ), e, o Instituto de
Segurança Pública (ISP).
Ressalta-se que recentemente a estrutura da SESEG foi alterada pelo Decreto
Estadual nº 43.621, de 29 de maio de 2012. De acordo com o referido documento estas
modificações na estrutura foram motivadas pela necessidade de ajustes para melhora do
desempenho e eficácia das atribuições legais da SESEG. Assim, esta Secretaria possui
atualmente54 a seguinte estrutura:

54

Informações consultadas no site da SESEG. Disponível em: <
http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeconteudo?article-id=140642>. Acesso em: 25/06/2012.
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Figura 12 – Estrutura da SESEG

José Mariano Beltrame
Antônio
Roberto Cesário de Sá
Edval de Oliveira Novaes Júnior
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Marcelo Montanha Sousa
Marcos Tabet
Giuseppe Italo
Brasilino Vitagliano
Luiz Sérgio Wigderovitz
Cel Erir
Ribeiro Costa Filho
Dra Martha Mesquita da Rocha
Cel Paulo Augusto
Souza Teixeira
Fonte: Site da SESEG.

As funções de cada uma das subsecretarias55 da SESEG encontram-se descritas
na figura 13 a seguir:

55

Cabe ressaltar que a Subsecretaria Extraordinária de Grandes Eventos foi criada recentemente, em 30
de maio de 2012. Segundo informações do próprio site institucional da SESEG, esta Subsecretaria foi
criada com o objetivo de coordenar o trabalho de planejamento e preparação para grandes eventos
internacionais realizados no Estado, como a Rio +20 e a Copa do Mundo de 2014.

115

Figura 13 – Funções Subsecretarias SESEG
SUBSECRETARIA
PLANEJAMENTO E
INTEGRAÇÃO
OPERACIONAL

• Assessorar o secretário de Estado de Segurança na área operacional de
combate ao crime. Planejar ações, supervisionar, avaliar e coordenar o
emprego das polícias Civil e Militar. Integrar outras instituições
policiais para promover a segurança pública.

SUBSECRETARIA DE
TECNOLOGIA

• Desenvolvimento de projetos integrados com as diversas esferas
sociais e governamentais.

SUBSECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, VALORIZAÇÃO E
PREVENÇÃO

• Fomentar e articular projetos para a área de educação e prevenção
da violência e criminalidade.

SUBSECRETARIA DE
INTELIGÊNCIA

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
ESTRATÉGICA

SUBSECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DE
GRANDES EVENTOS

• Promover
ações
especializadas
para
a
identificação,
acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na
esfera de segurança pública, orientadas, basicamente, para a
produção e salvaguarda de conhecimentos necessários à decisão, ao
planejamento e à execução de política de segurança.
• Controle do orçamento de finanças, logística, recursos humanos,
licitações e contratos da Secretaria de Segurança e das forças
policiais.
• Coordenar o trabalho de planejamento e preparação da SESEG e
seus órgãos subordinados (a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro) para atender as demandas de atuação qualificada
durante os grandes eventos internacionais a serem realizados no
Estado.

Fonte: Site da SESEG56.

Destaca-se que as Subsecretarias de Planejamento e Integração Operacional, e,
de Educação, Valorização e Prevenção tiveram particular interesse para a investigação
desenvolvida.
No estudo foi dado um maior enfoque a Subsecretaria de Planejamento e
Integração Operacional devido a sua atribuição de assessoramento na área operacional,
ou seja, pelo seu papel na articulação junto às polícias Civil e Militar no planejamento
de suas atividades. Ademais, esta subsecretaria é a responsável pela coordenação do
Sistema de Gerenciamento de Metas voltadas a redução da criminalidade do Estado.

56

Disponível em:< http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeconteudo?article-id=140642>. Acesso em:
25/06/2012.
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Com a reformulação da estrutura da SESEG esta Subsecretaria, por meio da sua
Superintendência de Programas Estratégicos, ficou oficialmente57, entre suas
atribuições, com a responsabilidade de:
a) acompanhar os indicadores socioeconômicos, dados sobre recursos,
estratégias de polícia, resultados da incidência criminal no Estado;
b) apresentar relatórios gerenciais sobre segurança pública do Estado,
objetivando subsidiar a adoção de políticas de segurança focadas na
otimização da aplicação dos recursos públicos;
c) avaliar o funcionamento das Regiões Integradas de Segurança Pública
(RISP), Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) e Circunscrições
Integradas de Segurança Pública (CISP), para identificar necessidades de
ajustes, aprimoramento técnico-operacional e consequente delineamento de
ações de melhoramento dos respectivos sistemas integrados de segurança;
d) avaliar o emprego dos órgãos operacionais no que tange ao Sistema de Metas
e Acompanhamento de Resultados estabelecido pelo Estado;
e) planejar, supervisionar e avaliar o emprego dos órgãos operacionais no que
tange à implementação e acompanhamento das Unidades de Polícia
Pacificadoras (UPP);
f) propor novos programas que coadunem com a política de segurança vigente.
Portanto, esta subsecretaria já considera concretamente nas suas atribuições o
uso das estatísticas criminais voltado para o planejamento das atividades policiais,
principalmente no que se refere ao acompanhamento do Sistema de Metas de
Resultados, que tem como base indicadores criminais calculados a partir das estatísticas
oficiais do Estado.
A Subsecretaria de Ensino foi incluída na pesquisa por se considerar o aspecto
da capacitação profissional uma condição necessária ao uso das estatísticas criminais.
Deste modo, considerou-se importante identificar além da opinião dos policiais e

57

Segundo Decreto Nº 43.621 de 29 de maio de 2012.
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analistas, a percepção do órgão responsável pelo gerenciamento deste tema na estrutura
da SESEG.
As instituições da PCERJ e da PMERJ também tiveram destaque no estudo, pois
seus profissionais desempenham um papel essencial como produtores, analistas e
usuários das estatísticas criminais. Vale lembrar que a atribuição das Polícias Civil e
Militar também é estabelecida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144. De
acordo com a Constituição:
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública (...)

A Constituição Federal estabelece neste mesmo artigo que os policiais militares
e os policiais civis encontram-se subordinados ao Governador do Estado, como a mais
alta autoridade administrativa na área de segurança pública. De modo que, numa relação
hierárquica, estas organizações estão vinculadas a estrutura da SESEG, que por sua vez
integra a estrutura do governo do Estado do Rio de Janeiro.
Cabe ao Instituto de Segurança Pública (ISP), autarquia da Secretaria de
Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro criada em 1999, a missão de consolidar
e divulgar as estatísticas criminais das ocorrências registradas nas Delegacias de Polícia
do Estado, através do Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública
(NUPESP). Este órgão também teve, portanto, um papel importante no estudo
desenvolvido. Deste modo, será tratado com mais detalhes na próxima seção.
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6.2 O Instituto de Segurança Pública (ISP)

De acordo com a legislação estadual58 (Decreto nº 36.872, de 17 de janeiro de
2005, e da Resolução SSP nº 760, de 14 de janeiro de 2005) o ISP tem como
responsabilidade centralizar, consolidar e dar publicidade os dados estatísticos oficiais
referentes à segurança pública.
No que concerne às estatísticas criminais, o ISP possui as funções de
consolidação dos registros de ocorrência em um banco de dados e de análise das
estatísticas criminais no formato de relatórios e pesquisas destinados às polícias e aos
demais órgãos da estrutura da SESEG. O ISP é o órgão responsável por tornar público
os indicadores de criminalidades, os disponibilizando em seu site institucional e
atendendo a solicitação de pedidos de pesquisadores externos a estrutura
governamental. Destaca-se ainda que este órgão também possui a missão de gerenciar
os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS), estimulando a integração entre as
polícias e a sociedade no debate das questões relacionadas à segurança pública.
O ISP divulga as incidências criminais do Estado a partir de 39 títulos
considerando a distribuição das ocorrências nos níveis de Estado, Região Integrada de
Segurança Pública (RISP), Área Integrada de Segurança Pública (AISP) e Circunscrição
de Delegacia Policial. Segundo o ISP, essa divisão territorial adotada facilita a
visualização das incidências criminais, oferecendo uma visão macro das ocorrências do
Estado, permitindo ao mesmo tempo, o acompanhamento local, com as áreas de
circunscrição das delegacias.
O critério de agregação dos títulos considerados na divulgação das estatísticas
criminais utilizado pelo ISP tem como objetivo reunir em categorias delitos que
possuam titulação semelhante, segundo os critérios adotados pela PCERJ.
Nesse sentido, quando é divulgada a incidência de lesão corporal
dolosa, nesta categoria estão agregados todos os 42 títulos específicos
sob os quais esse tipo de delito foi eventualmente registrado, como é o
caso dos registros de “lesão corporal dolosa provocada por arma de

58

O Decreto nº 36.872 e a Resolução SSP nº 760, estão em anexo.
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fogo”, “lesão corporal dolosa provocada por arma branca”, “lesão
corporal dolosa provocada por pauladas”, “lesão corporal dolosa
proveniente de violência doméstica e familiar”, dentre outros.
(Informações extraídas do site do ISP)59

Em contrapartida, os delitos relacionados a eventos que resultaram em morte,
como Homicídio Doloso, Roubo Seguido de Morte (latrocínio), Autos de Resistência,
Policiais Civis e Militares Mortos em Serviço, devido a sua gravidade são divulgados de
forma separada, permitindo que sua agregação seja feita de acordo com o objetivo de
sua análise.
O ISP pondera que o critério de agregação adotado pode sofrer alterações em
função das demandas e modificações na legislação vigente, como foi o caso da inclusão
de títulos específicos para os registros de delitos ocorridos em contextos de violência
doméstica e/ou familiar, a partir de 2005.
Atualmente, os 39 títulos divulgados pelo ISP, que representam as estatísticas
criminais, são apresentados da seguinte forma:
 “Vítimas de Crimes Violentos”: totais de Homicídio doloso, Lesão
Corporal Seguida de Morte, Latrocínio (Roubo seguido de morte),
Tentativa de Homicídio, Lesão Corporal Dolosa e Estupro;
 “Vítimas de Crimes de Trânsito”: totais de Homicídio Culposo de
Trânsito e Lesão Corporal Culposa de Trânsito;
 “Vítimas de Morte com Tipificação Provisória”: totais de Encontro de
Cadáver e Encontro de Ossada;
 “Registros de Crime Contra o Patrimônio”: totais de Roubo a
Estabelecimento Comercial, Roubo a Residência, Roubo de Veículo,
Roubo de Carga, Roubo a Transeunte, Roubo em Coletivo, Roubo a
Banco, Roubo de Caixa Eletrônico, Roubo de Aparelho Celular, Roubo
com Condução da Vítima para Saque em Instituição Financeira, Furto de
Veículos, Extorsão Mediante Sequestro (Sequestro Clássico), Extorsão,
59

Informações extraídas do site www.isp.rj.gov.br. Consulta feita em: 25/06/12.
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Extorsão

com

Momentânea

Privação

da

Liberdade

(Sequestro

Relâmpago) e Estelionato;
 “Atividade

Policial”: totais

de

Apreensão

de

Drogas,

Armas

Apreendidas, Prisões, Apreensão de Criança/Adolescente, Recuperação
de Veículo e Cumprimento de Mandado de Prisão;
 “Outros Registros”: totais de Ameaça (vítimas), Pessoas Desaparecidas,
Resistência com Morte do Opositor - Auto de Resistência, Policiais
Militares Mortos em Serviço e Policiais Civis Mortos em Serviço;
 “Totais de Registros”: totais de Roubos, Furtos e Registros de
Ocorrência.
De acordo com informações do próprio ISP60, entre os produtos regulares do
NUPESP estão: as publicações de incidências criminais no Estado do RJ; a divulgação
do resumo mensal por AISP; quadro de locais e horários de incidência criminal;
avaliação de risco e indicação de linhas de ônibus para maior policiamento;
monitoramento diário de crimes considerados como prioridades pela Secretaria de
Estado de Segurança (homicídio doloso, roubo de veículos, furto de veículos e crimes
de rua – roubo de celular, roubo a transeunte, roubo em coletivo); monitoramento de
padrões regionais e das Áreas Integradas de Segurança Pública; elaboração e análise de
pesquisas voltadas para a temática da segurança (dados sobre vitimização, roubo de
veículos, homicídio doloso, crimes de rua, furto de veículos) e ainda apresentação de
relatórios temáticos (criança e adolescente, dossiê mulher, e idoso).
O fluxo apresentado na figura 14 resume a prática do processo de produção,
divulgação e uso das estatísticas criminais tendo como foco o planejamento da atividade
policial no Rio de Janeiro, objeto de interesse da tese.

60

Informações extraídas do site www.isp.rj.gov.br. Consulta feita em: 25/06/12.
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Figura 14 – Fluxo do Processo de Produção, Divulgação e Uso das Estatísticas
Criminais

Fato (Crime)

Planejamento da atividade policial

As informações divulgadas pelo ISP
são utilizadas pelos profissionais
de segurança pública

Realização de Registro de Ocorrência (RO)
na Delegacia de Polícia (DP)

RO feitos em DP Legais*
são contabilizados On Line
e os em DP Tradicionais**
são digitados, a PCERJ agrupa os RO
em um único banco de dados

A PCERJ envia o banco de dados único
para o ISP, que contabiliza estes dados
e os consolida para divulgação como
estatísticas criminais

Fonte: Elaborado pela autora
(*) As Delegacias Legais representam um novo conceito de delegacia implantado pela PCERJ. Estas
modificações envolvem desde a divisão do espaço físico até as rotinas da unidade policial, com
treinamento de pessoal e a informatização dos registros de ocorrência.
(**) As Delegacias Tradicionais são aquelas aonde ainda não foi implementado o programa da Delegacia
Legal.

No entanto, cabe detalhar os procedimentos seguidos na produção e
consolidação destes dados estatísticos, considerando a atuação do ISP e da PCERJ como
peças chave neste processo. De acordo com o ISP no estado do Rio de Janeiro se
cumpre o seguinte procedimento:
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As estatísticas são feitas a partir dos registros de ocorrência (RO),
lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado, sendo estas
Delegacias

Tradicionais

(não

informatizadas)

e

Legais

(informatizadas). Primeiramente, os RO são submetidos ao controle de
qualidade realizado pela Corregedoria Interna da Polícia Civil
(COINPOL), após isso, o ISP efetua um conjunto de agregações
(reunião de títulos semelhantes), conforme modelo estabelecido,
atendendo ao padrão da Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP) com vistas à elaboração da estatística nacional.

O ISP esclarece que as estatísticas oficiais do Estado dizem respeito ao que foi
constatado no momento do registro de ocorrência considerando-se o resultado das
diligências e exames concluídos até a data do fechamento, ou seja, a data em que se
encerram o processo de digitação dos RO das Delegacias Tradicionais, assim como as
atividades de controle de qualidade da COINPOL. No entanto, por meio do sistema das
Delegacias Legais (informatizadas), assim que qualquer notícia ou evidência nova
chega ao conhecimento dos encarregados das investigações, há o que se chama de
Registro de Aditamento (RA), que transforma a informação antiga do RO na versão
mais atualizada.
Esta instituição cita como exemplos, as situações em que vítimas de tentativa de
latrocínio ou de homicídio, ou ainda de lesão corporal grave vierem a falecer, nestes
casos a titulação inicial imediatamente é atualizada e, se ainda não tiver ocorrido o
fechamento da estatística, o fato será publicado com a situação mais atual. Em relação
às Delegacias Tradicionais, os aditamentos ainda terão que ser digitados e, só então, se
ainda não houver ocorrido o fechamento da estatística, também serão computados na
versão mais atualizada dos fatos. Ademais, eventualmente as alterações na titulação dos
RO realizadas após o período de fechamento dos dados, são divulgadas oficialmente
pelo ISP através de erratas.
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6.3 Os Profissionais de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro

Considerando esta estrutura organizacional da SESEG cabe refletir sobre o
objetivo da tese apresentada de identificar os atores envolvidos no uso das estatísticas
criminais voltado ao planejamento das atividades policiais, investigando as percepções
sobre este tema. Isto é, os policiais civis, os policiais militares, os analistas e os próprios
gestores públicos. Com base na pesquisa documental e de campo realizadas foi possível
constatar que estes atores possuem um papel multifacetado neste contexto. Esta
“transversalidade” dos papéis exercidos pelos profissionais de segurança pública reforça
a importância da identificação das suas percepções sobre essa problemática.
A Polícia Civil pode atuar desde o momento da produção dos dados ao lavrar o
registro de ocorrência até a análise e uso destes dados. Enquanto que os Delegados de
Polícia possuem o papel de gerenciar este processo nas Delegacias e demais órgãos
ligados a PCERJ, cabe aos demais policiais civis a função da produção e análise dos
dados que podem auxiliar na atribuição investigativa deste órgão policial.
Dentre os órgãos que compõem a estrutura da PCERJ e que se relacionam com a
fase da coleta e análise dos dados destaca-se o Departamento Geral de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações (DGTIT)61 e a Assessoria Geral de Planejamento e
Controle (ASPLAN). Enquanto que o DGTIT é responsável pelo suporte técnico de
todo o processo de coleta e envio dos dados para consolidação no ISP, a ASPLAN
atualmente assessora a PCERJ com a produção de análises em que os dados estatísticos
provenientes dos registros de ocorrência também são considerados.
A Polícia Militar, por seu caráter ostensivo, se coloca como principal usuária das
análises oriundas dos dados estatísticos criminais, aplicadas ao planejamento de suas
atividades. Os oficiais possuem a atribuição de gerir as atividades da PMERJ, que
dependendo do nível hierárquico, podem incluir desde o gerenciamento de setores
dentro de suas unidades, até o comando de um Batalhão de Polícia ou algum outro
órgão ligado a cúpula do Comando Geral da Corporação.

61

O decreto nº 41.379 (de 30/06/2008) de criação do DGTIT encontra-se em anexo.
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A atividade de análise dos dados da PMERJ é exercida tanto por oficiais como
por praças (gerenciado por algum oficial). Dentro dos Batalhões ressalta-se a função do
P3, responsável pela parte operacional, com a instrução e adestramento do corpo de
policiais. Este setor possui uma estreita relação com o uso das estatísticas na rotina
policial.
Além disso, a PMERJ possui em sua estrutura a figura dos Comandos
Intermediários que centralizam a gestão de um grupo de Batalhões segundo critérios
geográficos. Assim, o Estado encontra-se dividido em sete Comandos de Policiamento
de Área (CPA) que coordenam e assessoram as atividades dos Batalhões de determinada
região. Estes CPAs, entre suas atividades, podem oferecer análises estatísticas para
auxiliar no planejamento operacional dos Batalhões que atuam em suas áreas. Destacase ainda, na estrutura da cúpula da PMERJ, a existência de um Escritório de Análise
Criminal (EAC) destinado a assessorar as atividades policiais com uma equipe de
analistas composta por oficiais e praças.
No caso do ISP, ressalta-se a importância do NUPESP como setor responsável
por essas atividades, com uma equipe de analistas com formação em Ciências Sociais e
Estatística, além de oficiais da PM e da PC com formação quantitativa. O DiretorPresidente do ISP, com sua função de gestor, também possui um importante papel neste
processo. Além disso, o ISP possui em sua estrutura outros atores, como os
profissionais responsáveis pela área de projetos e pelos Conselhos Comunitários de
Segurança, cujas atividades também acabam se relacionando com o uso das estatísticas
criminais.
Em relação à SESEG, o interesse esteve nos gestores que exercem cargos
estratégicos, como subsecretários e superintendentes62, que em sua maioria também se
constituem em policiais (militares, civis e federais). Além disso, com a criação do
Sistema de Metas de Indicadores para redução da criminalidade, o estudo também teve
como foco os profissionais ligados ao gerenciamento deste sistema que se encontram na
estrutura da SESEG.

62

Gestores abaixo apenas dos cargos de Subsecretários e Secretário.
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A figura 15 disposta abaixo resume a atuação destes diferentes órgãos
vinculados à estrutura da SESEG no processo de produção, consolidação e uso das
estatísticas criminais.

Figura 15 – Atores Envolvidos no Processo de Produção, Consolidação e Uso
das Estatísticas Criminais

PRODUÇÃO

• PCERJ

CONSOLIDAÇÃO

• ISP

USO

• PMERJ
• PCERJ
• SUBSECRETARIAS

Fonte: Elaborado pela autora.

Um ponto que precisa ser considerado é que a tese trata o uso das estatísticas
criminais associado a variável do planejamento das atividades policiais. Já foi assumido
neste estudo que o planejamento das atividades policiais deve ser visto sob a ótica da
gestão pública. No entanto, se faz ainda necessário esclarecer como na prática se
percebe esta dimensão do planejamento considerando o contexto específico do estado
do Rio de Janeiro.
A figura 16, apresentada a seguir, indica os três tipos de planejamento
considerados no estudo, com os respectivos profissionais de segurança pública
envolvidos neste processo. O critério de alocação dos atores em cada um dos três níveis
se baseou na própria definição de níveis organizacionais presente na literatura sobre
Administração, como indicam Sobral e Peci (2008). O nível estratégico é o mais
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elevado da hierarquia organizacional e é composto pelos administradores de topo, isto é,
por um pequeno grupo de gestores da alta administração responsável pelas principais
decisões da organização. Já o nível tático é representado por um conjunto de gestores
responsáveis pela articulação interna entre o nível estratégico e o operacional. São eles
que coordenam as atividades dos níveis mais baixos e são responsáveis pela tradução
das políticas e estratégias estabelecidas pela alta administração em ações concretas que
devem ser executadas pelos agentes do nível operacional. O nível operacional é o mais
baixo da hierarquia e é composto pelos gestores que devem coordenar o trabalho dos
membros da organização que têm a função de executar e realizar as tarefas cotidianas.
Portanto, os gestores deste nível têm atuação operacional e de curto prazo.
Figura 16 – Níveis de Planejamento e Atores Envolvidos

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Alta Administração
(Governador, Secretário e
Subsecretários)

PLANEJAMENTO TÁTICO

Comando Geral da Polícia Militar
Chefia da Polícia Civil

PLANEJAMENTO OPERACIONAL
Comandantes de Batalhões e Delegados de Polícia
Civil

Policiais Militares e Civis envolvidos em atividades de
Chefia

Execução - Policiais Militares e Policiais Civis envolvidos em operações

Fonte: Adaptado de Sobral e Peci (2008).
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Assim, a alta administração compõe o nível do planejamento estratégico com a
figura do governador, do secretário de segurança e dos subsecretários. Já o
planejamento tático é exercido pelo Comando Geral da PMERJ e pela Chefia da
PCERJ, considerando inclusive a figura dos CPA e dos DPA. O planejamento
operacional é de responsabilidade direta dos comandantes de Batalhões, dos delegados
de Polícia e demais policiais (militares e civis) envolvidos em atividades de chefia.

6.4 Delimitação Geográfica63 das Políticas de Segurança Pública no Estado do Rio
de Janeiro

Um aspecto peculiar ao estado do Rio de Janeiro se refere à delimitação
geográfica utilizada oficialmente pelos seus órgãos de segurança pública. Para fins de
políticas de segurança pública o Estado encontra-se delimitado em RISP, AISP e CISP.
O interesse em se considerar esta divisão geográfica para o estudo se relaciona ao fato
das estatísticas criminais serem divulgadas considerando esta classificação, além desta
divisão também ser utilizada como parâmetro no próprio planejamento da atividade
policial.
As Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) foram criadas em 1999, por
resolução64 do então secretário de Segurança Pública, correspondendo a uma divisão
geográfica baseada nas áreas de atuação das Polícias Civil e Militar. A delimitação
geográfica de cada AISP foi traçada com base na área de atuação de um batalhão de
Polícia Militar e nas circunscrições das delegacias de Polícia Civil contidas na área de
cada batalhão. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro é composto por 40 AISP, cada
uma destas regiões é representada por um comandante de batalhão e os delegados
titulares das delegacias cujas circunscrições compõem a área, caracterizando uma
articulação territorial, no nível tático e operacional, entre a PMERJ e a PCERJ.
A seguir apresentam-se os mapas do Estado e da Capital do Rio de Janeiro
dividido por AISP, para que se possa ter uma noção de como é feita essa divisão.

63
64

Informações elaboradas com base no site do ISP.
A Resolução SSP Nº 263 (26/07/1999) encontra- se em anexo.
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Figura 17 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro segundo AISP e Área de DP

Fonte: Elaborado pelo Instituto de Segurança Pública
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Figura 18 - Mapa do Município do Rio de Janeiro segundo AISP e Área de DP

Fonte: Elaborado pelo Instituto de Segurança Pública
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As Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP) e as Circunscrições
Integradas de Segurança Pública (CISP) foram criadas em 2009, por meio do Decreto
Estadual nº 41.93065. De acordo com informações extraídas deste decreto este novo
modelo de integração geográfica foi criado a partir das seguintes considerações:
- a necessidade de aperfeiçoar as ações de Segurança Pública do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, no que tange à integração do
planejamento e coordenação operacional das organizações policiais;
- a necessidade de se obter maior efetividade das ações operacionais
em uma mesma área de responsabilidade territorial, garantindo-se
unidade de propósitos e apoio mútuo entre as instituições de defesa
social, com vistas na convergência de esforços;
- o princípio constitucional da eficiência, que na atual conjuntura
impele as instituições policiais a um processo de modernização
administrativa e operacional, que busque a excelência na prestação de
serviços na área de Segurança Pública; e
- o projeto de integração geográfica entre a Polícia Militar e Polícia
Civil.

Deste modo, as RISP buscam a articulação territorial regional, no nível tático da
PCERJ e da PMERJ. Segundo informações disponibilizadas pelo ISP em seu site
institucional:
A adequação geográfica entre as circunscrições territoriais de atuação
das Polícias, no contexto das RISP, se consolida em termos práticos
ao nível dos Departamentos de Polícia de Área - DPA da PCERJ e dos
Comandos de Policiamento de Área – CPA da PMERJ. Os Diretores
dos DPA e os Comandantes dos CPA, além das atribuições internas
inerentes às suas respectivas instituições, também são responsáveis
pelo estabelecimento de estratégias de integração e cooperação
regionais; pela instituição de um fórum permanente de análise,
compartilhamento de informações e ações conjuntas; pela adequação
dos recursos humanos e logísticos às necessidades regionais; pelo
acompanhamento e avaliação das ações realizadas; assim como pela
65

Este decreto está disponível nos anexos.
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promoção de uma rotina de reuniões e monitoramento do
cumprimento das metas operacionais e administrativas pertinentes à
sua região.

O estado do Rio de Janeiro encontra-se dividido em sete RISP66, a saber:
•

1ª RISP Capital (Zona Sul, Centro e parte da Norte);

•

2ª RISP Capital (Zona Oeste e parte da Norte);

•

3ª RISP Baixada Fluminense;

•

4ª RISP Niterói e Região dos Lagos;

•

5ª RISP Sul Fluminense;

•

6ª RISP Norte Fluminense;

•

7ª RISP Região Serrana.

O mapa disposto na figura 18 ilustra esta divisão geográfica por RISP
considerando a área da Capital (1ª RISP e 2ª RISP).

66

Em anexo encontra-se disponível uma listagem com as Regiões e Áreas Integradas de Segurança
Pública com a distribuição dos Batalhões da PMERJ e das Delegacias da PCERJ.
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Figura 19 - Mapa do Município do Rio de Janeiro segundo RISP e Área de DP

Fonte: Elaborado pelo Instituto de Segurança Pública
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Já as Circunscrições Integrada de Segurança Pública (CISP) representam a
menor instância de apuração dos indicadores de criminalidade, referindo-se a esfera de
integração territorial, no nível operacional, composta pelas companhias integradas da
PMERJ com as Delegacias de Polícia da PCERJ.
As CISP têm como princípio básico o conceito de que a
responsabilidade pelo policiamento de uma subárea da Companhia de
Polícia Militar Integrada deverá, sempre que possível, coincidir com a
circunscrição de uma Delegacia de Polícia. Assim, as CISP
correspondem às áreas territoriais de atuação e responsabilidade
conjunta das Companhias Integradas e das Delegacias de Polícia.
(Informações extraídas do site do ISP)67

6.5 Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados

O Sistema de Metas para os Indicadores Estratégicos de Criminalidade do
Estado foi implantado por meio do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009. A
Resolução SESEG nº305, de 13 de janeiro de 2010, dá suporte a este decreto, trazendo
como anexo o Manual68 de Procedimentos para o Sistema de Metas e Acompanhamento
dos Resultados.
Este Sistema de Metas foi criado com o objetivo de melhorar a gestão da
segurança pública no Estado, sendo desenvolvido pela SESEG e por sua Subsecretaria
de Planejamento e Integração Operacional em parceria com uma consultoria externa 69 a
estrutura governamental.

67

Informações extraídas do site www.isp.rj.gov.br. Consulta feita em: 25/06/12.
As diretrizes adotadas para o Sistema de Metas, contidas neste manual, foram elaboradas por uma
consultoria contratada pelo governo.
69
A consultoria contratada ficou sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Gerencial
(INDG).
68
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Trata-se do estabelecimento de uma rotina para o acompanhamento de um
Sistema de Metas para Indicadores Estratégicos de Criminalidade do Estado, cujas
regras e práticas encontram-se padronizadas num Manual de Procedimentos.
Os Indicadores Estratégicos de Criminalidade foram escolhidos entre os que
causariam maior sensação de insegurança para a sociedade, segundo a percepção
governamental. Deste modo, foram propostos para acompanhamento de metas os
seguintes indicadores:


Letalidades

Violentas

(Homicídio Doloso, Latrocínio, Auto de

Resistência e Lesão Corporal Seguida de Morte);


Roubos de Veículos;



Roubos de Rua (Roubos a Transeuntes, Roubos em Coletivo e Roubos de
Celular).

De acordo com o Manual, os crimes que compõem o elenco dos Indicadores
Estratégicos poderão ser alterados a partir da orientação das políticas de segurança
pública, de mudanças no cenário do Estado ou pelo alcance de resultados satisfatórios
nos indicadores propostos inicialmente.
Para cada um dos indicadores selecionados há uma meta a ser atingida
conjuntamente pela PCERJ e PMERJ, com o apoio da SESEG, num ciclo semestral.
Portanto, este sistema considera que as metas sejam atingidas de forma integrada, por
estas duas forças, com a elaboração de Planos de Ação, que deverão atuar sobre os
resultados indesejados. Deste modo, além das metas para estes indicadores a serem
atingidas pelo Estado, há também metas individualizadas desdobradas por RISP, AISP e
CISP.
Assim, este programa busca incentivar os profissionais de segurança pública a
trabalharem de forma integrada para a busca de resultados comuns, tendo como base o
comportamento da mancha criminal em sua área de responsabilidade e a adoção de
estratégias conjuntas. Estas metas dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade são
definidas periodicamente, a partir das análises dos resultados de suas séries históricas
para identificação de oportunidades reais de melhoria para o ciclo seguinte.
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No Manual de Procedimentos para o Sistema de Metas e Acompanhamento dos
Resultados, além da determinação dos Indicadores considerados como estratégicos para
o Estado, são estabelecidos os critérios para os cálculos de suas metas, sendo previsto o
acompanhamento dos resultados atingidos em reuniões nos três níveis de planejamento
(estratégico, tático e operacional).
O programa do Sistema de Metas prevê critérios para premiação dos
profissionais de segurança pública do Estado em reconhecimento do desempenho
atingido ao fim de um ciclo semestral. De acordo com a legislação estadual70 vigente
sobre este programa fica autorizado o pagamento, a título de Gratificação de Encargos
Especiais:
I – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo
exercício nas atividades administrativas da Região Integrada de
Segurança Pública – RISP que se colocar em primeiro lugar na
classificação decorrente da aplicação do Sistema de Definição e
Gerenciamento de Metas instituído por este Decreto;
II – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo
exercício em unidades integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro vinculadas às Áreas Integradas de
Segurança Pública – AISP‟s que se colocarem nos três primeiros
lugares na classificação decorrente da aplicação do Sistema de
Definição e Gerenciamento de Metas instituído por este Decreto;
III – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo
exercício nas atividades administrativas da Região Integrada de
Segurança Pública – RISP e em unidades integrantes da Polícia Civil e
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vinculadas às Áreas
Integradas de Segurança Pública – AISP‟s que atingirem as metas
semestrais fixadas nos termos deste Decreto, excetuando os já
contemplados nos incisos I e II deste parágrafo; (nova redação dada
pelo Decreto nº 42.243, de 15/01/10)
IV – premiação por inovação a ser paga aos servidores lotados e em
efetivo exercício nas Unidades Policiais Especializadas ou Especiais
70

Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, revisado pelos Decretos nº 42.243, de 15 de janeiro de
2010, e, nº 43.055, de 01 de julho de 2011.
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da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que
apresentem as três melhores iniciativas para o controle da
criminalidade, a serem escolhidas pela Comissão instituída no artigo
3º deste Decreto.
V - premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo
exercício no SARPM (Serviço de Análises de Rotinas Policiais e
Monitoramento) da Corregedoria Interna da PCERJ e no NUPESP
(Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública) do ISP,
desde que tais servidores cumpram suas atribuições definidas no art.
5º deste Decreto, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro
horas) do prazo limite estabelecido, e de forma ininterrupta, durante o
período do ciclo de avaliação. (Inciso incluído pelo Decreto nº. 43.055
de 01/07/11).

Esta premiação é feita com uma solenidade semestral com entrega de placa e
diploma, e, com uma gratificação semestral em dinheiro para os profissionais de
segurança pública contemplados de acordo com os critérios estabelecidos na legislação
estadual.
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7 A PESQUISA DE CAMPO

Este capítulo visa apresentar os resultados da pesquisa de campo realizada a fim
de investigar como se dá o processo de utilização das informações estatísticas criminais
no planejamento da atividade policial no âmbito do governo do estado do Rio de
Janeiro, identificando quem são os profissionais de segurança pública envolvidos com
este processo e qual a percepção dos mesmos sobre esta questão.
Trata-se de apresentar, inicialmente, um diário de campo em que se descreve o
desenvolvimento da prática de pesquisa, para posteriormente desenvolver a análise das
entrevistas em profundidade realizadas. Ao final, será exposto um diagnóstico feito a
partir dos resultados da pesquisa de campo, com recomendações sobre como este
processo de uso das estatísticas criminais pode ser aprimorado.

7.1 Diário de Campo

A presente tese foi desenvolvida por uma pesquisadora que trabalhou como
servidora pública, durante quatro anos71 no ISP, exercendo neste período o cargo de
analista e de coordenadora do NUPESP. Assim, é preciso reconhecer que o contato com
os profissionais foi facilitado pela pesquisa estar sendo desenvolvida por uma pessoa
conhecida, favorecendo o acesso a alguns entrevistados por meio da seleção conhecida
como “bola de neve”, ou seja, quando a escolha dos sujeitos ocorre com a indicação de
outras pessoas. (VERGARA, 2007).
No entanto, embora este fato tenha ajudado no acesso aos entrevistados e a
minimizar a resistência à pesquisa, característica dos órgãos públicos, o estudo teve
como obstáculo a dificuldade de acesso aos profissionais de segurança pública,
principalmente pela falta de disponibilidade de tempo para concederem uma entrevista

71

No período de 2004 a 2008.
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durante o período de realização do estudo, o que se refletiu no alcance da seleção dos
sujeitos pesquisados72.
De uma maneira geral, houve uma receptividade positiva da maior parte dos
entrevistados em participar do estudo, o que reforçou o pressuposto inicial, de que o uso
das estatísticas criminais representa uma questão já inserida nas discussões sobre as
atividades dos profissionais de segurança pública. No entanto, foi observado que alguns
profissionais se sentiram desconfortáveis com algumas perguntas do estudo. Acredita-se
que isto acontecia, principalmente, por sentirem algum tipo de receio de se prejudicarem
profissionalmente em função das opiniões emitidas.
Assim, por se tratar de sujeitos de pesquisa que exercem um cargo público,
concursados ou nomeados, optou-se em não identificar nas análises os nomes dos
entrevistados, a fim de preservá-los. Nas análises dos resultados apresentados os
entrevistados estarão identificados com o código Ex, onde “x” corresponde ao número73
atribuído a cada um dos profissionais de segurança participantes do estudo.
As análises serão apresentadas considerando o perfil dos entrevistados,
agrupados da seguinte forma:
 Grupo Polícia Civil – E2 a E7;
 Grupo Polícia Militar – E8 a E15;
 Grupos SESEG e ISP – E16 a E28.
Foram realizadas 28 entrevistas, com 42 profissionais da segurança pública,
totalizando cerca de 20 horas de gravação74.
O grupo Polícia Civil, com um total de seis entrevistados, foi composto por
Delegados e por um analista que exerciam cargos em Delegacias de Polícia e na
estrutura da Chefia da Polícia Civil, considerando a parte operacional e administrativa,

72

Devido ao prazo para conclusão da tese o campo teve que ser encerrado sem a realização de todas as
entrevistas com os profissionais de segurança pública contactados. A pesquisa de campo teve duração de
sete meses, sendo iniciada em agosto de 2011 e finalizada em fevereiro de 2012.
73
O código E1 foi atribuído a primeira entrevista realizada com o consultor de segurança, Rodrigo
Pimentel, que teve um caráter exploratório realizada com o objetivo de ajustar o desenvolvimento das
demais entrevistas.
74
Correspondendo a aproximadamente 380 páginas de transcrição.
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como também o órgão que é atualmente responsável pelo processo de coleta dos dados
dos registros de ocorrência nas delegacias e repasse dos dados ao ISP, o DGTIT.
O grupo Polícia Militar, por lidar de forma mais direta com o uso das estatísticas
criminais, foi o que obteve o maior número de entrevistas, abrangendo 22 profissionais
de segurança pública. Dentre os entrevistados estavam representantes da cúpula da
PMERJ, do Escritório de Análise Criminal, do 1º CPA e do 2º CPA, e, oficiais que
exerceram a função de P3 dentro dos batalhões. Destaca-se que foi realizada na
Academia de Polícia Militar D. João VI (APM) da PMERJ, uma entrevista em grupo na
qual participaram 15 aspirantes a oficiais75 que estavam se formando, com o objetivo de
se captar as impressões sobre o tema abordado com a tese com os oficiais que estão
começando a carreira.
O Grupo SESEG, com seis entrevistados, foi composto por subsecretários,
superintendentes e responsáveis pela coordenação de RISP. Ressalta-se que a pesquisa
enfocou as Subsecretarias de Planejamento e Integração Operacional, e, de Educação,
Valorização e Prevenção.
O Grupo do ISP, representado por sete entrevistados, abrangeu desde seu
Diretor-Presidente até analistas criminais do NUPESP (policiais da PMERJ e da PCERJ
e servidores civis) e a coordenação dos Conselhos Comunitários.
É digno de nota, que também houve uma entrevista feita com o consultor de
segurança pública, ex-policial militar, Rodrigo Pimentel. Esta foi a primeira entrevista
realizada, com o objetivo de dar subsídios para o ajuste do roteiro de entrevista a ser
utilizado com os demais entrevistados.

7.2 Apresentação dos Resultados

A apresentação dos resultados das entrevistas em profundidade realizadas visa,
portanto, identificar a percepção dos profissionais de segurança pública do estado do
75

Além das discussões em grupo, cuja participação era voluntária, foram feitas perguntas a cada um dos
quinzes aspirantes sobre sua percepção a respeito das estatísticas criminais e seu uso no planejamento de
suas atividades, solicitando que avaliassem também a formação que tiveram na APM.
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Rio de Janeiro sobre o processo de utilização das estatísticas criminais no planejamento
das atividades policiais. Os roteiros de entrevistas utilizados e as análises apresentadas
foram construídos a partir das seguintes categorias:
1) Planejamento das atividades policiais;
2) Processo de coleta, consolidação e divulgação da estatística criminal;
3) Capacitação dos envolvidos;
4) Receptividade dos envolvidos;
5) Condições para utilização da estatística criminal.
A escolha destas categorias teve como base o referencial teórico adotado e as
análises documentais realizadas, procurando-se dar conta das principais variáveis que
envolvem a discussão sobre o tema desenvolvido como tese. Com isso, buscou-se traçar
um diagnóstico com recomendações que possam ajudar, em termos práticos, a melhorar
o processo de utilização das estatísticas criminais que vem sendo articulado no estado
do Rio de Janeiro.
É preciso ressaltar que durante o desenvolvimento do estudo foi observado que a
introdução do Sistema de Metas para os Indicadores Estratégicos de Criminalidade
trouxe o debate sobre o uso das estatísticas criminais no planejamento das atividades
policiais no estado do Rio de Janeiro para dentro da rotina dos profissionais de
segurança pública. De modo que esta discussão irá permear os resultados apresentados
sobre a percepção dos atores que integraram o estudo.

7.2.1 Categoria 1: Planejamento das atividades policiais

Os profissionais de segurança pública enfocados na pesquisa de campo
consideram que as estatísticas criminais podem ser utilizadas no planejamento das
atividades policiais. A estatística criminal passa a ser entendida como um instrumento
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de análise passível de ser utilizado na gestão da segurança pública. As percepções de
alguns entrevistados expostas a seguir reforçam esta perspectiva.
E de outro lado talvez tão importante quanto enxergar a segurança
como problema de estado, começou se a dar um enfoque de segurança
pública como problema gerencial, como um problema de gestão (...)
Eu ia colocar a informação estatística num pacote que eu acho que é
poderíamos dizer assim, uso de informações de uma forma geral.
Estatística é mais um elemento de informações que vão auxiliar
diversos níveis de tomadores de decisão, desde o policial que tem que
patrulhar a rua e que hoje por saber que ali naquela região que ele
trabalha tem uma certa concentração de tipo determinado de crime, ele
já vai pra rua com uma missão mais específica, na cabeça dele (...) E a
gente vê no uso dessas informações agrupadas ou seja a mancha do
crime, a cobrança por redução de indicadores estratégicos e essas
outras informações que não são estatísticas, mas que são essenciais
para o trabalho policial: nomes, identidades, fotos, mapas, você junta
um conjunto de ferramentas na mão do policial (...) (E27)
O que eu pego ali para prevenir aqueles delitos. Então eu vou
recebendo esses dados e vou verificando o movimento da mancha
criminal e vou realocando o policiamento. (E13)
(...) eu acho assim, a utilização de estatísticas na área de segurança
pública ela é fundamental, a estatística é fundamental para qualquer
implementação de qualquer política pública. Na área de segurança
pública ela ainda é mais, digamos assim, essencial. (E20)
Olha, eu acho que estatística criminal ela funciona que nem um radar
para um avião, se o policial que está em cargo de gerenciamento, ele
não está atento a estatística criminal, ele está voando cego. Ele não
sabe de onde ele parte para onde ele vai. Então eu comparo, para mim
é a melhor visão, é um radar do avião, é um equipamento que te
permite voar, se você não estiver sabendo, cada delegado, cada
comandante de batalhão não souber exatamente o que acontece na
área dele, ou seja, quais são as criminalidades mais sensíveis na área
dele, ele está voando cego, ele não sabe onde ele está e nem aonde ele
quer ir. (E4)
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Bom, só para dizer o seguinte, a estatística policial ela sempre foi
feita, só que havia um delay, havia um atraso na compilação dos
dados, que quando você ia aplicar o policiamento naquela região que
havia acabado de ser mapeada, mas com atraso de um mês, vinte e
cinco dias, quarenta dias, a realidade era outra. Agora é uma coisa on
time e on line, praticamente. Ou seja, aquele que sofreu o delito, seja
de rua (...) os roubos de veículos e o homicídio, quando é feito o
registro, naquele mesmo dia ou no dia seguinte mais tardar, a polícia
Militar recebe essas informações da Polícia Civil. E com aquele
histórico mínimo a gente consegue mapear logo onde a mancha
criminal tende a crescer, isso aí é um elemento facilitador e de
extrema utilidade. (E17)

Deste modo, ainda que o estudo realizado com a tese não permita afirmar que
esta mudança de visão em relação ao uso das estatísticas criminais no planejamento das
atividades policiais é partilhada por todos os profissionais de segurança pública do
Estado, é digno de nota que esta percepção atual dos profissionais participantes da
pesquisa contrasta com a visão de que os setores responsáveis pelo planejamento e
instrução da polícia não seguem nenhum critério técnico na tomada de decisão, como
indicam os trechos destacados abaixo.
(...) quando eu entrei na polícia, a gente entrava na P3, que era seção
de planejamento e instrução, que tinha uns mapas enormes (...) Dentro
do batalhão, você tinha o mapa, uma carta da área do batalhão e você
tinha uns alfinetes coloridos presos. Aquilo nada mais era que o
referenciamento das ocorrências. De forma bastante rudimentar. Então
já existia uma tentativa de se registrar uma planilha todas as
ocorrências e separar por grupos de ocorrências para análise. Aí a
análise que não era bem feita, se colocava o policiamento de acordo
com a intuição daqueles que estavam na rua, tinha uma percepção de
que aqui era mais perigoso: aqui acontece mais isso, lá acontece
aquilo. Então era mais ligado a percepção do que propriamente a
análise dos dados (...) (E16)
(...) Agora que a Secretaria de Segurança está impondo, porque
antigamente também ele (o comandante de batalhão) colocava o
policiamento onde bem quisesse. Ou colocava o policiamento onde
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bem lhe dessem. Hoje não, hoje ele vai fazer policiamento técnico, de
acordo de aonde está a mancha criminal. (E7)
Essa é uma ferramenta que a gente usa e que a gente vem usando, não
tem muito tempo, mas foi uma ferramenta que chegou e reduz o nosso
esforço (...) A estatística hoje é parte do planejamento, eu posso dizer
que a parte mais importante do planejamento hoje é a estatística. Por
quê? Como o cobertor é curto, então a gente apaga incêndios. Onde
aparece incêndio a gente vai lá e apaga. E com o uso da estatística a
gente consegue minimizar o esforço, porque a gente sabe exatamente
onde é que está acontecendo o problema (...) (E12)
Antes o policial patrulhava as ruas com uma missão genérica de
manter a ordem, mas sem saber com muitos detalhes ou ter
informações muito precisas do conjunto de delitos que acontecia
naquela região. Às vezes sabia o nome e a foto de um criminoso que
atuava ali, mas o que a permanência ou a existência daquele criminoso
ou de um grupo criminoso, naquela região, afetava a sua área, o seu
local de trabalho, e ele às vezes não tinha essa noção precisa. (E27)
(...) você consegue convencer o policial. Você pega as estatísticas com
registros de ocorrência, bota radio patrulha naquele setor, setor Alfa
do (...) batalhão, fala assim, filhinho, olha só, essas ruas aqui são suas?
São. Olha, foram três roubos de carro de vinte e três a uma da manhã.
Então eu vou basear sua viatura aqui. Porque o que acontecia
antigamente é que havia o folclore, em alguns casos até verdadeiro, de
que a viatura era colocada ali para receber alguns benefícios. Isso
normalmente não era uma verdade, alguns casos era verdadeiro
mesmo, mas uma minoria. E agora não tem mais essa, agora você não
tem mais essa, o policial não pode mais falar isso, porque tem o
registro de ocorrência, está naquele local, naquele horário, está no
setor dele, então ele é convencido tecnicamente através da estatística
que ele tem que ficar ali. (E17)

Assim, esta percepção de que as estatísticas criminais oferecem respaldo técnico
para tomada de decisão é citada por vários entrevistados em todos os grupos de
profissionais de segurança pública considerados no estudo. Isto é, situações como a
alocação do policiamento podem ser orientadas pelas análises estatísticas de
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concentração dos crimes, se tendo um caráter mais técnico nas decisões tomadas pelos
gestores.
Com os dados estatísticos, a gente atua de forma técnica, onde
realmente estão acontecendo os problemas (...) A gente ainda
consegue ter resultados muito bons, por quê? Porque a gente trabalha
de forma técnica em cima dos números. (E12)
Eu hoje entendo imprescindível que todo e qualquer campo, no caso
da gestão pública, trabalhe com base em dados quantitativos. Então eu
não entendo administração pública, gerencial, voltada para resultados,
prescindido de trabalhar em cima de informações objetivas,
informações técnicas, para diminuir aquele grau de subjetividade nas
nossas decisões e permitir que as nossas decisões tenham uma
margem de erro muito menor, calcadas em informações científicas.
(E19)

Segundo o depoimento de alguns entrevistados este suporte técnico permite que
se identifique se a percepção de segurança sobre um local de fato coincide com o que
está ocorrendo na realidade.
Eu percebo que agora a Polícia Militar está no caminho certo. Porque
nós deixamos de usar do empirismo, eu acho que está tendo roubo ali,
fulano me falou, beltrano me disse. Isso não leva ninguém a nada.
Passamos a usar a técnica e hoje em dia nós temos como aferir o nosso
trabalho. Nada melhor do que: ah, o batalhão tal às vezes sai na
imprensa, o batalhão tal teve um aumento... Aí repórter vinha falar
comigo, poxa, não é isso não, aqui, mostro aqui os dados... Baixei
40% dos roubos de veículos na Pavuna, como a senhora está dizendo
que nesse local tem isso. A senhora está dizendo porque os moradores
falaram. Aí tem uma diferença do que está acontecendo e a percepção
de segurança. (E13)
Então as pessoas na verdade necessitavam ter essa sensação de
segurança e na verdade não existia insegurança porque você não tinha
registros de delitos, de crimes. Então, esse era o suporte pra gente
negar muitas coisas, a constituição de cabinas, de DPOs. Porque você
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demonstrava através do trabalho das estatísticas que aquele local não
tinha esse problema. (E8)

Neste sentido, o uso das estatísticas criminais também acaba funcionando como
um elemento de pressão para que a tomada de decisão passe a ser respaldada por
análises baseadas em dados concretos, oferecendo uma maior transparência a este
processo.
E você trouxe também, embora isso não seja o objetivo, você trouxe
um pouco de controle. Hoje eu tenho que colocar o policiamento onde
efetivamente tem o problema. Se eu colocar o policiamento na frente
de um shopping, eu vou ter que provar que ali ocorre crime. Porque
senão o soldado me questiona, o meu superior me questiona, o público
pode me questionar, achando que eu estou tendo uma conduta errada
(...) (E16)
Quando você começa a trabalhar de maneira cientifica, voltada
efetivamente para o interesse público, você não tem o que esconder de
ninguém, quer dizer, se você tiver uma critica ou uma sugestão ao
meu trabalho que agregue valor, você está me ajudando, então a
critica não passa a ser entendida como uma ofensa, até porque nada
aqui é pessoal, tudo aqui é voltado para o interesse público. Então a
participação do meio acadêmico, a medição e o objetivo de resultado
agora nos interessa, porque o trabalho ele é claro, ele é limpo, não a
gente ser perfeito, a gente pode e deve melhor e avançar muito no
nosso sistema. (E19)

Nas entrevistas, o planejamento das atividades policiais aparece, na visão de
alguns profissionais, focado na identificação das causas dos problemas de
criminalidade. Embora os entrevistados não tenham citado explicitamente modelos
como o policiamento orientado a resolução de problemas e o policiamento orientado
pela inteligência76, suas opiniões vão ao encontro do que preconizam estas abordagens.
Portanto, ainda que não haja elementos neste estudo que permitam afirmar que já há a
incorporação destas abordagens pelos profissionais de segurança pública de forma
consciente, como todas as diretrizes que estes modelos possuem, já há indícios de uma
mudança de mentalidade que caminha na direção destas abordagens, com a concepção
76

Intelligence-led policing
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de que as estatísticas criminais podem ser utilizadas para planejar as atividades da rotina
policial, principalmente do policiamento.
Assim, é meio que já está sendo feito, é pegar os microdados, ver a
área que está ocorrendo, aí você não pode trabalhar em cima somente
daquela área, você tem que trabalhar também com o entorno, você tem
que ver as vias, os acessos que ocorrem, por exemplo, roubo de
veiculo na Avenida Brasil, você procura o foco, onde está sendo, e
você procura os acessos que tem para fuga, rota de fuga, essas coisas.
(E26)
E a gente utilizava também os registros para gente fazer a distribuição
do efetivo do policiamento, modificar roteiros de patrulha, a gente
fazia pontos base das viaturas, horários diferenciados, a gente também
trabalhava com os horários. Nas escolas, por exemplo, a gente
resolveu o problema dos pequenos furtos das escolas com a criação de
um patrulhamento de bicicleta no horário de saída e de entrada das
crianças da escola. Percorria aquele setor com base nas informações
que a gente tinha das estatísticas a gente detectou que se a gente
fizesse um trabalho naquele horário, a gente diminuiria os índices de
crimes daquela região e realmente constatava que funcionava dessa
forma. Então é importante, o comandante tem que estar antenado com
isso, ele tem que trabalhar com esses dados, porque não era uma rotina
na polícia. Você simplesmente distribui o policiamento e você com
esse trabalho, você pode otimizar sua patrulha, otimizar o seu homem,
sua distribuição de efetivo. Você não precisa colocar todo mundo em
todos os lugares, você vai ter focos que você vai colocar mais policiais
ou menos policiais. (E8)
Por exemplo, para a Polícia Militar é foco no problema e
racionalização

dos

recursos.

Policiamento

preventivo.

Essa

metodologia (do Sistema de Metas) ela carrega uma característica
muito preventiva, porque se um crime acontecer perde ponto. Então se
o crime não acontecer é que ele ganha ponto e pode ser premiado.
Então ela é eminentemente preventiva (...) Além disso, se nós
diminuirmos a quantidade de ocorrências, de registros, eles (a Polícia
Civil) vão ter mais tempo para se dedicar a outros crimes mais
complexos. Então a ideia é que tanto Polícia Civil quanto Polícia
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Militar sejam beneficiados, em última, análise por essa metodologia
(...) Foca onde está o problema (...) Então, o administrador regional
aqui, o gestor regional, ele vai ter que dar um jeito de dar recursos
para eles aqui, onde tiver mais recurso, vai para onde tem menos,
solicitar recursos ao Estado Maior (...) (E16)
Porque a gente passa atuar aonde tem problema. A gente deixa de
achar que tem problema ali, e movimenta as tropas para aquele lado e
quando na verdade as coisas estão acontecendo em outro local, e que a
gente por um acaso não consegue perceber. (E12)
E mais, a gente passa o modus operandi também, com resumo da
ocorrência, dizendo que os carros foram roubados ali foram por dois
motociclistas, num horário o cara vem sem capacete, no outro vem de
capacete, estão utilizando pistola, o modus operandi é esse, a rua tal
precisa de poda, a gente já pede isso a concessionária, precisa de
iluminação, ou seja, você tem, com essa interação, poxa, o cara fala
assim, sabe porque está tendo isso, porque essa rua é uma rua escura.
A rua escura, aí você já, liga aqui para a Light. Enfim, há uma
interação policial, ele mergulha, ele faz uma imersão através dos
dados da estatística, para se convencer de que aquela prática que você
está passando, aquela tática operacional da permanência da circulação
da viatura da operação que ele vai ter que fazer, é fundamental para
reduzir aquela mancha criminal. (E17)

Os trechos das entrevistas destacadas a seguir resumem a percepção dos
entrevistados sobre o uso das estatísticas criminais nos três níveis de planejamento
(estratégico, tático e operacional):
(...) planejamento estratégico, me importa o número do Estado. O
Estado apresentou sinal verde é porque nós de forma estratégica
estamos atingindo nossos objetivos. Só que o Estado é dividido em
regiões, então a gente acompanha, monitora as regiões e vê se alguma
delas pode estar interferindo no número do Estado. E as regiões a
mesma coisa em relação a suas unidades, o foco é sempre onde está o
problema (...) onde os nossos recursos que são limitados eles vão
sendo direcionados para aquelas áreas onde o problema é mais
intenso. Se houver uma migração de crime de um lado para outro a
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gente também acompanha com nossos recursos. Então é um
monitoramento. Esse é o aspecto estratégico. Então você pode ter aí
um fluxo de três em três meses fazer uma reunião e acompanhar esse
resultado. Já o tático operacional, ele tem que ser mais amiúde, é na
unidade que o comandante semanalmente se possível tem que estar
acompanhando sua mancha criminal, para não deixar chegar no final
do mês com a meta estourada. Então ele tem que trabalhar de
preferência junto com o delegado, semanalmente, juntar essas
informações, se for o caso, se tiver condições, diariamente (...) (E16)
Na verdade o quê que a gente pensa, quando a gente tem essas
informações você pode planejar a aplicação do seu policiamento.
Então acho que isso é tanto a curto como a longo prazo, porque a
medida que você melhora você pode fazer prevenção, você pode fazer
operações de prevenção também e pode fazer o combate mesmo do
delito que você sabe que acontece naquela hora e naquele local. E à
medida que você vai corrigindo os locais você vai modificando o seu
planejamento. Então acho que isso é fundamental para você realizar
qualquer trabalho no planejamento em qualquer área, estratégica,
tática e operacional. Hoje em dia eu acho que é a ferramenta principal
dos batalhões para fazer o planejamento. (E8)
A estatística ela serve para esses três níveis de planejamento, é claro
que a utilização no nível estratégico com dados macros, com objetivos
estratégicos, ela tem sua utilidade no nível tático, nível operacional e
no nível estratégico. Utilizando variáveis ou marcadores que sejam
condizentes com esse nível de análise. Mas na minha ótica a estatística
ela tem que estar presente desde o dia a dia do policial na rua até a
decisão do secretário do governador do estado sobre a política de
segurança pública e o que pretende na sua gestão para o Estado. (E19)
Aí, eu já ia jogar isso pra um nível mais tático, quando você começa a
trabalhar com mais informação analítica, eu acho que hoje tem uma,
um conceito interessante que é de inteligência analítica que você
trabalhar grande massa de dados e dali obter insumos para o seu, aí
você vai dimensionar a logística que você precisa. Por exemplo, se eu
sei que uma área de delegacia, a circunscrição de uma DP, ali
acontece muitos furtos, mas poucos roubos, eu posso colocar em
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termos de policiamento ostensivo, um conjunto de policiais que não
obrigatoriamente vão ter uma arma, um fuzil. Vai ter no máximo uma
pistola, porque vai se deparar um conjunto de pessoas que praticam
crimes e dificilmente vão estar usando uma arma que vai oferecer um
grande risco pra ele porque eles praticam furtos. Eles não causam
grandes violências. Então isso vai ajudar a dimensionar a tua logística,
isso vai ajudar a dimensionar o teu treinamento. Que treinamento eu
preciso dar pra esse homem pra ele poder manusear essas
informações, esses dados? Agora jogando pra um nível mais
estratégico, você pode com essas informações que você tem
disponíveis hoje, pensar nas tendências: A minha região está ficando
mais ou menos segura ou menos tranquila? O que eu posso fazer em
termo de planejamento de médio prazo, no sentido de consolidar
aquilo que já está bom e tentar melhorar aquilo que está ruim ao longo
do tempo. (E27)
Então isso vai desde o órgão de cima, a Secretaria com todo um
programa de premiação, passa pelo planejamento que é a cúpula da
instituição até ao órgão de atividade de execução (...) (E5)

Tais percepções se relacionam com os níveis de planejamento traçados no
capítulo anterior, qual seja: no nível estratégico são gerenciadas as decisões que
abrangem o Estado com um todo, intermediadas pelas subsecretarias que integram a
estrutura da SESEG, no nível tático atuam os comandos da PMERJ e da PCERJ
procurando estar em sintonia com as determinações tomadas no nível estratégico e com
os gestores responsáveis pelo nível operacional, os comandantes de batalhões e
delegados. O próprio acompanhamento do Sistema de Metas possui uma rotina que
passa pelos três níveis de planejamento.
Outro ponto identificado é que as análises criminais permitem uma maior
flexibilidade nas estratégias adotadas no policiamento, quando oferece informações
detalhadas sobre as circunstâncias do crime, como ilustram as opiniões a seguir.
Para você criar, ter criatividade também. Porque você tem o
policiamento específico que já existe, mas às vezes uma modalidade
combinada vai resolver melhor. Você faz num determinado horário
um tipo de policiamento de motocicleta. Então você têm mecanismos
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para distribuir melhor o seu policiamento e principalmente o efetivo
(...) Por exemplo, assalto. Quantas pessoas? Você tem essa
informação. Várias pessoas vão fazendo os registros elas vão te dando
informações, olha são três pessoas, dessa forma. Então você tem uma
riqueza de detalhes que vai contribuir para você melhorar o seu
trabalho. Então se você fizer uma análise profunda destas
informações, você vai ter vários espelhos de dados pra você
desenvolver o seu trabalho. (E8)

No que concerne ao planejamento do policiamento ostensivo realizado pela
PMERJ, podem auxiliar na distribuição dos recursos, como distribuição de viaturas e
efetivo, utilizados no policiamento.
É a importância que você pode otimizar o emprego do homem. Porque
quando a gente não tem efetivo a demanda continua, mesmo com o
efetivo diminuído você tem que apresentar o trabalho, você tem que
fazer o policiamento (...) Você só vai mandar para aqueles pontos e a
medida que a mancha flutua, que ela se desloca, você desloca também
o policiamento. Então você fica fazendo um trabalho neste sentido.
(E8)
A gente colhe todos esses dados, quantifica, geoprocessa, e tem a
nítida impressão do que é que está acontecendo nas localidades. Em
cima disso a gente movimenta o nosso policiamento (...) A P3 pega
esse relatório e em cima desses dados ela faz o planejamento
operacional. (E12)

No caso da PCERJ, além da questão da coleta dos dados, já que este órgão é
responsável pela realização dos registros de ocorrências, foi indagado nas entrevistas
qual relação que as atividades desta instituição poderiam ter com o uso das estatísticas
criminais.
(...) Para a Polícia Civil eu vejo o seguinte, entendo que ajudaria até
na investigação, porque vai perceber padrões, pode perceber pessoas
suspeitas, por conta da recorrência, pode perceber situações que se
repetem e a partir daí procurar buscar um suspeito de um crime, no
caso de um inquérito. (E16)
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É fundamental, tomando como exemplo os crimes de homicídio, é
importantíssimo nós termos conhecimento onde está se concentrando
essa mancha criminal, ou seja, quais são os locais do nosso Estado, a
nossa cidade, capital e baixada, locais que se concentram maior
número de homicídios praticados em determinado dia, hora, local, etc,
pra que haja no caso da Polícia Civil se trace o perfil do criminoso, do
local, circunstâncias (...) (E5)

Assim, os profissionais de segurança pública participantes do estudo percebem
na prática o uso das estatísticas associado ao planejamento de suas atividades,
distinguindo as atividades da PCERJ e da PMERJ. A noção da aplicabilidade destes
dados para a atividade da PMERJ é mais visível, sendo reforçada sua função voltada
mais para o trabalho preventivo e ostensivo. A PCERJ pode utilizar estes dados para seu
trabalho investigativo, além de ser a responsável pela coleta destes dados.
A Polícia Civil é detentora dos dados, a gente trabalha com os dados
oficiais da Polícia Civil, ou seja, dos registros oficiais. Então a Polícia
Civil além de emprestar sua expertise na questão da apuração dos
crimes, solicitar mandados de prisão, para que sejam presos aqueles
elementos que efetivamente fazem a estatística do crime aumentar.
Então eles além de oferecer acesso aos dados, dentro daquilo que a
gente precisa, dia, local, horário, entendeu? Quanto mais perfeito for o
registro da Polícia Civil, melhor vai ser para a gente. (E16)
(...) por exemplo, os departamentos são divididos, departamento da
Capital, Baixada, Especializadas e Interior. Dentro do Interior temos
10 regionais, com as estatísticas dos índices que você tem de
criminalidade, você pode montar as operações, pontuar as
investigações. Por exemplo, naquela região está acontecendo
determinado tipo de delito, de estupro, principalmente as Deam
trabalham muito com isso. Então você consegue planejar e perceber
através até da ferramenta da Delegacia Legal que on line você
consegue verificar se aquela pessoa praticou delitos em outras
unidades, você tem essa informação, rapidinho (...) o delegado pode
fazer o mapa pela Delegacia Legal: hora, local, dia da semana... (E28)
A delegacia do bairro através das suas comunicações, os registros,
ocorrências que são nos casos direcionados para a Polícia Civil, quem
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toma o primeiro contato com a ocorrência policial em termos de RO,
quem de alguma forma coleta essas informações pra efeito de
consultas e de banco de dados é a Polícia Civil. O que a gente
consegue identificar ali? Vítima e autor e o fato. Então a partir desse
histórico, desse desenho, a gente verifica o seguinte que na prática
determinada área, circunscrição policial, está ocorrendo mais ou
menos roubo de auto, mais ou menos roubo a pedestre, mais ou menos
homicídio. O que interessa pra polícia, pra delegacia do bairro ou
mesmo pra especializada quando ela atua numa visão macro, em mais
de uma área, é identificar os autores. A constatação do fato já se deu
através das ocorrências policiais. O que a gente precisa saber é traçar
o histórico daquilo, como é que aquilo vem ocorrendo, se tem uma
dinâmica comum, estabelecer um padrão daquele crime pra usar
aquilo ali no efeito repressivo. O efeito repressivo é a descoberta da
autoria, o levantamento da autoria. É o ponto chave da Polícia Civil
(...) Ou seja, enquanto a Polícia Militar toma conhecimento do fato
visando inibir que o crime ocorra, ou seja, em caráter preventivo, a
Polícia Civil entra depois que o fato ocorreu com caráter repressivo.
Então é preciso que o crime tenha ocorrido pra que a Polícia Civil
atue. Num segundo momento a PC vai ter uma dupla função, ou seja,
um caráter preventivo. Uma vez que você tira de circulação ou você
prende os autores do crime, você consegue diminuir as taxas e aqueles
crimes deixam de ocorrer naquela determinada região. Isso é fato
também, então nós usamos as estatísticas pra isso, eu preciso de um
mapa, de uma planilha, todo delegado de área trabalha com planilha.
Eles sabem qual é a rua com mais ocorrências. Um crime sexual se
determinada rua favorece essa situação. E se for um crime de roubo de
automóvel, quais as vias, entroncamentos, que isso se dá. (E5)

As entrevistas esclareceram como funciona dentro dos Batalhões da PMERJ e
das Delegacias de Polícia da PCERJ a rotina da análise criminal. Enquanto nos
Batalhões há a figura do P377, que gerencia essas análises aplicadas ao planejamento do
policiamento operacional, nas Delegacias há um setor denominado SIP (Serviço de
Inteligência Policial) que é responsável pelas análises baseadas nos dados estatísticos
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Importante ressaltar que a função do P3 não se restringe exclusivamente ao gerenciamento das
informações estatísticas criminais dentro dos Batalhões.
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que são repassadas ao delegado, para que o mesmo planeje as ações que serão tomadas
no que concerne a atuação da Polícia Judiciária.
(...) P3 é uma seção dentro dos batalhões responsáveis pelo
planejamento de operações em cima daquilo que foi informatizado pro
batalhão. Então é a P3 que distribui os policiamentos na rua e também
recebe as informações do 190, pra atender a ocorrência imediatamente
a onde for chamado o policiamento. (E11)
(...) os dados básicos para o P3, que é o que faz a estatística, que faz o
policiamento, para que ele faça o policiamento no local correto. Então
no nível de delegacia, no nível da ponta, é esse sipeiro, a gente chama
de sipeiro o cara que trabalha no SIP, é esse sipeiro que planeja, que
leva para o delegado, planeja não, ele leva para o delegado os dados
estatísticos, o delegado, por exemplo, da delegacia de Caxias, leva
para a delegacia de Caxias os dados, os crimes aonde estão ocorrendo,
como estão ocorrendo, qual o instrumento do crime que eles estão
fazendo e leva para o delegado. Aí o delegado titular faz aquele
planejamento a nível delegacia. (E7)
O planejamento quem faz é a P3. Mas, por exemplo, a P2 às vezes se
interessa também. (...) mas tem batalhão aí que tem três pessoas às
vezes que recebe. Recebe o sargento da P3, o oficial da P3, o outro
não sei quem da P3... Um monte de gente recebe. Aí, por exemplo,
nos batalhões agora eles estão funcionando por companhia, então às
vezes o comandante da companhia pede só da área dele. (E22)
É mais P3 mesmo, P3 pega lá e análise e vai direcionando,
logicamente ele parte para o comandante, coronel, a nossa mancha ela
migrou (...) (E13)
É, não só as estatísticas, ali na ação do planejamento (...) pedido de
policiamento, segurança de evento, BRAT, multa, tudo é ali na P3 (...)
(E13)

Conforme explicitado o Sistema de Metas aparece nas entrevistas como a grande
novidade na gestão da segurança pública do estado do Rio de Janeiro se relacionado
diretamente com a questão do uso das estatísticas criminais no planejamento das
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atividades policiais. Este sistema é baseado no acompanhamento de metas para
Indicadores Estratégicos de Criminalidade calculados com base nos dados oficiais das
estatísticas criminais. Nas palavras dos entrevistados:
Nesse sentido eu acho que o papel exercido pela Secretaria de
Segurança foi muito importante quando junto com o governo do
estado, com os governadores, estabeleceram indicadores estratégicos,
passaram a fazer esse monitoramento, a mostrar e fazer cobranças
focadas nas regiões. “Tua região nesse semestre não conseguiu atingir
as metas estabelecidas, por quê?” Aí começa a perguntar pros atores
envolvidos, aí começa a tirar desses atores explicações que só eles
poderiam dar. Porque eles estão convivendo ali com os problemas do
terreno, às vezes um problema que fugiu do número, aparece numa
reunião (...) (E27)
(...) conseguimos estabelecer os indicadores, que foi o mais difícil,
que indicadores seriam interessantes, qual o negócio da polícia, o que
a gente percebe? Redução da criminalidade, redução da incidência
criminal. Então daí partiu-se para os tipos criminais que mais
impactavam a sensação de insegurança da população e chegamos a
alguns tipos, homicídio, latrocínio, roubo de veículo, roubo de rua,
isso falando de um modo geral. Na documentação está tudo
explicadinho. E a partir desses indicadores nós procuramos
estabelecer metas de redução. (E16)
Quer dizer, o sistema ele serve como um instrumento para forçar uma
guinada num outro sentido totalmente antagônico ao que se praticava
aqui ordinariamente. Quer dizer, o que sistema de metas ele preconiza
a redução de indicadores e não as prisões ou apreensões, não que isso
não seja também importante, mas não passa a ser um objetivo em si
mesmo, como era no passado. Então isso é uma mudança, a polícia
tem que trabalhar não para prender ou somente para prender e
apreender, mas para prender e apreender de forma que o fenômeno
social seja impactado com a redução dos indicadores. O que muda
muito nessa estratégica. (E19)
(...) (o sistema de metas) direcionou, deu um foco para as atividades
da polícia. Ela substituiu aquela forma tradicional de aferir a
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efetividade da ação da polícia. Muitas das vezes a polícia era avaliada
porque apreendeu tantas armas, tantas toneladas de droga ou então
porque prendeu 10 pessoas, enfim, coisas fáceis de contar. E muitas
vezes essas prisões ou apreensões representavam muito pouco ou
quase nada com relação às dinâmicas de crimes. Hoje o trabalho é ao
contrário, às vezes conversando com alguns policiais, o que eles ficam
procurando? Tentar identificar que prisões vão ser mais importantes
pra você reduzir determinados homicídios. Então se existe ali pessoas
que estão em vários inquéritos de homicídio, esse cara passa a ser uma
prisão prioritária, mais importante do que prender outra pessoa que
praticou outro tipo de crime, por quê? Porque a prisão dele pode evitar
que outros crimes sejam cometidos. Acaba dando uma mudada. (E27)

A percepção é que com o Sistema de Metas ocorre uma mudança de mentalidade
que incorpora as diretrizes do policiamento preventivo e das análises criminais feitas de
forma “inteligente”. A expectativa da SESEG é de que esta mudança estimulada
inicialmente com as gratificações oferecidas para o cumprimento das metas acabe sendo
gradativamente incorporada a rotina do planejamento das atividades policiais com uma
conscientização dos benefícios obtidos na redução da criminalidade com a utilização da
análise criminal.
(...) mas à medida que a polícia se acostumar a trabalhar com
conhecimento cientifico e observar os resultados dessa gestão mais
técnica, ela mesmo ia entender que independentemente da
gratificação, a melhor forma de se trabalhar é tendo metas e aferir seus
resultados para que você possa corrigir seus rumos. (E19)

Destaca-se a percepção de um entrevistado ao abordar as atribuições da PMERJ
e da PCERJ no acompanhamento dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade
definidos pelo Sistema de Metas. É apontado que para os crimes contra a vida,
relacionados ao indicador de letalidade violenta, a atuação da PCERJ é mais marcante
devido a sua função investigativa, enquanto que os crimes de rua e de roubo de veículo
impactam mais fortemente nas atividades da PMERJ com o policiamento ostensivo.
Por exemplo, quando a gente está falando de letalidade violenta,
fulano agrediu, homicídio doloso, auto resistência, lesão seguida de
morte, estou falando latrocínio, embora a Polícia Militar possa atuar
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em relação à redução desses delitos, aqui tem um peso muito mais
forte da investigação. Ou seja, a estruturação da Divisão de
Homicídios da Polícia Civil que nós assistimos no início do ano
passado, ela foi totalmente redimensionada, totalmente repensada
nessa área de investigação de homicídios principalmente na capital,
então se tem uma papel muito mais preponderante da Polícia Civil na
redução da letalidade violenta e um papel assim meio que subsidiário
da Polícia Militar. A Polícia Militar entra em algumas ações a partir
do momento que você tem uma visão clara se existe algum padrão de
comportamento desses delitos naquela região. Porque em algumas
áreas você tem concentrações e em outras não. Você pode ter questões
estruturais em relação à letalidade violenta na Baixada Fluminense, na
zona oeste aqui do RJ, mas se você for caminhar para o interior do
estado, você vai ver que o evento morte é meio aleatório, vai seguir
uma lógica muito diferente dessa da região metropolitana. Quando a
gente está falando do roubo de rua, aí já inverte o papel, praticamente
você tem uma ação muito mais forte da Polícia Militar, ou seja, do
patrulhamento da rua, de identificar manchas de grupos que atuam em
determinadas regiões e atua preventivamente ali, seja intensificando o
patrulhamento, seja fazendo as famosas blitzs, operações, fazer revista
em veículos pra evitar que crimes sejam praticados (...) (E27)

No entanto, este mesmo entrevistado reconhece que pode haver uma integração
entre as atividades da PMERJ e a PCERJ para redução dos crimes.
(... ) por exemplo, a gente identificou que um grande número de
delitos têm sido praticados utilizando motocicletas. A partir do
momento que você identifica isso, sabe que áreas se concentram esses
crimes, isso foi passado, foi um pedido da Polícia Militar, aí eles
começaram a criar lá uma operação junto com a Polícia Civil que é a
“Operação Duas Rodas”, isso tem dado resultado, eles trabalhando
juntos em relação a crimes praticados utilizado motos. E quando a
gente fala de roubo de veículo não tem como falar de roubo de veículo
sem que as duas polícias trabalhem de uma forma integrada porque ali
têm ações que vão envolver ação de fiscalização da DRFA (...) E(27)

Vale ressaltar que há entre alguns entrevistados a percepção de que a
administração pública começa a incorporar alguns recursos utilizados no setor privado,
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como a questão da determinação de metas de desempenho e a utilização de sistemas de
informação. Ainda que considerem que o setor público possui características específicas
que precisam ser observadas nesta incorporação de recursos utilizados no setor privado,
estes profissionais possuem uma visão positiva deste movimento.
(..) eu falo que é um referenciamento e é uma coisa bem bacana,
porque as empresas privadas usam bastante. E se empresa privada usa
é porque o negócio é bom porque empresa privada não entra pra
perder. Então se os caras estão usando, vamos dar uma olhada melhor
nessa ferramenta. (E24)
Por isso que você está fazendo, mudando sempre o ciclo do PDCA78,
planeja, executa, avalia, depois corrige se for o caso. (E16)
O Instituto de Desenvolvimento Gerencial79 com uma visão ainda
muito de iniciativa privada, uma coisa é você estabelecer metas em
sistemas fechados da iniciativa privada, que você controlando o
homem, a hora, você tem mais resultado objetivamente... Outra coisa
é você trabalhar na administração pública, que já é complexo e no
eixo da administração pública ainda mais complexo que é segurança
pública. Com o agravante ainda maior que é segurança pública do Rio
de Janeiro. (E19)

Neste mesmo caminho, vale destacar que é reconhecida a limitação do uso das
estatísticas criminais, materializado com o Sistema de Metas, sendo assumida a
necessidade de se incluir outros tipos de sistemas de métricas de avaliação que
considerem a produtividade das organizações policiais.
(...) construir metas internas. Quer dizer, além dos indicadores
estratégicos, nós teríamos também acompanhamento de indicadores
internos de produtividade policial. O caso aí da Polícia Civil, por
exemplo, desconformidade no registro de ocorrência poderia ser um
indicador. Você estabelecer metas a serem atingidas, que estivessem
dentro de patamares considerados razoáveis, atingiria determinado
ponto, isso seria traduzido em algum tipo de bonificação,
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A metodologia do ciclo PDCA, utilizada para acompanhar o desempenho no setor empresarial, está por
detrás da lógica criada no Sistema de Metas de Indicadores Estratégicos de Criminalidade.
79
Responsável pela consultoria do Sistema de Metas.
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cumprimento de mandato de prisão, no caso da Polícia Militar, por
exemplo, tempo de atendimento de 190, ou seja, criar marcadores
internos também de gestão, que medisse a produtividade interna.
(E19)
Eu faço também uma crítica em relação ao sistema de metas, eu acho
que ele não pode (...) tornar a ação da polícia condicionada apenas a
redução desses indicadores. Porque aí você esquece uma gama enorme
de outras atividades que a polícia tem que executar pra sociedade de
uma forma geral. (E27)

7.2.2 Categoria 2: Processo de coleta, consolidação e divulgação da estatística
criminal

Para os entrevistados a PCERJ possui um papel importante não só como usuária
dos dados estatísticos, como no processo de produção destes dados. Esta instituição é
responsável pela coleta destes dados, além de manter um sistema informatizado que
possibilita que eles sejam repassados para o ISP para serem consolidados e
disponibilizados em um banco de dados e em relatórios.
Por exemplo, vou te dar um grande exemplo, até agora a gente só
falou de sistema de informática que melhoraram o nosso sistema,
nossa estatística, porque a Polícia Civil hoje do Rio, a Secretaria de
Segurança do Rio, ela se dá ao luxo de poder ter esse programa de
metas, ela só pode fazer isso porque tem uma instituição que tem esses
crimes tabelados e passa para ela. (E7)

Nas entrevistas foi evidenciado que devido ao atraso na divulgação dos dados
estatísticos oficiais80, as polícias acabam recorrendo a outras fontes e bases de dados.
Apesar de não estarem organizados em um banco de dados, os Talões de Registros de
Ocorrência (TRO)81 da PMERJ foram mencionados como uma fonte de informação
80

As estatísticas oficiais se referem ao mês anterior da sua data de sua divulgação, no entanto, quando
ocorre atraso no repasse dos dados ao ISP, este intervalo de tempo entre a data de coleta e a data de
divulgação dos dados consolidados pode ser ampliado.
81
São os registros referentes aos atendimentos feitos pela PMERJ.
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utilizada pela PMERJ. No entanto, é a base de dados da própria PCERJ, com o sistema
das Delegacias Legais82, que é usada rotineiramente, tanto pelas polícias quanto pelo
ISP, para se obter informações mais atualizadas necessárias ao planejamento de
atividades policiais.
Porque a gente não pode esperar a informação pra trabalhar no
passado. Porque quando chega o dado já aconteceram os crimes.
Então o quê que a gente faz? A gente recolhe essa informação também
diariamente pelos nossos TROs e pelos dados das delegacias (...) Mas
é fundamental este acompanhamento diário, se você ficar esperando o
resultado do trabalho do ISP só no final do mês você fica trabalhando
no escuro. Então você tem que se antecipar. (E8)

Deste modo, em termos de sistemas de informação, de acordo com as
entrevistas, a PCERJ encontra-se a frente da PMERJ, que ainda está passando por um
processo de informatização dos seus Talões de Registros de Ocorrência (TRO). Estas
informações oriundas dos TROs, quando informatizadas, podem ser usadas no
cruzamento dos dados criminais, refinando as análises realizadas, como reforçam as
opiniões abaixo.
A Polícia Civil já tem um sistema que é um pouco mais, tem uma
outra trajetória no uso de sistema de informação não só geográfico,
mas de banco de dados. Eles estão mais a frente do que a Polícia
Militar, eles já têm as ferramentas deles. (E24)
(...) provavelmente a gente vai estar começando a trabalhar com o
microdado da PM também. Quando a gente já estiver com o uso do
dado da PM consolidado, aí a gente vai começar a fazer relações entre
um banco e outro (...) (E22)

Um ponto abordado em algumas entrevistas é que alguns comandantes de
batalhão da PMERJ, para minimizar o problema do acesso aos dados de forma
atualizada, enviam subordinados às delegacias tradicionais para coletar, ainda que de
forma primária, as ocorrências que foram registradas naquele período.

82

Destaca-se que apenas as delegacias informatizadas, as chamadas Delegacias Legais, possuem suas
ocorrências disponíveis em um banco de dados on line de forma organizada.
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A gente acompanha diariamente, diariamente um policial vai à
delegacia e ai pega os dados do dia. (E8)
Nunca você tem o dado on line, praticamente ou no dia seguinte, é
difícil na delegacia convencional. Então isso atrasa o planejamento do
batalhão. Mas o que acontece? Aí o batalhão manda alguém lá na
delegacia: “o que aconteceu ontem aí, o que aconteceu? - Olha, tem
esses crimes aqui”(...) (E16)
Tem batalhão que tem a rotina de ir na delegacia de madrugada para
pegar os ROs do dia (...) O supervisor vai na delegacia de madrugada,
geralmente de madrugada, que tem menos movimento, aí vai lá e
coleta as informações de tudo que foi lavrado de um dia para o outro.
(E22)

Por outro lado, as entrevistas também evidenciaram que atualmente o ISP
divulga para o público interno (ligado à estrutura da SESEG, PMERJ e PCERJ)
relatórios e bases de dados parciais com as estatísticas criminais de forma semanal. Esta
divulgação parcial visa minimizar o problema de demora na divulgação dos dados
consolidados, se tornando uma rotina para acompanhamento da evolução das
incidências dos crimes.
Semanal com os dados parciais e quando tem o fechamento as
estatísticas que têm os dados consolidados, aí é conforme a demanda
deles, conforme eles pedem a gente envia os dados consolidados. Mas
os dados parciais é uma rotina semanal mesmo. (E26)
Sim, a gente já padronizou uma remeça semanal, porque, o negócio
está sendo uma evolução, antigamente a gente mandava o dado
mensalmente e o pessoal ficava todo satisfeito. Mas só que a gente
tem incentivado muito o treinamento, principalmente na PM (...)
Então, aí o que acontece, os caras estão ficando mais críticos, estão
ficando mais espertos no uso desses dados. E mandar uma vez por
mês não é mais suficiente, aí a gente criou uma rotina de mandar toda
quarta feira. (E22)

Nesta rotina de envio semanal também é enviado um banco de dados
(denominado microdados) que permite análises mais detalhadas dos crimes, com
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informações, como por exemplo, sobre local do fato, dia da semana e hora. Este banco
de dados permite que os próprios usuários das estatísticas criminais possam fazer suas
análises de acordo com seus interesses.
O que a gente envia realmente são os microdados, que seriam, onde
ocorreu o fato, local do fato, descrição do crime, aqueles subtítulos,
por exemplo, homicídio doloso, são agregados de oito títulos, então
vai discriminado linha a linha quais são os tipos de delito, aí tem local
do fato, hora do fato, a data da comunicação, a data do fato (...) (E26)

Foi observado nas entrevistas que o Escritório de Análise Criminal e os CPAs83
da PMERJ são usuários deste banco de dados e dos relatórios parciais.
Os dados consolidados pelo ISP a gente só pega de semana em
semana a gente recebe os microdados, que são aquelas que já são
tratadas pelo ISP, aí eles mandam aqui pra gente. Aí a gente faz as
devidas correções, e no final do mês a gente pega os dados do mês
todo e faz aquela correção do mês todo. Mas toda semana a gente faz
essa correção justamente pra gente não fugir daquela realidade. (E12)
(...) você vai conseguir muito com esse lado do planejamento, como
eu havia dito pra você, a gente pega os dados, a gente trabalha esses
dados, analisa esse dados e a gente passa pros nossos comandos
intermediários (...) então ele pega os nossos dados, a análise que nós
fazemos dos crimes, o andamento, o deslocamento da mancha, ele vai
pegar e fazer o planejamento operacional em cima dessa mancha.
(E10)
Mas lá no CPA a gente tem trabalhado por causa da nossa maior
demanda tem que ser ações pra já, às vezes pra ontem. Então a gente
trabalha pouco com a informação consolidada (...) (E9)
Pro CPA a gente manda todas as unidades do CPA (...) Então, aí no
(...) CPA eles dão uma melhorada no dado, não sei se você viu lá, por
exemplo, o cara vai, nos roubos a transeuntes, por exemplo, ele bota lá

83

Em especial o 1CPA e o 2CPA que foram objeto de análise deste estudo, por estarem na área da
Capital. Nas entrevistas o 2CPA aparece como o pioneiro a criar uma estrutura com a rotina de realizar
análises criminais que servissem de suporte as atividades da PMERJ.
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como foi praticado o roubo, se foi usando moto, se foi com bicicleta...
(E22)

No entanto, caso seja solicitado o ISP também pode fazer essas análises84,
mesmo porque existem alguns estudos que necessitam de informações que muitas vezes
podem não estar facilmente disponíveis.
(...) Qual é o perfil do autor que faz a saidinha de banco, uma
hipótese, qual o perfil dele... Porque o ISP tem acesso a essa dinâmica
do fato, coisa que a gente não tem, então a gente tem que se socorrer
deles para ter esses estudos mais aprofundados. (E16)

Destaca-se a existência de uma opinião crítica em relação ao papel do ISP como
órgão centralizador das estatísticas criminais. De acordo com um entrevistado, a própria
PCERJ poderia ter este papel já que possui programas computacionais que podem
disponibilizar os dados parciais atualizados para a PMERJ, sem precisar do intermédio
do ISP para repassar os dados.
No entanto, a maioria dos entrevistados tem uma opinião positiva em relação ao
papel do ISP, considerando que este órgão além de centralizar os dados estatísticos
criminais com a produção de diversos relatórios, oferece um suporte técnico no
desenvolvimento das análises criminais.
Acho que hoje a polícia não sabe mais viver sem o apoio do ISP, o
próprio ISP fez uma análise, (...) com certeza tem, que as unidades
que mais demandaram do ISP foram as que obtiveram maior redução,
percentual criminal. (E16)
Então com esses dados a gente conseguia identificar exatamente o que
estava acontecendo numa região que a gente estava estudando. A
riqueza de detalhes dos dados do Instituto de Segurança Pública é
muito importante pro nosso trabalho. (E8)

84

Cabe esclarecer que os dados oficiais consolidados, são disponibilizados no site institucional do ISP
com acesso livre a qualquer tipo de público. No entanto, caso os órgãos ligados à estrutura da SESEG
necessitem de alguma análise ou de algum tipo delito que não esteja disponível nos relatórios
disponibilizados na internet, eles podem solicitar tal demanda ao ISP.
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Nós aqui não temos a pretensão de com esses microdados (...)
determinar pra que eles façam os planejamentos operacionais de cada
área. A nossa função é demonstrar através de dados, de informações,
as áreas onde os crimes estão acontecendo, o dia da semana, a hora, o
tipo de crime que está acontecendo. (E23)

O Sistema de Metas é considerado pelos profissionais de segurança
entrevistados como um “divisor de águas” no uso das estatísticas criminais no
planejamento das atividades policiais. Como ressaltam os entrevistados, esta procura
pelos dados estatísticos fornecidos pelo ISP aumentou em função da introdução do
Sistema de Metas que trouxe o acompanhamento dos Indicadores de Criminalidade,
calculados com base nas estatísticas criminais, para a rotina da atividade policial.
Olha, realmente o interesse varia de acordo com quem está lá. Mas a
partir do segundo semestre de 2009, só tem crescido o interesse (...)
Por que o que acontecem no segundo semestre de 2009? (...) segundo
semestre de 2009 começou o Sistema de Metas, que também obrigava
o cara a estudar para conseguir resultados melhores. (E22)
Os dados, microdados do Instituto de Segurança sempre estiveram
disponíveis para as áreas, para os batalhões, as delegacias já tem
obviamente os dados, porque o dado é da própria delegacia, mas se ele
quisesse o dado do estado, da sua região, ele também teria condição de
absorver. Como você não tinha demanda, ou seja, como você não
cobrava resultado, um ou outro policial por iniciativa própria, por
entender que o conhecimento científico era o caminho para
qualificação das suas ações, que isoladamente buscava esse caminho e
orientava o seu trabalho em cima de dados estatísticos. Mas não havia
nenhuma cobrança institucional. E o ISP tinha lá um nível de procura,
de informações que era X, até então sem a cobrança por conta do
sistema de metas. O Sistema de Meta acaba criando a necessidade (...)
(E19)
Nesse sentido o uso das estatísticas, o uso de informações qualificadas
passou a ter uma importância muito grande nesse cenário. Passando de
um momento em que única e exclusivamente se pensava em coletar
dados e apresentar publicamente pra efetivamente usá-los pra mudar
esse contexto em que o RJ vivia e vive ainda. (E27)
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Esta demanda aumentou principalmente por parte da PMERJ, pois embora o ISP
seja o órgão que consolida os dados oficiais para divulgação, a PCERJ por ser a
responsável pelo processo de coleta e repasse das ocorrências criminais pode consultar
as informações parciais85 do mês corrente em seus próprios softwares internos,
solicitando mais ao ISP os dados oficiais consolidados em relatórios para conferência e
o banco de dados no formato de microdados para análises mais apuradas. De acordo
com dois entrevistados:
O uso aumentou bastante depois do sistema de metas. (...) porque
antigamente se vinha um ou dois batalhões que pediam alguma coisa
era muito, tinha no máximo três. Hoje em dia são vários que pedem. E
não pedem só para a gente, pedem também para os CPAs, que a gente
também envia os arquivos, a estatística, os dados para os CPAs. (E26)
Agora como é que tem se dado o consumo da informação? O consumo
das estatísticas pelas polícias? Eu vejo que a Polícia Militar tem
consumido mais informação tem se preocupado mais do que a Polícia
Civil. Talvez pelo fato da própria Polícia Civil produzir informações.
A Polícia Civil já tem o sistema da Delegacia Legal, já pode produzir
os seus relatórios, já pode direcionar as suas atividades (...) Eu acho
que o programa Delegacia Legal teve um papel fundamental na
criação de banco de dados, na organização e na melhoria na qualidade
da informação. Mas a gente só veio usar o potencial desses bancos
recentemente quando foi estabelecido que o foco deveria ser a redução
de índices estratégicos. Teve os indicadores estratégicos colocados e
aí a polícia tinha que perseguir a redução daqueles indicadores. (E27)

Entre os tipos de informações que estão sendo solicitadas pelos profissionais de
segurança pública ao ISP que possam auxiliar no planejamento de suas atividades, estão
principalmente os delitos que fazem parte do sistema de indicadores das metas, seguidos
por dados relacionados ao desempenho da polícia, como apreensão de armas e drogas, e,
estatísticas criminais relacionadas às áreas das UPP.
Vem. Muito. Melhorando muito. (...) até a forma de pedir os dados
está melhor, o cara já pede direitinho, eu quero isso, isso e isso... a
85

Informações parciais das ocorrências do mês que ainda não foram consolidadas nos dados oficiais, mas
podem ser utilizadas para fins de planejamento.
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complexidade dos pedidos tem aumentado, o cara sabe explorar
melhor o banco, os arquivos. (E22)

No que concerne ao Sistema de Metas é interessante a percepção de que o uso
das estatísticas criminais, com a solicitação de relatórios e microdados, se dá não
somente com fins de planejamento, mas também para realização de recursos com o
questionamento de incidências criminais atribuídas a determinada área. Na prática,
podem ser realizados recursos, por exemplo, questionando que determinado crime que
aparece como ocorrendo na AISP X na realidade, pela dinâmica do fato, ocorreu na
AISP Y.
É porque depois do trimestre fechado, tem um prazo para elaborar as
erratas, então todos pegam suas incidências na área e vê o que não foi
na área dele. Aí acontece muitas vezes, um exemplo, primeiro
batalhão, primeiro batalhão já foi até extinto, mas o primeiro batalhão
viu que a ocorrência não foi na área dele, jogou para a área do 2º, por
exemplo, ou para a área de outros batalhões qualquer, aí teoricamente
ele acha: consegui reduzir três roubos. Mas só que tem as ocorrências
das outras áreas que jogam para a dele. Acontece isso também, estão
trabalhando muito com recurso e tal, então eu acredito que recurso e
planejamento se não estão iguais, estão bem parecidos. Exatamente,
sem se preocupar onde está ocorrendo o fato e sim saber se foi na área
dele ou não. (E26)
Você trabalha com o dado oficial e você pode fazer recurso, pedir
através de recurso que seja alterado aquele dado que ele sai da sua
área. Porque às vezes o roubo que aconteceu lá em Paraty, como
acontecia a pessoa ia a Paraty e era roubado lá, chegava em casa e
registrava em Rio Bonito, por exemplo, que o roubo foi lá. Quer dizer
o roubo não foi lá, mas ele vai na delegacia de lá. Entra da delegacia
de lá e só ao final que você pode pedir recurso para fazer a correção.
(E8)

Isto acaba refletindo na percepção de que o cumprimento das metas acaba
suscitando uma interação entre PMERJ e a PCERJ com vistas ao controle do
preenchimento do local de ocorrência dos crimes ocorridos na área geográfica de
atuação dos Batalhões e das Delegacias.
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Ficam as delegacias, as delegacias e os batalhões um controlando o
outro. Exemplo, às vezes é um homicídio, o policial às vezes na hora
de colocar a circunscrição, colocar a circunscrição errada, o cara
morreu, em vez de clicar a 5ª, ele clicou a 6ª... Mas como eles vão
acompanhando diariamente, eles dizem , opa, tem um homicídio aqui
que não foi na nossa área. (E7)

Foi recorrente nas entrevistas a identificação do problema que ocorre na fase de
coleta de dados com o preenchimento dos registros de ocorrência. Segundo os
entrevistados, isto pode ocorrer pela falta de informação prestada pela vítima ao realizar
o RO ou por mau preenchimento do policial responsável por lavrar o registro. Isto é, o
registro de ocorrência possui diversos campos que devem ser preenchidos corretamente
pelo policial para que se tenham disponíveis informações sobre vítima, autor e as
circunstâncias em que o crime foi praticado, com detalhamentos de local (como bairro,
rua e número) e hora em que ocorreu o fato.
Sim, mas olha só, nem sempre essa informação está disponível.
Porque às vezes, por exemplo, roubo em ônibus, aonde? Não sei. A
vitima estava nervosa: só sei que foi na Presidente Vargas... Agora,
muitas vezes é má vontade do cara também que está preenchendo, isso
também não pode descartar. Isso acontece também. (E22)
E uma coisa que eu estava observando hoje o cara coloca as
referências pra você localizar. Mas localizar interpretando informação
que é o que o computador não faz. O computador não lê aquilo e
extrai daquilo um resultado (...) Ele faz um algoritmo, ele vai pegar o
que está ali escrito e vai comparar com outra base que ele tem. Um
exemplo: Você tem um campo pro cara preencher; DP onde foi,
bairro, rua e número. Aí, tem dois campos lá que é o complemento e a
referência. DP é obrigado a colocar, bairro o cara também coloca, rua
às vezes o cara coloca e às vezes não, número o cara não coloca ou
coloca “00”. Quando chega no complemento e referência, o cara vai e
escreve assim: “O fato ocorreu na Av. Pres. Vargas em frente ao
número 817”. A informação está ali? Está. Mas dessa maneira não é
passível de ser usada. Então requer um trabalho artesanal onde você
lê, interpreta e joga as coisas no lugar certo. (E24)
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Porque o RO a hora que ele é feito, se ele não vier bem feito, ele me
atrapalha (...) Vou pegar uma Automóvel Clube, agora não é mais
Automóvel Clube, é Pastor (...), a Automóvel Clube ela corta a área
do quarenta e um de Tomás Coelho a Pavuna, corta a área do batalhão
inteiro, de ponta a ponta, aí eu via lá que de vinte a trinta por cento
dos roubos que aconteceram na Automóvel Clube, quando eu puxava
lá numérica, referencia, zero, sem número. Aí não dá, porque eu não
tenho bola de cristal, esse dom da adivinhação eu não vim com ele (...)
(E13)

Na prática os analistas precisam fazer correções no banco de dados, realizando
inclusive cruzamentos com os dados disponíveis para conseguir obter informações que
possam ser georreferenciadas. Este problema é evidenciado nos trechos a seguir:
Era fazer uma coisa (um relatório) que servisse pra ponta e que era
colocar a ocorrência pontual. Então você chegar o mais próximo ali da
realidade (...) O local do fato. Isso era prejudicado por quê? Porque as
variáveis que usam endereçamento, o local, não eram, não estavam
limpos. A informação não estava na coluna que devia estar, não estava
preenchido da maneira que devia estar. Então isso gerava um certo
trabalho pra gente limpar o banco de colocar a informação onde tem
que estar. A informação existe, mas se não estiver no lugar certo pra
gente não adianta. A gente tenta automatizar essas coisas (...) A gente
sempre trabalhou quando existia ocorrência, além do RO que tem
esses problemas da base, a informação não está onde devia estar, a
informação não existe. (E24)
Mas pelo menos se você olhar o local do fato, a referência, o
complemento, você consegue buscar informações para poder saber
onde ocorreu o fato (...) (E26)
Tem a DP Legal e a Tradicional, na Legal ele clica lá aparece, mas
mesmo assim vem Av. Automóvel Clube, não vem ainda Martin
Luther King. Então a gente faz essa alteração, assim como em outras
ruas que a gente também atualiza. (E12)

É ressaltada nas entrevistas a diferença dos registros feitos nas Delegacias
Legais e nas Delegacias Tradicionais, as delegacias que ainda não se encontram
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informatizadas são apontadas não só como mais problemáticas em relação à qualidade
dos registros que são lavrados, como também as responsáveis pela demora no envio
destes dados prejudicando o processo de consolidação e divulgação dos dados
estatísticos criminais oficiais.
Assim, é fato que quando tem uma Delegacia Legal a qualidade do
registro melhora. Ela é muito melhor do que a da Delegacia
Tradicional. (E26)
Até porque aumentou o número de Delegacias Legais, quando
transforma em Delegacia Legal melhora para caramba. Não acaba,
mas melhora muito. E como as Delegacias Legais estão aumentando, a
quantidade delas está aumentando (...) (E22)
A Delegacia Legal e a gente pretende terminar esse processo até o
final dessa gestão, a velocidade do dado vai ser muito maior e
principalmente nas áreas que só atende Delegacia Legal, mesmo que
você ainda não tenha o dado oficial do ISP, que demora um pouco,
nós estamos reduzindo essa demora agora (...) mas independente da
divulgação oficial do dado, você já tem aí praticamente on line o dado
do seu indicador. Então você não precisa esperar o dado oficial para
saber se você cumpriu a meta, para corrigir sua ação. Quando nós
tivermos todas as Delegacias Legais, quer dizer, esse acesso a
informação será ainda mais rápido, o que vai permitir que as polícias
tomem decisões ainda mais rápidas e eficazes, porque vai estar lincada
ali praticamente em tempo real com o fenômeno que está acontecendo
na sua área. (E19)
Já deu uma melhorada. Até porque aumentou o número de Delegacias
Legais, quando transforma em Delegacia Legal melhora para caramba.
Não acaba, mas melhora muito. E como as Delegacias Legais estão
aumentando, a quantidade delas está aumentando (...) Com certeza a
gestão do policiamento numa área que tem Delegacia Tradicional é
muito mais difícil, nesse aspecto, do que na Delegacia Legal.
Delegacia Legal, o cara liga para cá, na hora a gente manda para ele.
(E22)
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Um aspecto levantado nas entrevistas é que o Sistema de Metas pode funcionar
com um “elemento incentivador” para melhora da qualidade do dado coletado pela
PCERJ, uma vez que os policiais passam a estar mais conscientes da importância da
qualidade dos registros de ocorrência.
O que acontece, a gente tem uma orientação que diz o seguinte, poxa,
a Polícia Civil também é usuária do dado, até para investigar e até
para receber a gratificação que lhe faz jus, se ele conseguir baixar as
metas dentro do tempo estipulado, ele faz jus a uma gratificação em
dinheiro. Então a Polícia Civil tem que se sentir usuária do dado para
poder melhorar a qualidade do dado. Então essa é a questão (...) (E16)
E com as metas obriga mais ainda... A responsabilidade de que ela
(PCERJ) tem que usar esses dados pra reduzir. Então essa mudança
com cumprimento de metas vai fazer primeiro uma mudança interior
de que o delegado não mais vai ser reativo... Ele agora vai ter mais
uma atribuição além das que ele tem de apreciar as ocorrências de ter
uma avaliação pra saber se os resultados das suas investigações estão
contribuindo pra redução da criminalidade e o bem-estar da
coletividade. (E28)
Isso foi até fato de uma observação ontem que a gente teve uma
reunião de nível86, aqui no 14º e que a gente levou aos colegas da
Polícia Civil: Se não tiver o número, bota uma referência. E eles já
estão fazendo isso. Só que isso é o tipo de coisa que precisa ser
massificada, estar ali sempre cobrando... Hoje não tem mais isso, você
abre o Google e você vê lá a rua: “Foi aqui? Ou foi aqui?” Então a
pessoa tem como dar uma referência melhor. (E12)

7.2.3 Categoria 3: Capacitação dos envolvidos

Nas entrevistas ficou evidenciado que os profissionais de segurança pública
reconhecem que o uso das estatísticas criminais está cada vez mais inserido na sua
86

Realizada em função da rotina do Sistema de Metas.
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rotina e que isto acaba se refletindo na questão da capacitação dos envolvidos,
principalmente dos diretamente responsáveis pelas análises criminais.
Então é uma situação, é uma ferramenta de trabalho que a gente está
aprendendo a utilizar. (E8)
(...) E que pelo menos saiba ler os dados, não basta você ter os
números, você tem que saber ler os números. Então hoje a estatística
não tem jeito, a gente tem que trabalhar em cima de números. (E12)
Estamos sempre fazendo cursos. Pelos menos pretendemos sempre
estar nos aprimorando, isso com certeza ocorre aqui. (E10)

Foi levantada nas entrevistas a questão de quanto maior a capacitação dos
profissionais de segurança pública usuários das análises provenientes das estatísticas
criminais, maior a qualidade dos pedidos solicitados ao ISP.
Mas a qualificação das pessoas lá da ponta que estão usando,
conforme ela melhora, aumenta a qualidade dos pedidos. Então aquela
coisinha mais básica já não satisfaz o malandro, ele já quer um
negócio melhor. (E22)

Mais uma vez a implantação do Sistema de Metas aparece como uma variável
que estimula uma maior procura pela capacitação técnica no uso dos dados estatísticos
criminais.
E sem dúvida, aí voltando a sua pergunta, as polícias não estavam
preparadas para isso, tinham abandonado, claro, você dava estatística
lá na academia, mas uma estatística meramente acadêmica, quer dizer,
a aplicação daquele conhecimento cientifico no seu dia a dia isso não
acontecia. Nós fizemos uma série de cursos de capacitação, o ISP já
tinha um curso de metodologia quantitativa, que tinha alguma procura,
mas também o cara voltava para a sua unidade e aplicava em que?
Então até alguns por iniciativa própria, como nós fizemos esse curso
em Minas Gerais, fizemos o curso de georeferenciamento, de métodos
quantitativos, voltamos para o Rio de Janeiro, e aí, aplicar aonde isso,
se não havia essa cultura (...) Então hoje você começa a dar uma
lógica, a criar a necessidade, ter mais gente capacitada para lidar com
metas quantitativas. (E19)
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Foi chamado atenção, especificamente em relação à PMERJ, a inclusão recente87
da disciplina análise criminal ministrada pela equipe do ISP no último ano do curso de
formação de oficiais.
A polícia modificou bastante no sentido de aproveitar essas
informações, tanto que dentro da formação dos oficiais da Academia
da onde eu vim, já está inserido no currículo, na malha da escola,
análise criminal (...) (E8)
Só que como o número de cursos de capacitação de policiais
aumentou muito, eles mesmos então começando a caminhar com as
próprias pernas (...) Melhorou bastante, foi como eu falei, a gente está
passando até um dado mais cru hoje em dia do que antigamente (...)
(E26)
Bom, acho que a capacitação dos policiais melhorou bastante, como
eu te falei, o curso está sendo dado no terceiro ano e os cursos que
acontecem por fora ajudam eles a poder elaborar mais, trabalhar mais
com os dados, entender melhor também como ocorre, como deve ser
feito. (E26)
Eu vejo que a PM hoje já se prepara para isso, porque os garotos já
saem da academia, qualquer aspirante que você pegar ele tem curso de
técnicas quantitativas. (E13)

O enfoque nestes oficiais recém-formados é importante porque indica a
percepção com a qual irão chegar sobre o uso das estatísticas criminais quando forem
exercer suas funções.
Porque eles vão sair aspirantes e certamente eles vão trabalhar com
isso. Porque eles vão trabalhar como adjunto da terceira seção e vai
ser cobrado deles esta análise dos dados (...) A operação e as
instruções que é o setor que faz o planejamento das operações. (E8)
Aí dentro da P3 tem uma seção de estatística, que é quem deveria
estudar (...) E assessorar o P3 para ele planejar em cima das manchas.
E quem está assumindo essa seção de estatística são esses alunos que
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De acordo com os entrevistados, cerca de dois ou três anos.
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estão saindo lá do nosso curso da academia. Porque a seção de
estatística geralmente é função de recém-formado. Aí os caras já estão
chegando tudo com isso na cabeça, a gente fez questão do curso ser no
terceiro ano exatamente para o cara já sair (...) (E22)

Foi observado na entrevista em grupo realizada com 15 alunos aspirantes a
oficiais, que eles estão saindo da Escola com uma noção do que é estatística criminal e
da sua importância para o planejamento das suas atividades. Isto indica que estes
profissionais que estão indo para rua, já possuem uma percepção da aplicabilidade das
estatísticas criminais moldada pelo seu processo de formação. Inclusive citam os
trabalhos que precisaram fazer para a disciplina análise criminal que simulava o uso das
estatísticas criminais no planejamento operacional.
No entanto, de acordo com os oficiais aspirantes da PMERJ participantes da
pesquisa, embora já tenham ocorrido avanços na capacitação voltada para o uso das
estatísticas criminais, ainda podem ser feitos ajustes na organização das disciplinas que
são ministradas na APM, sendo indicadas deficiências, como na base em informática,
com a necessidade de aulas mais práticas, e, a falta de conexão entre algumas matérias
ao longo do curso, como estatística, informática e análise criminal.
Durante a entrevista com os aspirantes foi percebido que ainda que haja um
consenso no conhecimento sobre os dados estatísticos e sua aplicabilidade no
planejamento do policiamento, nem todos demonstraram o mesmo entusiasmo em
relação a este tema. Isto é, embora saibam do que se trata e que podem ser cobrados a
usar este instrumento em suas atividades, alguns policiais se mostraram mais
interessados por este tema do que outros, sendo importante um acompanhamento futuro
destes policiais que estão indo para rua para avaliar se estas impressões irão se refletir
no trabalho destes profissionais.
Eles são os aspirantes, eles são distribuídos conforme a necessidade de
tenentes nos batalhões. Agora todos eles estão com preparo bem
razoável. É claro que, como toda turma tem os melhores e os piores.
Tem os 15% excelentes, tem os 15% horríveis e os 70% medianos.
(E22)

Em contrapartida, a capacitação não deve estar voltada apenas para os policias
que estão se formando, pois de acordo com os entrevistados na prática ainda falta para
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alguns profissionais de segurança uma compreensão maior das considerações técnicas
necessárias ao uso das estatísticas criminais, indicando que a melhora na capacitação é
um processo ainda em curso.
Isto se reflete na percepção presente no discurso de muitos entrevistados de que
os policiais recém-formados estão mais bem preparados para utilizar as estatísticas
criminais do que os policiais mais antigos. Assim, é preciso também atentar para a
capacitação destes policiais já formados, que muitas vezes podem estar exercendo
alguma função de gestor. Ou seja, o gestor também precisa estar capacitado para
direcionar e entender este uso das estatísticas criminais.
O coronel fala para a P3, o subordinado dele solicitar. Aí ele veio aqui
pedir, a gente falou: essa área a gente não tem numérica, não tem uma
qualidade boa, não tem como fazer, porque não tem a numérica do
fato, então qualquer informação que eu dê pra você vai ser
tendenciosa, porque não vem número nessa área, não tem numérica.
(...) Então é aquele negócio, às vezes o cara quer que a gente passa a
informação para ele mesmo que seja tendenciosa, mesmo que seja
irreal. Mesmo que não tenha qualidade. Aí foi uma das coisas que
acontece. Então eu acho, como eu falei, não são todos, mas tem
muitos que não sabem pedir, não sabem o que pedir (...) (E26)

Em relação à PCERJ, foi ressaltada a importância da capacitação dos
profissionais que realizam o preenchimento dos registros de ocorrência. Este é um
problema citado por muitos entrevistados que se reflete na qualidade dos dados e
consequentemente no grau de detalhamento que pode ser obtido com as análises
criminais.
E a gente sente ainda que existe a necessidade de atualização
permanente com relação a essa capacitação, a essa sensibilização para
na hora do preenchimento do RO, do registro de ocorrência. O quão
esse policial tem que estar preparado para ouvir, para ouvir, para
dialogar, para registrar, como ele tem que registrar, eu acho que assim,
é um componente para toda e qualquer política pública. Eu acho que a
gente ainda carece de um aperfeiçoamento tanto nessa parte de ter
uma questão de educação continuada com esse pessoal que está nas
delegacias, no próprio Instituto Médico Legal (...) (E20)
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De acordo com as entrevistas, está em curso na SESEG um processo de revisão
do ensino, tanto na PCERJ quanto na PMERJ, que considera a questão do uso das
estatísticas criminais.
E tendo assim análise criminal, a questão da estatística como um
ponto de partida, a gente percebeu a necessidade da revisão das
malhas curriculares adotadas pelas instituições de ensino policial, aí
estou falando academia, centro de formação, Polícia Militar, Polícia
Civil (...) (E20)

7.2.4 Categoria 4: Receptividade dos envolvidos

Foi unânime entre os entrevistados a opinião de que as estatísticas criminais são
importantes para o trabalho policial. No entanto, é preciso considerar que a
receptividade ao uso da estatística criminal está atualmente muito atrelada à questão da
implantação do Sistema de Metas de Indicadores de Criminalidade instituído pelo
governo do Estado.
Os critérios estão sendo melhor definidos. Eu acho que é fundamental,
até no setor privado se demonstrou que era um incentivo, que as
pessoas melhoravam mesmo. No setor público eu acho que está tendo
uma boa, a gente vê o pessoal chegando aqui falando isso (...) tenho
que ir embora logo porque a gente está num investigação super
importante, a gente tá na meta, a gente vai cumprir, não sei o que,
vamos ganhar, a minha delegacia está sendo a melhor (...) Eles estão
disputando. Isso é legal, eu acho isso super positivo. Para quem é do
bem, isso é muito importante. Quem é do mal, é do mal mesmo, não
tem jeito. Não vai ter jeito, meta premiação, não vai adiantar nada.
(E2)

Em relação ao cumprimento das metas pela PCERJ foi indicado nas entrevistas
que as delegacias muitas vezes não têm estrutura para dar conta do que é estipulado
como meta para área a qual pertencem.
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O que eu tenho conversado com os delegados, eles estão
enlouquecidos, por quê? Porque botam meta que tem delegacia que dá
pra bater a meta, aliás, quase todas, a maioria tem poucos delegados,
então é um só (...) Mas ele falou “estou sozinho, tenho que bater meta,
eu tenho que relatar, eu, eu, eu... E não tem como eu fazer mais nada
porque eu tenho que bater meta (...) (E28)

Outra consideração interessante coletada com as entrevistas foi a percepção da
necessidade de órgãos como os CPAs assessorando as unidades operacionais da Polícia,
como os Batalhões, com o fornecimento de relatórios com dados estatísticos. Isto é,
embora seja respeitada a autonomia do comandante de Batalhão no planejamento de
suas atividades, há o reconhecimento da importância de um suporte técnico em relação
ao acompanhamento das incidências criminais para estas unidades operacionais que
possuem, devido a própria natureza de suas funções, uma rotina atribulada.
A gente colhe os dados e manda todos os dias para as unidades um
relatório informando o que é que está acontecendo em cada unidade:
quantos roubos de veículos, roubos de rua... E fala também qual é o
local onde está acontecendo, qual o modo operante. Quer dizer a gente
municia as unidades com todos esses dados. Porque as unidades já têm
uma rotina muito pesada, fazer isso também seria mais um peso que
não iriam suportar (...) (E12)
A questão do planejamento cada batalhão tem um comandante, e a
gente não interfere no comando do batalhão. A gente passa qual a
necessidade e o batalhão vê as suas dificuldades e procura atender da
forma como acha que tem atender. E se a gente vê que não está
surtindo efeito, aí a gente interfere porque acaba refletindo no todo.
Mas a princípio a gente não interfere nada dentro do batalhão. A gente
municia de informação diariamente, verifica se as viaturas estão
passando, porque a gente consegue ver aqui todas as viaturas, onde
tem a mancha criminal e caso isso não esteja ocorrendo, aí a gente dá
um toque: o local tal tem uma mancha e não tem policiamento no
local. Mas a gente não fala que tem que colocar o policiamento lá.
Isso é por conta do batalhão. A gente informa, acompanha e cobra.
Porque a gente cobra resultados. Porque muitas das vezes tem a
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mancha aqui, mas a causa não está aqui, a causa está em local diverso.
(E12)
Agora tem uma questão interessantíssima não é porque nós fazemos
essa análise que eles também estão tolhidos de fazer a sua própria
análise dentro de um foco específico de cada área de atuação. (E11)

Os DPAs também são citados nas entrevistas com esta mesma função de
assessoramento que os CPAs, só que para a PCERJ.
O DPA no âmbito da Polícia Civil é o braço, o órgão, que vai
compartilhar com o CPA da Polícia Militar as informações, os
números e a produtividade de cada órgão, em cima de dados comuns.
Então eu tenho dados comuns, eu tenho número de roubo de autos,
número de homicídios, em determinada região, em cima daquela
região, por exemplo, a 1ª DPA compreende a 1ª até a delegacia X. E o
CPA o batalhão Y e tal, olhando geograficamente abrangem
determinada área, se a gente plotar um com o outro é a mesma área.
Um atuando na polícia ostensiva e outro na polícia judiciária. E sob a
batuta do DPA eles vão interagir com base na análise que cabe ao
DPA a depurar porque ele vai enxergar o delgado da área X, ele está
enxergando a área dele, o DPA está enxergando a área dele e mais do
outro pra pode dizer o seguinte: vocês são vizinhos, circunscrições
bem próximas, na sua área está acontecendo um problema e na área da
outra pessoa não está acontecendo, então tem algum fator divergente e
o batalhão é o mesmo. (E5)

Com as entrevistas foi possível observar que a receptividade dos profissionais de
segurança pública ao uso das estatísticas criminais como um instrumento de análise
aplicado ao planejamento representa, na verdade, um processo ao longo prazo. Nas
palavras dos entrevistados:
(...) o que faz a receptividade melhorar é o conhecimento dos
benefícios dessa ferramenta. E para isso a gente tem que sensibilizar,
porque foi um fator de mudança, se saiu de uma zona de conforto
onde todo mundo achava que estava trabalhando de forma correta,
aquele senso comum, em determinado momento a gente coloca dois
decretos, um manual que ele tem que seguir, obrigatoriedade de
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reuniões, obrigatoriedade de chamar o delegado, comandante,
comandante e companhia, obrigatoriedade de apresentar plano de ação
integrado para o comandante da ISP ou pro secretário, dependendo do
nível do problema, eles se sentiram pouco a vontade, se sentiram
invadidos na autonomia, vamos dizer assim, das instituições e em
alguns momentos não foram tão receptivos não, foram bastante hostis
até em alguns momentos algumas pessoas, outros simplesmente nem
que sim e nem que não (...) (E16)
Então, o que nós entendíamos e entendemos, primeiro, esse é um
processo extremamente complexo (de implementação do sistema de
metas) e tem e deve ser dinâmico. Então a todo momento que nós
detectamos uma possibilidade de melhoria do processo, a gente altera,
não tem menor problema. (E19)
Como o inicio é muito mais difícil, porque as engrenagens que
estavam enferrujadas, arraigadas com culturas organizacionais às
vezes desvirtuavam do seu real objetivo, os primeiros passos são os
mais difíceis. (E19)
A resistência que há hoje talvez seja a ignorância, o cara não sabe usar
e aí não pede. Ele sabe que é importante, quer usar, mas não tem
preparo ainda para usar. Mas isso está diminuindo por causa dessa
formação que a gente está mudando. (E22)
Algumas mudanças aconteceram, mas ainda tem um caminho longo
pra se percorrer (...). A versão original de sistema de metas começou
em julho de 2009 e o nós temos hoje, muitas melhorias já foram
incorporadas nesse processo e acredito que muitas ainda vão ter que
ser incorporadas pra que a gente tenha realmente um resultado
sustentado (...) (E27)

Portanto, nas entrevistas transparece no discurso de alguns profissionais que esta
visão do uso das estatísticas criminais, atualmente atrelada ao Sistema de Metas,
enfrentou e ainda enfrenta resistências a sua incorporação. Além das resistências que
pode haver dentro das próprias corporações policiais, destaca-se a seguir o trecho da
fala de um entrevistado que evidencia como a própria sociedade pode ter um importante
papel na discussão sobre este tema.
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A cultura da corporação, mas também a cultura ambiental, da
sociedade que recebe isso, nós estamos dispostos a aprendermos a ter
paciência? Quer dizer, espera semear hoje, e esperar de repente um
trabalho que só vai dar fruto daqui a dois anos, mas é um trabalho
técnico, um trabalho sério. Ou nós precisamos ter sempre respostas
imediatas..., morreu alguém que foi assaltado num ônibus no Leblon.
Aí será que nós vamos ter aquela tendência, aquele ímpeto natural de
botar vários policiais no Leblon, para poder policiar os ônibus ou
vamos ter o raciocínio de não entrarmos no ímpeto, no afã e
pensarmos, por exemplo, no Leblon não é uma área que não possui
tantas ocorrências nesse sentido, foi um acontecimento esporádico,
pontual. Existem outras áreas que precisam muito mais desse tipo de
policiamento, nós vamos trabalhar com o apelo da mídia ou por apelo
de uma sucessão de pessoas que por conta de um medo difuso não
fundamentado, por causa de um fato pontual vão pedir e até a
tendência natural delas, para fazer um desvio estratégico de
policiamento apenas para atender esse efeito único, deixando de
atender áreas que realmente precisam, estrategicamente falando, que
esse tipo de policiamento seja implantado e mantido (...) (E14)

Neste sentido, aparece a ideia, muito próxima dos conceitos atuais do campo da
Administração, de que as estratégias adotadas para introdução do uso das estatísticas
criminais devem ser flexíveis, havendo a possibilidade de ajustes para correção do rumo
desejado.
Tá bom, vamos esperar para ver se isso vai surtir efeito ou não.
Surtindo efeito, parabéns. Não surtindo efeito, cobrar mudanças, toda
estratégia tem que ser fundamentada em flexibilidade. Estratégia
engessada não sobrevive em lugar algum. (E14)

Alguns profissionais de segurança pública relataram que uma das estratégias
para tornar os policiais mais receptivos ao uso das estatísticas criminais é informar aos
policiais da ponta, que estão nas ruas, os fatores identificados com as análises criminais
que serviram de referência para a estratégia de policiamento traçada.
Na verdade o que acontece, a gente precisa falar pros policiais o que a
gente está fazendo. Você tem que mostrar porque você está
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distribuindo o policiamento daquela forma (...) O quê que é o trabalho
porque a gente se preocupa tanto em ter o registro da ocorrência, ter a
coleta dos dados, ter as informações, ter uma planilha, ter um mapa
pra você visualizar aonde estão acontecendo as coisas (...) Porque às
vezes se o policial está indo pro trabalho, mas ele não é orientado e
informado porque ele está fazendo aquilo, porque que aquela área é
importante, porque aquele horário, quando você faz o planejamento
você faz por horário. Então não adianta você fazer um planejamento e
uma pessoa cumprir e não ir naquela hora. Ah mas este horário aqui
não tem problema não, vamos depois... Não, tem que ser naquele
horário porque aquilo ali foi calculado em cima dos dados. Mas ele
tem que saber disso, porque ele pode pensar que aquilo ali é mais um
policiamento que não dá em nada. Mas na verdade não, isso aqui é o
resultado de um trabalho, se for neste horário a probabilidade de você
resolver aquela questão vai ser maior. Eu acho que é mais informação
o policial tem que saber porque que ele está ali e se ele sabe ele
acredita, ele entende e vai se empenhar mais. (E8)
A partir do momento que você cria a demanda do atingimento de
metas, todos os policiais passam a acompanhar isso de maneira muito
atenta, tem áreas que acompanham diariamente, tem comandantes que
relatam para a sua tropa em que nível está o atingimento ou não da sua
meta, quer dizer, envolvendo inclusive o policial da ponta, hoje o
policial da ponta em algumas unidades, o policial da rua, vai sabendo
o que pode e o que não pode acontecer na sua área para que a sua área
como um todo, na sua área de atuação específica, que é a área do seu
batalhão como um todo, atinja o seu resultado. (E19)
Direciono para os comandantes de companhia. Aí a gente faz junto,
depois a gente altera o quadro de missão dirigida e o próximo passo, a
gente faz instrução com a tropa. Porque não adianta nada a gente fazer
e não seguir aquela (...) O policial que está na ponta da linha, ele tem
que saber que ele está baseado naquele horário tal naquela rua, porque
está tendo roubo ali. Senão não adianta, a gente entra naquela parte de
gestão da informação (...) (E13)
É, tem que ser uma rotina, porque senão, não adianta nada eu ter um
planejamento excelente no papel e não se concretizar no terreno.
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Senão vai refletir depois nos números, o batalhão não vai conseguir
alcançar a meta. Meu batalhão lá, ele fechou o semestre, nós
alcançamos as metas, todos policiais foram premiados, você tem que
explicar para o policial, primeiro de tudo você tem que começar logo
no inicio explicar para ele o que é o sistema integrado de metas, como
funciona, qual é a importância do policial dentro desse sistema, o que
ele representa, porque sem ele a gente não consegue (...) (E13)

Conforme o depoimento de um entrevistado, não adianta os gestores do nível
estratégico e tático estarem conscientes da importância do uso das estatísticas,
considerando inclusive o acompanhamento do Sistema de Metas, se o gestor e os
executores do nível operacional não estiverem em consonância com estas diretrizes.
A percepção que nós temos, não a nível de chefia de policial, mas uma
coisa é você hoje sensibilizar a cúpula, outra coisa é você chegar com
a mensagem na ponta. Então ainda há alguns atores importantíssimos
que alguns até desconhecem ainda o Sistema de Metas ou
compreendem

mal

ou

tem

críticas,

porque

não

conhecem

adequadamente a que eles se propõem, quais são seus objetivos. (E19)

Isto também acaba tendo um papel de controle do planejamento que vem sendo
executado, para avaliar se é preciso algum ajuste ou se algo deixou de ser cumprido e
por isso não se obteve o êxito desejado.
E quando a gente não acontece o resultado a gente tem que conversar
até com eles pra saber por que, se realmente aquilo que foi planejado
foi cumprido exatamente como estava ali, se foi modificado, se não
foi feito. Ah choveu a gente não fez. Por isso a gente tem que saber
pra ver se o trabalho está dando certo ou não. (E8)
Sabendo do problema e mais, com monitoramento da viatura saber se
ele estava cumprindo o que foi determinado. Porque as viaturas têm
GPS, então é muito fácil, você pega o GPS (...) Isso eu via todo dia,
todo dia eu recebia (...) os dados estatísticos e o meu analista mais
antigo ele me dava por área de policiamento, por AISP, as ruas mais
problemáticas. E aí já com a solução para ser cumprida e naquele
mesmo dia ou no dia seguinte para o outro dia, eu acompanhava para
ver se a viatura estava lá, se não estava, entrava no computador, vem
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cá, cadê a viatura da rua tal (...) Falou que foi almoçar, o caçamba!
(E17)

Além disso, há ainda a percepção de que o policial que atua rotineiramente numa
área possui uma visão privilegiada deste local, complementando as análises criminais
com estas informações.
E fora isso uns outros roubos lá, porque aqui tem uma festa de não sei
do que... Quer dizer, só o cara que é de lá para saber dessas coisas,
como eu aqui vou saber que o peão lá da lavoura recebe, vai segunda
feira para o banco para receber o dinheiro e sai contando pela rua e
que em tal lugar, tal lugar tem festival disso, festival daquilo... Então
cada um conhece muito bem sua área e tem a capacidade melhor de
fazer uma análise do que a gente daqui. E tudo isso é muito importante
para o cara entender o porque o crime acontece ali e não lá. (E22)
(...) eu gosto de dar alguns exemplos: uma determinada região, uma
determinada área, município da região serrana aqui do Rio, teve em
dois meses um aumento muito grande de roubos a transeuntes.
Ninguém entendeu o porquê. Quando fomos conversar com o
comandante do batalhão de lá e com o delegado, tinha acontecido
naquele período, várias manifestações de servidores públicos
municipais que tentaram invadir prédios da Prefeitura e com isso
houve um deslocamento de policiais junto com guardas municipais
pra tomar conta e evitar as invasões. Esses policiais foram tirados dos
pontos onde aconteciam os principais roubos e furtos a transeuntes. O
resultado foi o aumento dos crimes. Ninguém entendeu porque tinha
aumentado a quantidade de delito naquela área. Mas ele tinha aquela
explicação: “aconteceu isso e isso, por causa desse período aqui”.
(E27)
Quando eu chego para colocar esse tipo de coisa para o policial que
trabalha, eu viro e falo, eu estou aqui falando da parte técnica, estou
falando de números, de números que eu estou vendo, agora, quem está
diretamente no teatro de operação, são vocês. Então de repente eu
estou aqui analisando de uma forma fria, de repente eu vou dizer que
eu tenho que ter um baseamento aqui, um baseamento aqui para
resolver um problema e um policial está trabalhando há dez anos, vai
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virar para mim e vai dizer (...) se o senhor botar a viatura, em vez de
colocar nesses dois pontos aqui, botar no ponto tal, isso aqui acaba,
porque eles roubam aqui e se evadem por esse local. Aí você para pra
analisar e vê que tem lógica o que ele está falando. Bota lá e da certo.
Porque a experiência dele no dia a dia, aliado a parte técnica dos
números. Então a coisa funciona. (E13)

Para a introdução da figura dos DPAs, para adequação ao que rege o Sistema de
Metas88, houve uma alteração na estrutura da PCERJ que é percebida como um processo
ainda em curso pelos entrevistados.
A questão da RISP vai avançar. Depende de algumas reformulações
no organograma das polícias, pelo menos da Polícia Civil (...) (E5)

Diferentemente da PMERJ que já tinham os CPAs na sua estrutura, precisando
fazer apenas ajustes nas suas rotinas, foram necessárias na PCERJ mudanças estruturais
para adequação ao funcionamento dos DPAs. Como toda mudança estrutural é um
processo que mexe com a própria cultura da organização, considera-se importante que
os gestores acompanhem este processo de perto para avaliar se há resistências e como
minimizá-las.
Em relação à receptividade do uso das estatísticas criminais, foi ressaltada
também nas entrevistas a necessidade de análise de outros crimes além dos
acompanhados pelo Sistema de Metas, pois dependendo da realidade de cada área pode
haver outras modalidades de crimes recorrentes que também precisam ser
acompanhadas.
(...) e por fora a gente também controla as saidinhas, mas isso é a
gente aqui, a gente controla saidinha de banco, recuperação de veiculo
(...) São crimes que incomodam o cidadão. Por exemplo, saidinha de
banco, é um crime que o cara perde tudo (...) Com a recuperação de
veículo a gente sabe pra onde o carro roubado no local tal está indo
pra onde. (E12)

88

Os CPAs e DPAs atuam junto à coordenação das RISPs no acompanhamento do Sistema de Metas.
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Nós utilizamos de dados do ISP que por sua vez são alimentados por
dados da PCERJ, da Polícia Civil, analisamos 16 crimes que nós
achamos como prioritários. (E10)
Além disso, eu acho que você podia trabalhar nessa questão de
setorizar os indicadores criminais, alguns indicadores criminais serem
específicos de algumas AISPs, ou seja, olha só, você tem que correr
atrás aqui disso, você tem que correr atrás aqui disso (...) Eu acho
assim, você também não pode ter um leque muito grande, eu acho que
você pode substituir, por exemplo, eu notei aqui que em uma área há
três anos não tenho um latrocínio, eu vou parar de acompanhar aquele
latrocínio ou indicador de resultado e vou colocar outra coisa ali, sua
área não tem latrocínio, mas em compensação está lotada de estupro,
então ali passa a ser aquele indicador. (E4)

A premiação que pode ser obtida com o cumprimento das metas dos Indicadores
de Criminalidade também é assumida nas entrevistas como um fator de incentivo para
os policiais utilizarem os dados estatísticos criminais.
O policial acredita e à medida que esse trabalho reflete numa
premiação, quando você diminui os índices, então ele acredita e ele se
empenha pra que ele funcione. Pra que a gente trabalhe realmente com
isso. (E8)
Todos vão ser beneficiados. Então quer dizer, hoje a gratificação ela
justifica, se não for pensar na questão maior que é o bem-estar da
população, a gratificação estimula (...) (E16)
Mudou que o homem ele é movido a desafio e ele está acostumado,
como todo ser vivo, a ficar na zona de conforto e isso acoplado
obviamente a premiação, que quer não, quer sim, é um fator de
estímulo para aquele que ganha um salário pequeno, se você ganhar
seis mil reais, representa para o soldado iniciante, sei lá, o cara ganha
1500 por mês, ele recebe quatro salários numa só tacada. Então é um
fator de estímulo a premiação, bem como o desafio profissional
também, principalmente para o gestor. Então o gestor ele consegue
convencer os seus comandados com essa prova material, para que ele
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possa saber onde e o porque está sendo aplicado o seu esforço
humano, bem como a viatura, o armamento. (E17)

Não obstante, a obtenção da premiação é entendida como uma conquista da
gestão articulada pelos comandantes de Batalhão e Delegados.
Então eu acho que mesmo nesse Sistema de Metas, quer dizer, tudo
bem que ele tem assim, digamos assim, uma política remuneratória
dele, que é a questão da premiação, própria dele, mas, ou seja, por trás
dele está isso que eu te falei, você tem que ter o delegado querendo, o
comandante do batalhão querendo, todas essas pessoas que estão
envolvidas nessas equipes querendo e realmente passa pela
remuneração. (E4)

Existem críticas quanto aos critérios de premiação dados pelo Sistema de Metas,
que deixa de fora outros profissionais de segurança que não estão na estrutura dos
Batalhões e das Delegacias de Polícia contempladas pelo programa, mas que se
relacionam com o uso das estatísticas criminais.
Agora, o que está faltando nisso aí? Por exemplo, o pessoal que
trabalha em TI faz um sistema maravilhoso para desenvolvimento de
metas, ele não ganha bonificação. Pessoal que trabalha com
telecomunicações, ele não ganha bonificação. (...) Como pessoas
chaves nesse projeto de metas, eles não ganham bonificação. (E7)

Além disso, é ressaltado que mesmo a modalidade de premiação da categoria de
Inovação, criada para contemplar as ações dos Batalhões e as Delegacias especializados
também sofre críticas por parte dos entrevistados. De acordo com uma entrevista, não
há regras claras para este tipo de premiação.
(...) e isso daí é muito relativo você ser alcançado ou não, a sua
inovação ser aceita ou não. Então é algo assim que não está definido.
Não é algo definido. Não existe um padrão para esse tipo, o que será
considerado inovação? Entende? Na atribuição. Então é uma avaliação
que não é assim algo que acontece com certeza. Isso também ocasiona
um certo desestímulo. (E6)
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7.2.5 Categoria 5: Condições para utilização da estatística criminal

Refletindo sobre a inserção das estatísticas criminais nas políticas públicas de
segurança, observa-se com as entrevistas que esta é uma questão já considerada na
gestão pública do estado do Rio de Janeiro, como indica o trecho da entrevista a
seguir:
Hoje a Secretaria de Segurança Pública tem metas até 2014. Metas
palpáveis em indicadores estratégicos, que são medidos pelo Instituto
de Segurança Pública, então hoje a gente tem um rumo, tem um
objetivo e tem meio que um compromisso assumido de gestão ante as
polícias e o governador do Estado, de atingir aqueles objetivos. Sem
um rumo, sem um objetivo quantificado objetivamente, a gente fica
meio que perdido e solto no ar. (E19)

No entanto, este processo de uso das estatísticas criminais, como pretende
demonstrar o presente estudo, ainda precisa de ajustes para que ele caminhe para
melhores resultados. Deste modo, foram identificadas junto aos profissionais de
segurança envolvidos na pesquisa algumas condições necessárias para aprimorar
este processo. Como um entrevistado reconhece:
Porque ela vai desde a elaboração da política pública propriamente
dita, a logística, a termos de capacitação, que tipo de capacitação eu
tenho que fazer para o meu policial, então assim, é muito macro a
visão que ela te dá que ela te possibilita para você atuar, para você
corrigir, para você rever algumas políticas aplicadas, enfim, para você
avaliar mesmo. (E20)

A “quebra” de algumas culturas presentes nas organizações policiais que
prejudicam o processo de produção, consolidação, divulgação e uso dos dados é
percebida por alguns entrevistados como uma condição importante para a inserção da
utilização das estatísticas criminais nas organizações policiais como uma rotina. Na
própria implementação prática do Sistema de Metas, foram percebidas pelos gestores
resistências entre os policiais.
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As resistências no inicio do processo foram as maiores e piores
possíveis. E a gente até entende que em grande parte por culpa nossa,
por não ter adotado uma estratégia adequada de sensibilização e de
comunicação. Então hoje, inclusive se eu voltar a implementar uma
política pública, isso serviu de ensinamento para mim, que mexe
principalmente com culturas organizacionais consolidadas há séculos,
instituições que têm divergências, disputas e até animosidades
históricas,

eu

bolaria

uma

estratégia

de

comunicação,

de

envolvimento, muito mais complexa e elaborada, do que o que nós
fizemos (...) E a gente está ainda nesse processo de aproximação das
instituições, de capacitação e quebra de cultura de antagonismo,
buscando uma aproximação entre as duas polícias. Então a gente ainda
está no meio desse processo (...) (E19)
Extremamente complicado (a implementação de uma política pública).
O que nós optamos na época, com uma visão meramente técnica. O
que nós somos? Nós somos técnicos, estratégia de marketing,
convencimento, material de divulgação, nada disso passava pela nossa
cabeça. Nós solicitamos as instituições policiais que designassem um
interlocutor e nós tratamos com esses dois interlocutores, um da Civil
e um da polícia Militar, na ilusão de que esses interlocutores seriam
suficientes para difundir adequadamente as nossas ideias nas suas
instituições. Foi um erro (...) a gente precisaria ter apresentado
pessoalmente as ideias, pelo menos para grande parte da cúpula
absorver as criticas e sugestões, amadurecer bem o processo
convencimento, até porque o método em nenhum momento mexe em
competência profissional, mexe fortemente nas estruturas, eram
estruturas que mais ou menos já existiam, só foram reconfiguradas em
termos de papéis, principalmente na Polícia Militar, na Polícia Civil
precisou-se criar essa instancia que não tinha, daí até um maior atraso
de engajamento da Polícia Civil, que já melhorou muito em relação ao
início do processo, mas ainda precisa valorizar mais o próprio DPA
(...) (E19)

Aliada a esta percepção de que é preciso se criar condições que minimizem as
resistências culturais existentes dentro das organizações policiais, está a questão da
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necessidade de prosseguimento na inclusão do uso das estatísticas criminais, bem como
das condições necessárias a este uso, na agenda governamental.
A descontinuidade por questões políticas, esse é o foco número um.
Por que esse é o foco número um? Porque é o que sempre tem
acontecido. Nós estamos com uma situação que nós estamos no
segundo mandato de um governo, que em tese está mantendo as
mesmas estruturas (...) Me parece que nós temos, esse período atual,
caminhando para um equilíbrio, a minha duvida e meu ceticismo é, até
onde esse equilíbrio vai durar numa mudança governamental. (E14)
Então a polícia se entende mais técnica, mais científica e mais
profissional a partir do momento que ela trabalha com dados
estatísticos e mede o resultado das suas ações. Então eu acho que a
gente já contaminou as polícias com esse sentimento, é claro que se a
gestão passar a não cobrar mais esse tipo de resultado, é possível que
o policial se molde a realidade, não, voltamos a cobrar, por exemplo,
de novo prisões e apreensões sem análise no impacto na redução dos
indicadores. A polícia vai voltar a dançar conforme a música. Mas eu
acho que a gente inaugurou assim uma etapa de qualificação do
trabalho policial, mas adequado e espero que seja um caminho sem
volta (...) E eu acho que nós já demos, acho que agora se não houver
nenhuma

grande

distorção

ou

algum

grande

processo

de

descontinuidade, eu acho que a gente consegue encaminhar
definitivamente as policias para o seu real objetivo, para o seu real
papel. (E19)
Porque assim, o Rio, não é só o Rio, o Rio sofre muito com a questão
da descontinuidade (...) Ele não tem um projeto de educação
continuada, perene assim, você tem coisas estanques, que vem de uma
gestão, aí depois acaba (...) E aí vai, depois fica tímido e pronto, você
não tem uma coisa consolidada. (E20)

Nas entrevistas entre as condições apontadas para o uso das estatísticas criminais
está a disponibilidade de recursos materiais. Estes recursos vão desde a existência de
uma estrutura física, com salas com computadores adequados ao uso dos dados
estatísticos, a aquisição de softwares que colaborem com as análises criminais até a
garantia da velocidade no acesso a internet.
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Lá no site a gente manda muito mais os geoprocessamentos, os
arquivos são mais pesados. A gente manda todo dia aquele pesado fica
difícil pra abrir e algumas unidades têm dificuldade de acesso a
Internet (...) (E12)
As unidades operacionais da Polícia Civil e da Polícia Militar têm
problemas ainda de conexão de internet, conexões lentas ainda, essa
ferramenta do Proderj, por exemplo, requer uma velocidade ideal de 1
mega (...) (E18)

Atrelada a esta garantia das condições materiais está a necessidade de
capacitação dos profissionais de segurança pública envolvidos com a utilização das
estatísticas criminais. Esta questão do treinamento deve incluir os policiais recémformados e já na ativa, havendo uma preocupação também com a figura dos analistas
criminais. As análises criminais devem ser feitas de uma forma consistente, ou como
vem sendo exposto neste estudo, de uma maneira “inteligente”.
Mas é todo um processo ainda de treinar a secretaria e as policiais a
ter critérios, objetivos, metas a serem atingidas e perseguir esse
resultado com o aprimoramento dessas ações. (E19)
A integração e, é aquilo, quanto mais capacitado for o policial, ele vai
poder fazer um diagnóstico mais próximo da realidade, ou seja, um
diagnóstico de melhor qualidade, aí vai propor ações também de
melhor qualidade. (E16)

A questão da remuneração financeira e de uma preocupação com a política de
recursos humanos também aparecem entre as condições que podem ser pensadas para
um melhor uso das estatísticas criminais.
Olha, assim, como tudo em polícia que você assim tem objetivo de
fazer sério e funcionar bem, qualquer coisa de polícia tem que passar
pela remuneração do policial. Isso é fato. Se você não tiver um
melhoramento contínuo na remuneração policial, qualquer política
pública de segurança que você implementar, vai ser, como eu digo,
para inglês ver (...) E se você não tiver uma política muito cuidadosa,
de recursos humanos em geral, não é só de remuneração, é de recursos
humanos, em geral, com esse policial, você vai repetir os problemas
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do passado, filme que todo mundo já viu, infelizmente, mas é a
realidade. (E4)

Vale ressaltar ainda a perspectiva indicada por alguns profissionais de segurança
pública de que a disponibilidade de tecnologia deve estar acompanhada da difusão do
conhecimento. Assim, é preciso estimular a troca de conhecimento entre os diferentes
profissionais de segurança pública tendo como base a concepção de que são usuários do
mesmo sistema de informação.
No caso de conhecimento, todos têm que conhecer a metodologia,
todos têm que entender, isso é geral, os dois. Segundo, no caso da
Polícia Civil, entender que os dados são fundamentais para esse
planejamento, então o que ela puder facilitar a nível institucional e não
a nível pessoal, a difusão desses dados para a Polícia Militar, para a
Secretaria de Segurança inclusive, melhor será para o sistema. Então
para a Polícia Civil eu vejo que precisa além do conhecimento, quer
dizer, conhecer para poder entender e poder divulgar os dados que a
gente precisa. (E16)
(...) o que a gente precisa é criar uma aproximação com as instituições
que permitam que esse fluxo de informações aconteça sem entraves.
Quando eu falo da tecnologia estou falando que esse sistema que vai
envolver

equipamentos,

processos

e

pessoas,

ele

funcione

efetivamente como um sistema (...) E que a informação seja repassada
dentro de um prazo razoável pra que ela útil. Eu acho que um entrave
é que esses diversos elos que formam essa cadeia do uso da
informação, eles se vejam como partes de um sistema. Eu acho que
isso é um grande problema que a gente tem (...) que as pessoas
entendam que está tudo ligado numa grande rede. (E27)

A implantação do Sistema das Delegacias Legais, ou seja, a informatização dos
dados coletados com os registros de ocorrências é visto pelos entrevistados como um
avanço e condição necessária para acesso a informações de forma rápida.
A gente tem um problema que a Delegacia Legal facilitou por ela ser
on line ai você tem o dado on line. Quando você não tem a Delegacia
Legal, na Delegacia Tradicional é mais difícil. O implemento da
Delegacia Legal só veio dar velocidade a esse trabalho, porque você
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não tem como não ter a informação imediata porque ela está lá
disponível. Eu acho que um dos entraves é esse, das delegacias que
não são Legais, são as Delegacias Tradicionais, que na maioria do
Estado já está mudando. Você tem poucas delegacias que são
tradicionais. (E8)
O impedimento em relação a isso é a nossa ferramenta tecnológica,
que nós não temos. Hoje você tem delegacias convencionais ainda,
que você não tem e só daqui a dois meses que você vai ter (...) (E16)
Com certeza a gestão do policiamento numa área que tem Delegacia
Tradicional é muito mais difícil, nesse aspecto (do acesso aos dados
estatísticos), do que na Delegacia Legal. (E22)

Portanto, uma das condições colocadas para utilização das estatísticas criminais
no planejamento das atividades policiais é que ela seja constantemente atualizada, no
menor intervalo de tempo possível.
Diariamente a gente acompanhava os dados e com aqueles dados você
fazia o policiamento, fazia mudanças até no policiamento. Por
exemplo, quando a gente detectava furto em ônibus, roubo a coletivo,
ai você mandava tua operação, você deslocava tua operação. Você
estava num local que de repente diminuiu o número de incidências de
crimes daquele local, ai você deslocava aquela operação pra um outro
local. Sempre com dados atualizados, que você tem que acompanhar
diariamente. (E8)

Um contraponto as críticas à qualidade dos registros de ocorrência foi dado pelas
entrevistas realizadas com a PCERJ, em que foi dada a opinião dos envolvidos com esta
questão. De acordo com os entrevistados, é preciso que se observem o contexto em que
os registros de ocorrência são lavrados nas Delegacias de Polícia, que podem se
relacionar com as resistências que pode haver em se preocupar em captar estes dados
com uma maior qualidade.
E isso pra um indicador de execução de trabalho a pessoa que está lá
na ponta, gente, ele tem que ser valorizado. Eu repito que não é só
salário, reconhecimento do seu esforço, a sua profissionalização, os
seus cursos de capacitação, você ter ou não ter é a mesma coisa. E isso
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tem causado um desânimo principalmente dos policiais que não veem
perspectiva de promoção. A promoção tem sido um fator que angústia.
(E28)
Mas a gente também se deparou com uma questão realmente verídica,
que nós debatíamos muito, determinadas delegacias e por isso houve
já algumas modificações, determinadas delegacias elas tinham uma
área enorme de atuação e o trabalho delas acabava ficando tão
grosseiro, havia um número de ocorrência tão grande, massificado,
que as pessoas acabavam, não só o cansaço físico mesmo, de você
lavrar sei lá, trinta, quarenta ocorrências numa noite (...) Se percebeu
que por mais que você especializasse essas pessoas ou dissesse para
ela a importância de um bom registro, elas não tinham mais condições
físicas de atuar. Então muitas das áreas, não só nos Batalhões, mas
também nas Delegacias, começou-se a fazer uma redistribuição, as
circunscrições foram readaptadas, por conta do número de pessoas,
atendimento, observou que não dava para criar um critério de
especialidade e eficiência nesses termos. (E2)

Cabe destacar a percepção que reforça que há uma previsão de que todas
as delegacias do Estado sejam transformadas em Delegacias Legais e que pode
haver uma resistência de alguns profissionais a incorporar as mudanças trazidas
pela informatização dos dados, havendo a necessidade de um acompanhamento
mais próximo desse processo em relação à qualidade dos registros de ocorrência.
(...) então a gente precisa fortalecer novamente esse setor de
qualidade, porque a partir do momento, tem outro detalhe, nós
estamos praticamente terminando o ciclo de Delegacias Legais, todas
elas já estão virando Legais, estão faltando agora dezesseis delegacias
somente, das distritais. E aí de um modo geral esse policial que ainda
está na Delegacia Tradicional, ou é porque ele mora perto da área dele
ou porque realmente ele correu do computador. Então a tendência é
que essas últimas delegacias que venham a virar Legais, a qualidade
desse registro de ocorrência não seja o ideal. Então a gente tem que ter
um fortalecimento desse setor de qualidade da corregedoria para
efetuar essas cobranças, efetuar o treinamento, para que a gente não
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tenha problemas quando na análise desse registro de ocorrência mal
feito. (E7)

Embora haja a percepção de que o próprio sistema de informação que
está por detrás do programa das Delegacias Legais passe por aprimoramentos,
com a realização dos registros de ocorrência em software específicos, ainda
persistem alguns problemas no preenchimento dos dados. Deste modo, um
banco de dados com qualidade também é colocado como uma das condições
para o uso das estatísticas criminais. É preciso haver uma conscientização que o
registro de ocorrência se constitui em um registro administrativo que será
utilizado como base para as análises criminais.
Tudo que a gente pode tabelar, não deixar o policial digitar, a gente
fez. (E7)
Em contrapartida nesse meio tempo, a gente conseguiu também que a
Polícia Civil disponibilizasse pra gente duas colunas que são as
coordenadas e através de algoritmos que eles têm lá, através do
endereço eles fazem um trabalho de limpeza, tudo automatizado,
provavelmente, eles chegam ao X e Y, então tudo o que eu faço é
mandar o programa localizar aquele ponto e vincular a tabela aquela
ponto. Resolveu. Só que eu acho que nada supera o olho humano para
interpretar. Na automatização você ganha porque tem a informação e
perde um pouco em qualidade de dado. (E24)
Hoje você tem uma melhoria na qualidade, mas ainda está aquém do
que a gente espera. Até porque o banco de dados é feito com uma
finalidade, um registro administrativo. A consolidação de estatística e
o uso pra georeferenciamento é um uso secundário dessa base. Não é
essa a finalidade, mas mesmo pra fim administrativo um bom
preenchimento faz bem assim a saúde do banco. (E24)
É que você tenha um banco de dados alimentado adequadamente. (E6)
A gente pode pensar em todo o fluxo das informações. Que começa na
feitura do registro de ocorrência, ainda existe problemas de campos
nesse preenchimento, policiais mal orientados no preenchimento
desses campos, campos de endereço (...) (E18)
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Para alguns entrevistados a estrutura organizacional pouco flexível, com
a existência de fortes hierarquias na cadeia de comando, não abre espaço para a
participação mais ativa dos profissionais executores das ações, dificultando o
aprimoramento deste processo.
E quando a decisão final não passa só na mão daquela pessoa que está
na ponta, isso causa uma desmotivação, porque o servidor às vezes
fala, que está realmente no sistema, que todo dia deu problema, às
vezes ele quer até colaborar, dizendo, tem que alterar essa tela, isso
aqui eu não consigo trabalhar dessa forma, o sistema está muito lento
ou seja lá o que for, todas as percepções dele às vezes não chegam,
por conta da cadeia de comando, acaba não chegando nos órgãos
necessários, que tem que fazer uma alteração daquilo. (E2)

No entanto, embora os profissionais de segurança pública reconheçam
que ainda precisam ser feitos ajustes no processo de coleta, consolidação e
divulgação dos dados, a percepção dos entrevistados é que este sistema não só
vem melhorando como apresenta uma estrutura que se destaca entre as polícias
brasileiras. Para os entrevistados, além da disponibilização de informações quase
em tempo real89, já há uma preocupação com a qualidade das informações e com
o controle do fluxo de informação.
(...) Eles, essa produção de dados da Polícia Civil do Rio, eu acho que
é a melhor do Brasil. Porque abrange o estado inteiro, pega todos os
ROs, tem controle de qualidade interno, tem um órgão na corregedoria
interna deles que é só para isso, para ler RO. Então todos os ROs que
envolvem mortes são lidos e os outros são feitos por amostragem. Os
caras mandam para cá todo mês um relatório do tamanho de um
bonde, com coisas que foram alteradas. E como lá é corregedoria, não
é só mandar mudar, o cara mandar mudar com um puxão de orelha em
anexo. Então é muito legal esse controle de qualidade que eles fazem.
(E22)
Porque todo mundo aqui, até a chefe de polícia, todo mundo se acessar
nosso sistema, loga, fica registrado quem viu, quando viu, de que

89

Os dados da Delegacias Legais são disponibilizados até o dia anterior da realização da consulta.
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computador viu. Isso é o mínimo que a Polícia Civil entende que é dar
transparência para a população. (E7)
Então assim, na área de segurança pública, a gente já, o Rio de Janeiro
(...) acho que é importante a gente salientar isso, é o único do país que
tem um instituto realmente somente para isso e aí torna isso uma coisa
mais qualificada, digamos assim, a informação, mas a gente ainda
carece muito de qualificar o tipo de informação que está chegando no
ISP. (E20)

A subnotificação é outro problema que é levantando pelos entrevistados
de forma recorrente. Isto é, a questão do cidadão que é vítima de algum tipo de
crime não realizar o registro de ocorrência em uma Delegacia de Polícia. Como
ressaltado, é a partir do RO que são calculadas as estatísticas criminais. Deste
modo, a conscientização da sociedade em realizar o registro de ocorrência se
coloca como uma condição importante para o uso das estatísticas criminais no
planejamento das atividades policiais, uma vez que só é computado aquilo que é
informado formalmente a PCERJ no RO.
E a subnotificação, as pessoas que não vão a delegacia fazer o
registro. Reclamam da polícia, mas na hora de ir a delegacia fazer o
registro que facilita o nosso trabalho eles não vão. Então quando a
gente fazia reunião do Conselho Comunitário, a gente colocava muito
isso pra eles, que era importante eles irem à delegacia. Porque, para
acreditar no trabalho da polícia. Que à medida que eles não vão à
delegacia eles sofrem a violência, o delito, o furto, o roubo, o que quer
que seja, e não vai à delegacia, você não tem aquela informação.
Então aquela área é livre de problemas. (E8)
A informação ela só fica registrada quando há o registro na delegacia.
Então a gente tem que mostrar pra população também porque que a
gente tem que fazer o registro na delegacia, qual a importância disso,
como é que funciona, até para eles poderem reivindicar coisas. Porque
eles reivindicam, mas na hora que eles têm que dar a colaboração
deles que é fazer o registro eles não querem ir. Às vezes, ah a
delegacia demora, ninguém vai resolver isso mesmo, então não vai à
delegacia. Ai você fica com a informação quebrada, não é real. (E8)
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Outra coisa que eu sempre falo no café comunitário, há pouco tempo
eu fui chamado para ir numa reunião para falar (...) aí começaram a
falar, teve um crime aqui, um crime aqui (...) Aí eu perguntei, alguém
registrou? Então não tem como, se a sociedade não entender que ela
tem que registrar que a maneira da polícia tomar ciência é se ela
registrar, se não registrar fica difícil. Então duas coisas, primeiro é o
cidadão registrar. O segundo é o policial civil perguntar, qual é a
numérica? Ele fala, não sei a numérica. Uma referência (...), tratar
aquilo com seriedade. A gente sabe que não é o que acontece, aí fica
difícil, porque no final estoura em mim, porque eu tenho que analisar
aquilo ali e aí não sei, fica complicado. (E13)

Nas entrevistas esta subnotificação aparece também relacionada à própria
confiança que a população tem na polícia. Se a sociedade passa a reconhecer que
a polícia faz um bom trabalho, a própria polícia se sente motivada.
E ela (a sociedade) é um termômetro para a gente, quando ela vai
registrar, quando ela fala, quando ela grita, isso é muito positivo, isso
que eu comentei contigo, eu acho isso muito positivo, porque não está
botando para debaixo do tapete, não há aquela descrença. Eu acredito
que hoje em dia as pessoas estão mobilizadas nesse sentido, existem
pessoas que acreditam nas instituições, não só na polícia, mas
começaram a dar algum crédito, por conta das ações que estão sendo
realizadas. Isso é fundamental para as coisas melhorarem, porque
quando não acreditam em você, sinceramente você não faz um bom
trabalho. (E2)

Ainda se tratando do papel da sociedade neste processo e no grau de
confiança que possuem em relação ao trabalho policial, um aspecto apontado nas
entrevistas é que a sociedade precisa reconhecer a importância desta nova lógica
do trabalho da polícia baseado em considerações técnicas, não se deixando
influenciar por eventos isolados aos quais a mídia dá destaque.
Vamos lá, procurar conhecer o que está sendo feito antes de criticar o
trabalho da polícia, buscar fundamentação. Antes de eu criticar você,
eu queria saber o seguinte, você é o comandante do batalhão, por que
você tirou o policiamento desse local aqui para esse local aqui?
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Explique tecnicamente. Explicou, porque nós verificamos tais
necessidades... quais necessidades? Se explicar e responder todos os
quesitos, eu acho que a sociedade deve esperar e dar um voto até de
confiança. E não se dominar por ímpetos, principalmente oriundos,
não só dos meios, da mídia, mas também do clamor público, do senso
comum... Eu sei que é complicado quando o crime acontece perto de
você, mas vamos pensar aqui, com o foi? Foi um caso fortuito, foi um
caso realmente que é recorrente (...) (E14)

No entanto, é reconhecido que o próprio Estado pode atuar estimulando a
participação neste processo, inclusive em relação ao acompanhamento do
Sistema de Metas.
(...) isso vai muito por conta da proximidade da delegacia na hora, por
conta de quem foi assaltado, do tipo de prejuízo que ele teve material,
às vezes é uma coisa insignificante para ele, então meio difícil da
Polícia Militar interferir nessa área. Mas o próprio sistema de metas
prevê a participação de pessoas da comunidade nessas reuniões de
acompanhamento, entrou no vermelho, você reúne comunidade,
delegado (...) Pode ser qualquer um, as reuniões são abertas. Mas o
que tem acontecido na prática é que o pessoal da comunidade não tem
ido, talvez até por falta de convocação, por falta de iniciativa dos
comandantes, dos delegados (...) (E18)

A estrutura dos Conselhos Comunitários de Segurança pode ser
aproveitada para estimular essa maior aproximação da sociedade, tendo o gestor
um importante papel neste processo.
(..) Então esse é o papel da sociedade, mas tem que ser o papel da
sociedade e incentivado, motivado pelo gestor público. Cobrança (a
participação da sociedade), o Conselho Comunitário é uma forma
disso (...) eu não vi em todos os comandantes, eu vi em poucos, esse
processo de divulgação. Você imagina que hoje o comandante poderia
ir para a reunião de Conselho Comunitário com gráfico, dizer olha, a
minha meta é cinco para esse mês, eu tive três, esse aqui está ruim,
está aumentando roubo a transeuntes, queria que vocês me ajudasse a
identificar quem é, roubo a transeunte está acontecendo na rua tal com
rua tal (...) Agora o comandante e o delegado têm que estar preparado,
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tem que ser treinado para o Conselho Comunitário. Eu fui em
Conselhos Comunitários que o comandante fazia a festa, beijava os
velhinhos, abraçava, conhecia todo mundo... Eu fui em outro na zona
sul que eu tomei um susto, cheguei lá o cara mandou tirar as cadeiras,
só tinha mesa, só tinha uma velhinha de sessenta anos. Eu falei: cadê
as cadeiras (...) mandou tirar as cadeiras, que aí a velhinha fica logo
cansada e vão logo embora para casa (...) (E25)

Em contrapartida, para alguns entrevistados há o problema também da
própria falta de interesse da sociedade em participar mais ativamente.
Eu nunca participei de nenhuma reunião de acompanhamento que
tivessem alguém do Conselho Comunitário de Segurança ou alguém
da comunidade. Até agora não participei de nenhuma. (E18)
Ontem mesmo eu estava com um delegado e ele falava: o Conselho
acabou de ser desativado por inércia da sociedade”, porque o
Conselho tem muito isso. (E28)

Nesta direção, foram mencionadas nas entrevistas, iniciativas recentes90
da PCERJ para estimular os cidadãos a notificarem à polícia os crimes pelos
quais são vítimas por meio dos registros de ocorrências. A PCERJ, com o
projeto da Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão (DEDIC) 91 possui um
serviço de “delegacia virtual” aonde os cidadãos realizam um pré-registro de
ocorrência pela internet92, visando agilizar o processo de preenchimento do
registro de ocorrências. Além disso, o cidadão tem a possibilidade de agendar
uma visita domiciliar dos policiais ou marcar uma data e hora para ser atendido
na Delegacia de Polícia, para homologação do registro de ocorrência pelas
autoridades policiais. No entanto, este projeto possui como limitação estar
condicionado ao fato do comunicante residir ou trabalhar e o fato ocorrer na área
da unidade policial integrante do programa DEDIC.
90

O projeto teve início em 2010, com a possibilidade das visitas domiciliares para homologação do RO,
tendo prosseguimento em 2012, com o agendamento da data e hora da ida do cidadão as DP. Ficando
ainda circunscrito a área de cobertura disponível para os dois tipos de atendimento.
91
De acordo com informações do site da Polícia Civil “os Serviços DEDIC estão disponíveis para todos
os cidadãos residentes e turistas nacionais nas áreas de cobertura do Programa (DEDIC e DEDIC HORA MARCADA) e turistas estrangeiros hospedados em estabelecimento hoteleiro (hotel, albergue e
pousada) com CNPJ (DEDIC DEAT)”. Disponível em: <https://dedic.pcivil.rj.gov.br/principal.aspx>.
Acesso em: 13/07/2012.
92
O site da DEDIC é https://dedic.pcivil.rj.gov.br/principal.aspx.
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A população ela tem que fazer o registro de ocorrência (...) foi para
isso que a Polícia Civil criou o projeto DEDIC (...) Ela vai na internet,
faz o pré-registro, por que o pré-registro? Porque diferente do que têm
algumas pessoas pregando, se a gente quer seguir a lei, a constituição
fala, só uma pessoa analisa o registro de ocorrência, que é autoridade
policial. E autoridade policial é o delegado de polícia. Então ele faz
um pré-registro na internet, ao final do pré-registro, ele narra toda a
história dele, termos bem simples, uma página totalmente intuitiva, ao
final ele diz se ele quer se atendido na delegacia com dia e hora
marcada ou se ele quer que o policial vá na casa dele com dia e hora
marca, ou no trabalho dele. A delegacia hora marcada, hora marcada
ele vai ser atendido, se for na casa dele ou no escritório, ele vai
receber antes um email dizendo quais policiais que vão (...) (E7)

Ainda tratando da questão da participação da sociedade cumpre destacar
a opinião de um entrevistado sobre o fato de que as políticas públicas
desenvolvidas precisam ser mais divulgadas para que haja uma maior
participação popular. Isto contribui não apenas para dar mais transparência as
ações governamentais, como para estimular parcerias e conscientizar a sociedade
sobre a importância da realização do registro de ocorrência, com o fornecimento
do maior número de dados que ajudem a orientar às polícias nas suas atividades
investigativa e ostensiva.
A gente ainda não explicitou adequadamente para a população um
projeto de segurança pública que nós temos, muito mais amplo do que
somente UPP. Pouca gente conhece, por exemplo, Sistema de Metas.
Se não forem atores assim diretamente ligados à área de segurança
pública ou pertencentes aos Conselhos Comunitários, é possível que
nem saibam, nem tenham ouvido falar que as polícias hoje tem metas
mensais de redução dos indicadores estratégicos de criminalidade.
Falha nossa. A gente entende que a população seria um elemento de
pressão, de cobrança e de apoio, porque muito do enfrentamento da
criminalidade passa pelo engajamento popular (...) (E19)

No que concerne o Sistema de Metas uma condição importante revelada
nas entrevistas é a necessidade de haver integração entre a PMERJ e a PCERJ.
Este sistema acaba “forçando” uma integração entre estas duas organizações,
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uma vez que agrega a atuação de ambas no cumprimento das metas
estabelecidas para cada área do Estado, considerando as divisões de RISP, AISP
e CISP. No entanto, esta integração ainda está bastante atrelada ao interesse dos
gestores envolvidos no cumprimento das metas.
Existe uma rotina de reunião, no mínimo trimestral, onde se reúnem
delegados e comandantes com a sua equipe e trocam as informações
para que dali saia um plano de ação integrado com todas as ações que
devem ser executadas para a reversão de um problema que foi
identificado. Você estabeleceu uma meta para homicídio, que agora é
letalidade violenta, que engloba outros crimes violentos, na ISP 19,
uma hipótese, aí a ISP 19 tem que sentar, o delegado ou os delegados
e o comandante com seus auxiliares, estudar o problema, analisar o
problema, verificar as causas do problema e apontar soluções para
aquele problema (...) Por isso plano de ação integrado, porque a meta
é uma responsabilidade compartilhada entre o comandante e o
delegado. (E16)
Então as polícias passam a ter que perseguir metas de redução, de
indicadores considerados estratégicos, tudo isso foram escolhas que
nós tivemos que fazer e optamos por letalidade violenta, roubo de rua
e roubo de veiculo, indicadores que nós entendíamos que mais
impacta a sensação de insegurança do cidadão, forçamos o trabalho
integrado através do estabelecimento de metas unificadas para as duas
instituições. Então o sucesso de uma polícia passa a ser o sucesso da
outra polícia. (E19)
Antigamente em virtude de metas, metas não, medições em cima de
prisões, apreensões, o mérito individual que era laureado, e a pessoa
era promovida por uma ação individual ou até mesmo ganhava uma
gratificação de caráter individual, que era a gratificação faroeste, por
conta de uma ação especifica. Isso tudo a gente coloca por terra e
preconiza a ação integrada. Então as duas polícias passam a ter a
obrigação de se entender como um sistema e cooperar uma com a
outra para o resultado comum. (E19)
Na delegacia, a gente trabalhou nisso, se faz aquela mancha criminal,
aí a Polícia Militar vai fazer aquele trabalho preventivo e o nosso vai
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ser aquele repressivo (...) Junto com a Polícia Militar esse local tem
que ser investigado, então a gente faz um trabalho de investigação, vai
preceder aí uma suposta transgressão que vai acontecer naquele local.
Então a gente começa a identificar os problemas e tudo mais e
setorizar os principais, qual o principal problema dessa área (...) (E2)

Nesta mesma direção, é sinalizado que o acompanhamento das estatísticas
criminais acaba incentivando uma integração entre as próprias unidades dos órgãos
policiais. Foi citado um exemplo, de como os CPAs da PMERJ podem estimular a
integração entre os Batalhões.
Roubo de veículo, a gente pega o comandante do X e o comandante
do Y e fala: Roubo de veiculo tal na área de vocês.” O cara está
roubando na tua área e levando pra área do Y (...) Eles planejam e vão
ver a rota que estão fazendo, a possível rota, pra gente diminuir esse
número aí. Tem dado certo. (E12)

As entrevistas sinalizaram que a necessidade de integração entre a PCERJ e a
PMERJ é incorporada pela própria cúpula da SESEG, já havendo projetos que visem
estimular esta interação juntando num mesmo espaço físico os CPAs e os DPAs93.
Mas nós inauguramos um nível acima, que são as regiões integradas,
dividimos o estado em sete regiões integradas e um responsável da
polícia Militar e da polícia Civil em cada uma dessas regiões. Agora
nós vamos inaugurar prédios onde esses regionais vão trabalhar junto,
parede com parede, gerindo, não com missões operacionais, a gente
não quer que o regional tenha missões operacionais. A gente quer que
os regionais seja um grande gestor dos recursos operacionais da sua
região, até para verificar se os batalhões, as delegacias estão com os
recursos humanos e materiais adequados, cobrança de resultados dos
seus gestores locais e interlocução com a Secretaria de Segurança.
Para isso nós vamos criar os prédios das regiões integradas de
segurança pública. Que vai ser a única instancia física efetiva de
contato e integração entre as duas polícias pelo menos no momento
(...) CPA e o DPA... Que hoje trabalham em espaços físicos distintos,
mas já trabalham nas suas regiões e já tem a incumbência de se

93

Funcionam como os correspondentes aos CPAs dentro da estrutura da PCERJ.
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trabalhar de forma integrada. A gente vai materializar isso no prédio e
eles vão trabalhar parede com parede. (E19)

No entanto, para muitos entrevistados embora esta integração tenha sido
estimulada com o Sistema de Metas, ainda se encontra uma resistência quanto o
trabalho em conjunto das polícias.
(...) eu acho que assim, a resistência, a resistência da produção de
estatística, de seguir o que a estatística está te orientando, eu acho que
não tem, pelo menos assim explicitamente eu não identifiquei. Agora
tem alguns movimentos de resistência, como por exemplo, o trabalho
em conjunto, a integração das polícias ainda é um passo a ser dado
pelo Rio de Janeiro. (E20)

Outro aspecto apontado nas entrevistas é a necessidade de haver uma
preocupação com o tempo de permanência dos policiais como gestores das unidades
policiais, para que haja tempo hábil para que suas ações como gestor tenham resultados
concretos.
Esse comando geral que assumiu agora, ele incorporou mais uma
coisa legal para essa parte da gestão, o que é? Pelo menos isso que ele
está anunciando, ele vai colocar o comandante no batalhão e a ideia
dele é manter o cara pelo menos um ano. Porque, poxa, tinha gente
que assumiu, acontecia alguma coisa e tirava da área. Um mês tira o
cara. Um mês o cara não mostra nada, não implementou nem a forma
dele de trabalhar, nada. Então esse está prometendo que vai ficar pelo
menos um ano. Aí dá tempo do cara mostrar do que veio. (E22)

Este mesmo tipo de percepção surge em relação à permanência da equipe
responsável pelas análises criminais do ISP.
E nessa revisão do Marco Legal traz como suporte uma das coisas que
eu acho fundamentais que é a criação do Corpo Permanente. Ou seja,
que o ISP tenha boa parte dos seus servidores providos por concurso
público. Pra quê? Pra que você tenha continuidade garantida da
metodologia. (E27)
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A pesquisa identificou ainda que há uma diferença na percepção dos
profissionais dos recursos passíveis de serem utilizados no desenvolvimento das
análises criminais. Isto se relaciona com a concepção defendida no estudo de que deve
haver uma conexão entre o analista criminal e os usuários da informação, não só para
eles terem conhecimento do que pode ser solicitado, como para que estas análises
possam oferecer um referencial mais apurado para o planejamento das atividades
policiais. Tal concepção se reflete não só na questão da capacitação com métodos
quantitativos, mas com o conhecimento de como a utilização de softwares específicos,
como os estatísticos e os de georreferenciamento, podem ampliar o alcance das análises
criminais realizadas. Por exemplo, em relação à atividade de geoprocessamento:
O Google Earth não é um software de geoprocessamento (...) Não dá
para ver a mancha criminal. O que ele possibilita fazer é marcar um
pontinho ali e escrever alguma coisa sobre o pontinho (...) Ele tem
vantagens e desvantagens. O Google Earth é um software bastante
popular e é free. A desvantagem como ele não é um software de
geoprocessamentos a possibilidade de análises são bastante limitados.
Você tem a publicação ou não publicização da informação. Às vezes
com um clique errado publica aquilo na internet (...) eu já achei aqui,
por exemplo, a delimitação da capital toda fatiada por área de facção
criminosa. Eu não sei quem fez, enfim, estava ali. Um software de
geoprocessamento tem como desvantagem a necessidade de uma
capacitação, você não vai sentar aqui e ficar mexendo. Tem um custo
pra você comprar a licença. Mas ele tem como vantagens vamos dizer
assim é infinito as possibilidades de análise das informações que estão
ali (...) Você estrutura uma base de dados, não estou nem falando de
um “baaanco” de dados, mas você estrutura as suas informações de
maneira bem organizadas, você tem algumas soluções que são free,
uma SQL que é um banco de dados bacana que é free, você instala e
consegue estruturar ali pra organizar os seus dados de maneira
coerente

(...)

E

você

armazenando

as

suas

informações

organizadamente, você tem a possibilidade de resgatar tudo aquilo que
você faz. Um exemplo bem tosco, quando você procura alguma coisa
no Google Map, você fechou perdeu a consulta. (E24)
A gente tem no Google Earth, a gente abre o Google Earth e vai
georeferenciando, a gente atribui, roubo de rua, vamos marcar em
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verde, letalidade violenta, vamos marcar de vermelho. Então a gente
vai georeferenciando. A gente faz um georeferenciamento para
verificar ali a mancha criminal (...) (E13)

Neste sentido, o próprio cuidado na interpretação destes dados também é
levantado, por um analista, como uma condição importante para análise criminal.
Podem ser produzidas análises cuja interpretação equivocada interfere nos resultados
obtidos.
Tem que fazer uma combinação e dotar de uma série de técnicas,
critérios metodológicos, mas que no final tem que se reverter num
produto que seja de fácil leitura. Porque o teu público lá na frente, lá
na ponta, não é um cara tecnicamente treinado pra isso. (E24)

É citado o exemplo das análises espaciais usando o critério da metodologia Hot
Spot:
Na verdade, ele vai esquadrinhando uma área em pedacinhos tão
pequenos, que você não vê na verdade a diferença dos quadradinhos.
Aí vai contando o número de incidência do delito que você quer, o
fenômeno que você está analisando dentro daquela área. E a ideia é
você localizar os pontos quentes (...) E que por sua vez também tem os
seus problemas. Imagina uma área como o centro do Rio. É uma área
relativamente pequena da cidade... Não pega um delito com tanta
frequência não, pega um delito até menor, sei lá, furto de veículo, o
número não é tão grande, mas como está muito próximo um do outro,
vai te dar a ideia de que é uma zona bastante quente. Por quê? Porque
ele mede a concentração das ocorrências. Em contrapartida você pega
uma área maior como Campo Grande, que é um bairro imenso, o furto
de veículo é bem maior do que do Rio, mas como estão espalhados, o
parâmetro pra você construir um Hot Spot no centro, não pode ser o
mesmo pra área maior como Campo Grande (...) O que você está
medindo no Hotspot é concentração, o quanto um está próximo do
outro. Você tem que fazer tomando cuidado e com a interpretação que
vai dar ao dado (...) Você tem que mudar os parâmetros pra construir o
Hot Spot (...)Não pode ser o mesmo parâmetro que você usa pra áreas
de diferentes ordens de grandeza. Porque se você usa como critério de
proximidade, sei lá eu vou chutar, 500 metros, 100 metros um do
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outro. O espaço de 100 metros acontece muita coisa. Aí três
ocorrências ali naquele segmento, são três ocorrências num raio de
100 metros. Campo Grande, um bairro grande, onde 100 metros não é
nada, por conta da ordem de grandeza do lugar, é muito difícil você
achar um espaço de 100 metros que tenha ocorrido três furtos de
veículos. Então o centro vai dar uma mancha mais escura do que em
Campo Grande. Os critérios têm que ser personalizados pra cada área
(...) Você vai parametrizando o software de geoprocessamento. (E24)

Deste modo, é apontado também que as análises devem ser produzidas a partir
das necessidades dos seus usuários, com base nisso é que devem ser escolhidos os
critérios metodológicos utilizados pelo analista. Além disso, o usuário da
informação pode complementar as análises produzidas pelos técnicos, pois possuem
uma visão privilegiada da realidade do local enfocado.
O Hotspot é uma coisa mais bonita pra você mostrar, ele tem um apelo
estético (...) Mas você só vê a concentração. Com essa história dessa
célula de monitoramento, você acompanha a área. E pra ele é mais
interessante ver a área. E tem outro aspecto também que a gente
consegue mostrar onde está acontecendo e a que hora. Agora como
acontece e porque acontece ali, é o cara que vai saber. Muitas vezes o
cara da P3

pede um mapa e você manda pra ele: “Estou te

mandando isso e pra mim não tem muita coerência, não”(...) Quando
ele olha pra aquilo: tem isso, isso, aquilo. É por causa dessa massa (...)
(E24)
E também tem o dia a dia. A gente está aqui, a gente está no arcondicionado, tranquilo, com números, telas, mas eles não, eles estão
no dia a dia lá. Eles estão vendo, estão prendendo, estão levando tiro.
Então eles sabem pra onde o cara corre, pra onde que ele vai, qual é a
rua, onde é que tem trânsito que o cara não pode passar. Qual é a rua
que eles fazem a contramão. Eles têm essas informações que a gente
não dispõe. A gente tem informação fria. (E12)

Neste sentido, cabe destacar o depoimento coletado com a pesquisa que
caminha na direção do modelo de Kingdon utilizado no estudo, qual seja, é preciso que
se aproveite a janela de oportunidade que se abre no estado do Rio de Janeiro para
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garantir as condições para o uso das estatísticas criminais no planejamento das
atividades policiais, com políticas inseridas na agenda governamental.
(...) O que eu vejo, que assim, o Rio que está dando liga nisso tudo,
digamos assim, é que você tem uma ambiência muito forte para que
isso aconteça para mim o Rio está numa grande janela de
oportunidade. Estou muito impressionada, assim, as pessoas estão
acreditando (...) Eu acho que a gente tem essa ambiência sim, eu acho
que a gente está justamente nessa janela de oportunidades, e é isso, é
um portal que se abre de quando em vez e abriu nessa gestão, ainda
bem que abriu nessa gestão (E20)
Mas se você pegar a polícia de quinze anos atrás, a polícia de hoje eu
percebo o quanto eles estão modificados, o quanto eles estão abertos,
enfim, é questão de postura mesmo diferenciada, tudo bem que você
tem uma cultura de duzentos anos que não é fácil, mas é uma geração
nova, então assim, o que eu boto de ambiência, primeiro essa
ambiência de você ter um conforto de estar alinhado entre governo
federal, governo do estado e governo municipal, eu acho que é a
primeira vez em muito tempo que o Rio tem esse tipo de alinhamento.
Um segundo tipo de alinhamento que o Rio de Janeiro tem é que todo
mundo percebe que segurança pública é essencial para o
desenvolvimento. Eu acho que isso é um fator fundamental, porque
isso significa investimento, isso significa preocupação, porque
antigamente segurança pública era o patinho feio de toda política
pública. Polícia, não vou mexer com isso não. E hoje dia eu acho que
você tem uma sensibilidade, um reconhecimento da importância de
segurança pública para um estado democrático de direito, para a
questão do próprio desenvolvimento. Então assim, você tem o
alinhamento político, você tem o alinhamento da importância da
segurança pública, você tem um corpo técnico que está tocando as
coisas (...) E você tem uma polícia mais aberta. (E20)

Para o profissional de segurança pública que emitiu este depoimento já há uma
janela de oportunidade no estado do Rio de Janeiro em relação ao tema do uso das
estatísticas criminais. No entanto, observando-se o modelo proposto por Kingdon,
embora se considere que já há vários elementos que estimulem a abertura desta janela
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de oportunidade, a questão do fluxo de soluções, com políticas públicas que garantam as
condições para este uso, ainda precisa ser materializada com propostas de ações que
visem oferecer as condições que propiciem o uso das estatísticas criminais com análises
“inteligentes”.
Nesta direção, como percebe alguns entrevistados, é preciso considerar também
o elemento humano envolvido com este processo de utilização dos dados estatísticos no
planejamento das atividades policiais. Mais especificamente, embora já haja diretrizes
como o Sistema de Metas que estimulam a integração e a busca pela redução da
criminalidade, é preciso considerar que as decisões são tomadas por gestores e
operacionalizadas por profissionais, que podem ser ou não receptivos a estas ideias.
Não adianta se você tem uma viatura funcionando e o outro não tem
nenhuma, você só tem um funcionário e ele tem cinco, então vamos
pegar essa viatura e vamos utilizar e vamos dividir pra essa viatura ser
utilizada, porque com um só ele não vai dar conta. Mas esse nível
ainda é muito baseado na personalidade do gestor. Ainda não é
profissional, ainda é pessoal. Muitas ações dão certo e outras dão
errado não é porque não agiu de acordo com o manual. É porque
aquela pessoa tem mais aptidão ou menos aptidão, mais articulação ou
menos articulação, mais vontade ou menos vontade (...) (E28)
E eles dizem que não há o menor problema em fazer, em cumprir essa
meta. Porque é só uma questão de você ser um bom administrador, aí
a gente volta a questão da formação, o delegado de polícia muita das
vezes não tem noção da atividade, da importância e do da gama de
coisas que ele tem que saber para ser um bom profissional como
delegado. Uma delas, ele é um coordenador. E a gente não é, a gente
não é administrador de empresa, a gente não tem essa visão de
empresa, de não sei o que, de gestão... (E2)
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7.3 Diagnóstico do Processo de Uso das Estatísticas Criminais

O enfoque nos profissionais de segurança pública foi motivado justamente para
se oferecer uma visão do processo de utilização das estatísticas criminais a partir da
percepção dos atores diretamente envolvidos, buscando traçar não só o cenário atual,
mas quais são as possibilidades e dificuldades que envolvem a incorporação deste tema
na prática destes profissionais. Deste modo, será apresentada a seguir uma síntese do
diagnóstico sobre este processo construído com base nos resultados da pesquisa de
campo, com algumas recomendações que possam ser úteis para a gestão de políticas
públicas de segurança relacionadas com este tema.
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Quadro 2 – Síntese da Análise da Pesquisa de Campo
Diagnóstico

1) As estatísticas criminais
já são usadas por diversos
profissionais de segurança
pública na rotina do
planejamento das
atividades policiais.

2) O uso das estatísticas
criminais está associado ao
cumprimento do Sistema de
Metas de Indicadores de
Criminalidade instituído
pelo governo.

Recomendações

Objetivos

Criar mecanismos institucionais que reforçem a
Fazer com que este uso se torne uma rotina para
rotina de acompanhamento dos dados estatísticos
todas as unidades da PCERJ e da PMERJ,
criminais, para fins de planejamento das atividades independente da visão do gestor dos Batalhões e
policiais.
das Delegacias.
Garantir que o gestor tenha tempo hábil de
Manutenção dos cargos de gestores dos Batalhões
conhecer a realidade das suas unidades para
e Delegacias por um tempo mínimo.
melhor tomada de decisão.
Conscientizar os atores envolvidos na execução
Procurar evidenciar para os atores envolvidos os
das atividades policiais dos critérios adotados na
critérios adotados na tomada de decisão.
tomada de decisão.
Oferecer condições materiais (equipamentos, como
Garantir as condições materiais para o uso das
computadores e softwares específicos; e, estrutura
estatísticas criminais.
física, como conexão com a internet).
Criação de um corpo efetivo permanente nos
setores de análise criminal na estrutura da SESEG
Garantir a continuidade destes profissionais.
(ISP e Subsecretarias), por meio de concurso
público.
Acompanhamento contínuo junto aos profissionais
Monitorar a execução do programa, identificando
de segurança pública envolvidos com o Sistema de
junto aos atores envolvidos a necessidade de
Metas para identificar as dificuldades encontradas
ajustes.
em relação ao programa.
Desenvolver ações que contemplem o
Não restringir as análises criminais ao
acompanhamento de outros crimes que não façam
acompanhamento dos crimes estabelecidos como
parte do Sistema de Metas, mas que possam ser
metas.
importantes para realidade local.
Incrementar as ações voltadas para motivaçao dos
profissionais de segurança pública que não estão
Promover um maior engajameto destes
contemplados pelos critérios de premiação do
profissionais.
Sistema de Metas.
Avaliar as necessidades de cada Batalhão e
Garantir que as unidades policiais possuam as
Delegacia, em termos de estrutura e necessidade de mesmas condições estruturais para o cumprimento
recursos, como efetivo e viaturas.
das metas.
Continuidade do Sistema de Metas de Indicadores
de Criminalidade independente do Governo.

Fazer com que este processo de incorporação do
uso das estatísticas criminais tenha continuidade
independente da gestão governamental.

Desenvolver programas de avaliação que
contemplem outros tipos de variáveis de
desempenho do trabalho policial, além dos
indicadores de criminalidade.

Reconhecer a importância do acompanhamento
de metas internas relacionadas à rotina policial
para gestão de segurança pública.
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Diagnóstico

Recomendações

3) As análises criminais
Desenvolver a alimentação de outros bancos de
podem ser incrementadas dados, como os dados provenientes das atividades
com outros tipos de
da Polícia Militar e da Guarda Municipal.
informação, além das
estatísticas criminais
Estimular parcerias com institutos de pesquisa de
provenientes dos registros
outros órgãos governamentais e/ou do meio
de ocorrência feitos em DP.
acadêmico.

4) Há pouca integração
entre os órgãos de
segurança pública.

5) Necessidade de maior
controle do fluxo de
informação.

Incrementar o sistema de informação utilizado
pelos profissionais de segurança pública.
Acesso às informações das atividades destes
órgãos para troca de conhecimento e
aprimoramento do sistema de informações que
serve de base para a análise criminal.

Aproveitar a estrutura do Sistema de Metas e criar
mecanismos que reforcem a interação entre a
Reforçar a integração entre a PMERJ e a PCERJ.
PCERJ e a PMERJ, com um acompanhamento
contínuo por parte da SSPIO.
Fazer com que o público interno da SESEG tome
Maior divulgação interna sobre os produtos e
conhecimento de todos os produtos que o ISP
serviços que o ISP pode oferecer ao seu público
tem disponível, incrementando as análises
interno.
criminais realizadas.
Promover uma rede coordenada pela SESEG que
integre todos os órgãos da PCERJ, da PMERJ e
Promover uma maior integração entre estas
do ISP, que sejam responsáveis por análises
instituições, preservando suas autonomias.
criminais, visando a troca de conhecimento e
otimizando o trabalho com parcerias.
Estimular a integração entre os gestores, os
Promover a integração entre todos os
analistas criminais e os profissionais de segurança
profissionais de segurança envolvidos com o
executores das ações.
processo de utilização das estatísticas criminais.
Garantir o fluxo das informações entre as
instituições envolvidas com o processo de coleta
até o uso das estatísticas criminais.
Continuidade na inclusão da disciplina de análise
criminal na formação dos oficiais da PMERJ, com
ajustes nas ementas das disciplinas afins a este
tema.
Inclusão da disciplina análise criminal para a
formação dos praças da PMERJ.

6) É preciso promover a
capacitação dos
profissionais de segurança
pública.

Objetivos

Promover a inclusão da disciplina de análise
criminal na formação dos delegados da PCERJ.
Inclusão da disciplina análise criminal para a
formação dos policiais da PCERJ.

Maior controle do acesso as informações.
Garantir que todas as instituições tenham acesso a
informação.
Melhorar a capacitação dos policiais (oficiais)
para a realização de análises criminais.
Conscientizar os policiais (praças) executores do
planejamento das atividades policiais quanto ao
uso das estatísticas criminais na tomada de
decisão.
Melhorar a capacitação dos delegados no uso das
estatísticas criminais.
Conscientizar os policiais responsáveis pelo
preenchimento dos Registros de Ocorrência e os
executores do planejamento das atividades
policiais quanto ao uso das estatísticas criminais
na tomada de decisão.

Realização de cursos de reciclagem sobre análise
Capacitar os policiais que não tiveram a disciplina
criminal para os policiais (PMERJ e PCERJ) já
análise criminal na sua formação profissional.
formados.
Promoção de cursos técnicos específicos (como de
georreferenciamento e de utilização de softwares de
Incrementar e agilizar as análises criminais
estatísticas) para os profissionais responsáveis pelas
realizadas.
análises criminais.
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7) O processo de coleta,
consolidação e divulgação
dos dados estatísticos deve
ser aprimorado.

8) Há ainda resistências
culturais nas polícias para a
utilização das estatísticas
criminais.

9) A sociedade precisa ser
estimulada a realizar o
Registro de Ocorrência.

Recomendações

Objetivos

Minimizar o atraso dos dados oficias
Acelerar o processo de informatização de todas as
consolidados e permitir o acesso dos dados
Delegacias de Polícia do Estado
parciais de todas as delegacias do Estado.
Aumentar o controle do preenchimento dos dados
Ter mecanismos que aumentem ainda mais o
dos RO no software utilizado pelo programa
controle da qualidade dos dados que são
Delegacia Legal, principalmente nas variáveis
fornecidos no registro de ocorrência e que são
associadas ao detalhamento da localização do
utilizadas para análise criminal, como o
crime.
georreferenciamento.
Tornar a preocupação com a qualidade dos
Criar mecanismos de controle gerenciais para o
Registros de Ocorrência uma rotina na gestão nas
preenchimento dos Registros de Ocorrência.
DP.
Realização de cursos para o preenchimento dos
Melhorar a qualidade do preenchimento dos RO.
RO.
Garantir boas condições de trabalho para os
Identificar a necessidade de melhora das condições
de trabalho dos responsáveis pelo preenchimento responsáveis pelo preenchimento dos Registros
de Ocorrência.
dos Registros de Ocorrência.
Incentivar a discussão deste tema pelos
Realização de Eventos sobre o Uso das
profissionais envolvidos, identificando suas
Estatísticas Criminais para a PMERJ e a PCERJ.
dificuldades.
Incentivar que a visão dos policiais da ponta
Promover maior interação entre os gestores e os esteja em consonância com as orientações dadas
executores das atividades policiais.
por seus gestores para o planejamento de suas
ações.
Dar visibilidade as ações governamentais voltadas
para a incorporação do uso das estatísticas
Dar transparência ao processo, buscando a
criminais na orientação das atividades policiais em
participação de todos os profissionais envolvidos.
todos os três níveis de planejamento (estratégico,
tático e operacional).
Promover ações de valorização dos profissionais de Motivar os atores envolvidos com este processo
segurança pública.
com políticas de recursos humanos.
Facilitar o acesso da população para realização
Dar continuidade ao Programa DEDIC da PCERJ.
do Registro de Ocorrência.
Conscientizar a população que a polícia trabalha
Divulgação de campanhas junto à sociedade que
orientada pelas informações oriundas dos
estimulem a realização do Registro de Ocorrência.
Registros de Ocorrência.
Continuidade dos Conselhos Comunitários de
Usar este canal para uma aproximação entre a
Segurança.
sociedade e as polícias.
Dar visibilidade as ações governamentais voltadas
Dar transparência ao processo, buscando a
para a incorporação do uso das estatísticas
participação da sociedade.
criminais na orientação das atividades policiais.

Fonte: Elaborado pela autora.

Não obstante, as recomendações oferecidas com este estudo não têm a pretensão
de representar as únicas medidas passíveis de serem tomadas para incrementar o uso das
estatísticas criminais no âmbito dos profissionais de segurança pública do estado do Rio
de Janeiro, mas sim um ponto de partida para reflexões e elaboração de novas análises
que forneçam propostas que ofereçam condições de aprimorar o processo existente.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tese apresentada teve como objetivo analisar o uso das estatísticas criminais
no planejamento das atividades policiais no estado do Rio de Janeiro considerando as
percepções dos profissionais de segurança pública envolvidos neste processo. Foi
verificado como os policias civis, os policiais militares, os analistas e os gestores
públicos envolvidos com o uso deste instrumento de análise percebem esta questão,
identificando as possibilidades e as dificuldades para este uso na gestão pública de
segurança.
Portanto, coube a este estudo refletir sobre como neste cenário de mudança
atual, que prega novas formas de se pensar o policiamento, os gestores públicos e os
demais profissionais de segurança pública vêm articulando o uso das estatísticas
criminais no contexto específico brasileiro, mais especialmente em um Estado cujas
políticas de segurança pública têm grande destaque, como o Rio de Janeiro.
O desenvolvimento do estudo permitiu confirmar a hipótese de que, embora haja
um processo de utilização das estatísticas criminais no Estado do Rio de Janeiro, na
prática a sua utilização é prejudicada por resistências culturais dos profissionais de
segurança pública e por problemas de natureza estrutural, como insuficiência de
recursos materiais e humanos.
Tal tese foi defendida tendo por base a triangulação do referencial teórico
adotado e das pesquisas documental e de campo desenvolvidas. Com o auxílio de uma
literatura interdisciplinar foram discutidas as principais questões que envolvem o uso
das estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais. Este referencial,
além de oferecer suporte conceitual ao trabalho em tela indicou como os pressupostos
defendidos no estudo também já vêm sendo discutidos por diversos autores no âmbito
nacional e internacional. A partir desta discussão teórica, os resultados das pesquisas
documental e de campo foram analisados. Estas pesquisas, com base em dados
empíricos, permitiram contextualizar a realidade do estado do Rio de Janeiro,
cumprindo-se o objetivo proposto para a tese.
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Com o referencial teórico utilizado foi possível constatar um movimento de
mudança nas atuais abordagens internacionais que tratam da problemática da segurança
pública na direção de modelos que incorporam a concepção do policiamento preventivo
e do uso “inteligente” dos dados estatísticos criminais. Conforme aponta Ratcliffe
(2008), a análise de dados, a busca da informação e a concepção de inteligência voltada
para o combate ao crime, passam a ser consideradas num modelo objetivo de tomada de
decisão que facilite a redução do crime. A discussão sobre o papel da estatística como
uma fonte de informação tratou dos principais aspectos imersos no uso deste recurso
como um indicador passível de ser utilizado no planejamento público, procurando
ressaltar as questões conceituais e técnicas inerentes a este tema. Deste modo, tendo
como pano de fundo o modelo de processo decisório de Kingdon, chegou-se ao
pressuposto de que este tema precisa ser inserido na agenda decisória governamental
para que se minimizem as resistências que possam haver em relação ao uso das
estatísticas criminais, se preocupando ao mesmo tempo com as condições concretas
(materiais e de recursos humanos) para que ele ocorra de forma “inteligente” como
preconiza as abordagens internacionais.
O quadro 3 disposto a seguir destaca as principais considerações do referencial
teórico adotado, corroborando a hipótese adotada no estudo.
Quadro 3 – Principais Considerações Referencial Teórico
Capítulo

Principais Considerações
Segurança Pública deve ser visto sob uma perspectiva interdisciplinar.
No contexto brasileiro, e, no estado do Rio de Janeiro, segurança pública é
um tema em evidência devido ao cenário atual de criminalidade violenta,
representada pelo crescimento conjugado do crime comum e do tráfico de
drogas.

Panorama da
Segurança
Pública

O crescente uso das estatísticas criminais no planejamento das atividades
policiais demonstra que as políticas públicas adotadas vêm caminhando para
uma abordagem mais preventiva do controle da criminalidade, que se reflete
em mudanças no próprio contexto organizacional em que este processo está
inserido.
As abordagens adotadas internacionalmente no controle e na prevenção do
crime indicam que estão ocorrendo modificações nas formas de se pensar o
policiamento e análise criminal, trazendo a concepção de que gestão e
utilização da informação são o cerne do policiamento moderno eficaz.
As iniciativas nacionais também sinalizam indícios de um processo de
mudança de paradigma na forma como a esfera governamental percebe a
questão da segurança pública atualmente.
Estas abordagens implicam em modificações na estrutura do ambiente
organizacional e no comportamento dos atores envolvidos, que na prática
podem encontrar barreiras.

Principais Referências

Soares (2008); Sapori
(2007); Cano (2000);
Misse (1995, 2006, 2010),
Machado Silva (1999,
2010); Plant e Scott
(2009); Newburn (2005);
Goldstein (1979); Skogan
e Hartnett (1997); Skogan
(2006); Adams, Rohe e
Arcury (2002); Chapell
(2009); Ratcliffe (2004,
2008); Willis, Mastrofski
e Weisburd (2007); Castro
(2009), Ruediger (2010).
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Capítulo

Uso das
Estatísticas
Criminais:
discutindo
conceitos e
perspectivas

Principais Considerações

Principais Referências

Estatísticas criminais são entendidas como estatísticas públicas, baseadas em
registros administrativos. Esta perspectiva do uso das estatísticas criminais
como fonte de informação deve ser acompanhada de uma discussão sobre a
Borges (2008); Cerqueira,
necessidade da disponibilidade das estatísticas de forma satisfatória.
Lobão e Carvalho (2005);
A contabilidade oficial dos crimes por meio de registros administrativos
Beato Filho (2008),
possuem problemas que vão desde a falta da abrangência dos dados e da
Bartholomew (1995);
subnotificação dos crimes até questões relativas à própria metodologia da
Jannuzzi (2001, 2002);
coleta, processamento ou interpretação das informações.
Oliveira e Silva (2005),
Ferreira (2008), Neto,
Necessidade de tecnologias de processamento de dados adequadas, com
Jannuzzi
e Silva (2008);
computadores integrados em rede e atrelados a mecanismos eletrônicos de
Souza (2008); Manning
coleta de dados.
(1978); Lima (2008);
Na montagem de um sistema de informações deve-se ter pessoal minimamente
Musumeci
(2007); Cano
qualificado para a tarefa, que tenha um domínio no manejo de banco de dados
(2000);
Plant
e Scott
eletronicamente disponíveis, planilhas e, se possível, de algum software de
(2009);
Batittucci
(2007);
análise estatística de dados.
O‟Brien (2003); Laudon e
Não basta que se tomem decisões específicas sobre TI, é preciso que este uso
Laudon (1999); Stevenson
esteja articulado a visão e aos valores gerais organizacionais, com a
(1981); Oakford e
especificação do processo de tomada de decisão, com uma estrutura de
Williams (2011); Silva
responsabilidades que esteja integrada e estimule comportamentos desejáveis (2005); Laurindo (2008);
na utilização da TI.
Weill e Ross (2006);
Não há inteligência sem análise, ou seja, não basta que os dados sejam
Sezter e Silva (2005),
coletados, processados e transformados em informações sem que ocorra uma Pereira (2006); Gracioso
análise voltada para aplicação prática destas informações. Esta perspectiva
(2003); Cope (2004);
remete a uma mudança cultural e institucional que deve ser estruturada e
Osborne e Wernicke
sustentada no interior da organização.
(2003); Vellani (2010);
Fialho e Andrade (2007).
A incorporação deste modelo está atrelada a sua aceitação por parte dos
integrantes das organizações policiais, uma vez que altera rotinas
consolidadas nas estruturas das organizações policiais, podendo ser objeto
de resistência.
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Principais Considerações

Principais Referências

O setor público envolve um ambiente marcado pela incerteza, ambiguidade e
gestão de stakeholders multifacetados e complexos.
As estatísticas criminais podem ser úteis para o planejamento das atividades
policiais, orientando as ações e monitorando seus resultados, contudo, o
próprio uso das estatísticas criminais precisa ser introduzido na agenda de
governo, para que haja condições concretas para sua utilização na prática.
O modelo de Kingdon é útil para compreensão da ascensão de uma questão
na agenda governamental, pois chama atenção para as etapas da seleção dos
problemas e da escolha das alternativas de políticas, objeto do processo
decisório.
Não é a existência de uma solução que faz com que um problema seja
inserido na agenda, transformando-se numa política: é necessário um contexto
favorável. Também não é apenas o contexto favorável que resulta na decisão
de uma política: é preciso que o problema seja reconhecido e que existam
soluções viáveis e aceitáveis.
A contribuição de Kingdon se relaciona com a compreensão de que os fluxos
(reconhecimento do problema, formulação de soluções e política) funcionam
de forma independente, e que podem, em alguns momentos, convergir criando
“janelas de oportunidades” (policy windows) que possibilitam a formação de Kingdon (2011); Carneiro
(2010); Freeman (2005);
políticas públicas ou mudanças nas políticas existentes.
Martins e Fontes Filho
(1999); Baptista e
Kingdon reconhece que a formulação de políticas públicas não é um processo
Gestão Pública racional, em que há uma ordem lógica entre os problemas a serem
Rezende (2011); Pinto
e o Uso das
(2008); Gomide (2008);
enfrentados e a elaboração de propostas ideais de solução. Mais do que isso,
Estatísticas
Manning (1978; 2001);
é um processo em que estão envolvidos diferentes atores com múltiplos
Criminais:
Bayley (2005); Matiasinteresses, precisando haver uma convergência entre os problemas, a
entendendo essa viabilidade de suas alternativas e um momento político oportuno.
Pereira (2009); Motta
relação
(2007); Ratcliffe (2004);
A questão da segurança pública, já encontra força no fluxo de problemas, não Chapell (2009); Ghundus
só com o acompanhamento de indicadores de criminalidade, como com
(2005); Gaetani (2008);
diversos eventos relacionados à criminalidade que indicam uma situação de
Bartholomew (1995);
crise neste campo, noticiados pela mídia. No caso do estado do Rio de
Barzelay (1992).
Janeiro, eventos como a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas,
reforçam este fluxo. Aliado a estes fatores há ainda o retorno das próprias
ações governamentais já implementadas que envolvem o uso das estatísticas
criminais.
Já há indícios de um “clima político” favorável para inserção desta agenda.
Políticas Públicas com o PRONASCI, a nível federal, estadual e municipal, a
implantação das UPPs e a implementação do Sistema de Metas para os
Indicadores Estratégicos de Criminalidade, a nível estadual, abriram
recentemente o caminho para inserção de projetos nesta área que trouxessem
algum tipo de inovação com a mudança nas políticas adotadas.
É preciso que haja alternativas viáveis de solução do problema da
criminalidade que considerem especificamente o uso das estatísticas
criminais como uma rotina dentro da esfera governamental. Este se coloca
como o grande desafio deste processo, uma vez que políticas mal formuladas
podem levar a sua exclusão da agenda governamental.
A concepção de “negociação entre as partes” precisa não só ser considerada
no processo decisório de inserção de políticas na agenda, mas na própria
busca de soluções viáveis que minimizem os conflitos de interesses que
possa haver na implementação dessas ações.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tais concepções também foram verificadas na pesquisa de campo e na pesquisa
documental realizadas, indicando a necessidade de propostas que busquem minimizar as
resistências culturais ao uso das estatísticas criminais, bem como os problemas de
natureza estrutural que podem existir.
Ainda que não se possa afirmar que as políticas públicas adotadas no Estado
sigam oficialmente na íntegra todas as diretrizes das concepções do policiamento
preventivo e do uso “inteligente” dos dados estatísticos criminais, preconizado pelo
modelo do intelligence-led policing, os resultados da investigação permitiram concluir
que no estado do Rio de Janeiro já há realmente um movimento na direção da
incorporação de novos paradigmas de políticas de segurança pública. No entanto, foi
possível observar algumas deficiências no que concerne ao uso das estatísticas criminais
que acabam se refletindo no potencial deste instrumento em auxiliar o planejamento da
atividade policial.
A pesquisa realizada permitiu identificar que há uma orientação oficial para os
gestores das organizações policiais utilizarem as estatísticas criminais para planejar suas
atividades, materializada com o Sistema de Metas. Contudo, ainda são preciso ajustes
no uso das estatísticas com o incremento do suporte das condições técnicas e materiais
necessárias para utilização dessa informação.
Uma consideração importante é que o uso das estatísticas criminais não pode
estar restrito ao programa do Sistema de Metas. Além disso, é preciso reconhecer
algumas questões concernentes ao uso das estatísticas criminais incentivado por este
programa, que se relacionam com as próprias resistências que pode haver a este uso por
parte dos profissionais de segurança pública. Nem todos os policiais incorporam na
prática este uso das estatísticas criminais em suas rotinas, e, muitas vezes este uso pode
estar condicionado apenas à questão da remuneração financeira obtida com os critérios
de premiação, não havendo de fato uma consciência que os dados estatísticos criminais
podem ser empregados como um instrumento que auxilia no planejamento das
atividades policias, podendo trazer resultados positivos para redução da criminalidade.
Neste sentido, a pesquisa de campo permitiu realizar um diagnóstico da situação
do estado do Rio de Janeiro, em que foram dadas algumas recomendações que podem
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servir de subsídios para a elaboração de propostas que melhorem este processo de uso
das estatísticas criminais.
Considera-se que as dificuldades apontadas nas entrevistas se relacionam não só
a problemas no processo de construção deste tipo de informação, como também a
própria utilização das estatísticas criminais como um recurso a ser aplicado no
planejamento da atividade policial pelos profissionais de segurança pública. Na verdade,
é preciso reconhecer que todo ciclo que vai possibilitar o uso das estatísticas criminais,
vai estar inserido dentro do ambiente organizacional da Secretaria de Segurança.
Mesmo depois da informação divulgada, os profissionais de segurança pública
envolvidos também estarão atuando dentro da mesma estrutura organizacional. De
modo que este processo envolve uma integração não só entre os gestores públicos da
cúpula da Secretaria de Segurança, mas entre outros atores como servidores que ocupam
cargos técnicos e os próprios policiais.
Foram detectados indícios de que os relatórios estatísticos divulgados não são
efetivamente utilizados pelas polícias (Militar e Civil), o que pode demonstrar uma
resistência para o uso destas informações, um desconhecimento de como estas
informações possam ser úteis, ou até mesmo um problema no formato destes relatórios.
Há também problemas de preenchimento nas informações dos registros de ocorrência
nas Delegacias de Polícia, de maneira que alguns dados sobre perfil da vítima, autor e
testemunha são omitidos e outros são registrados de forma incorreta, como os nomes
dos logradouros em que ocorreram os crimes.
Todas estas deficiências se refletem na forma em que o ambiente interno da
organização responde a este processo de utilização deste tipo de informação. E, isto
acaba resultando em prejuízos não só aos procedimentos investigativos, como às
análises espaciais sobre os locais de maior incidência criminal, podendo inclusive
desestimular o uso deste tipo de informação pelos próprios profissionais de segurança
pública.
Outro ponto importante é que o uso das estatísticas criminais não pode
representar mais um ônus para as atividades dos Batalhões e das Delegacias. Ele precisa
ser percebido como um benefício para otimização do planejamento das suas atividades.
Para isto é importante não só a existência das condições materiais necessárias, como um
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bom computador e velocidade no acesso a internet, como a garantia das condições para
o gerenciamento desta atividade de análise criminal.
Na realidade, integração e controle se colocam como palavras-chave para o
aprimoramento deste processo, em termos gerenciais. Neste sentido, ressalta-se a
importância da integração dos órgãos responsáveis por estas análises dentro da estrutura
da SESEG (PMERJ, PCERJ, ISP e SSPIO), para que possam oferecer o
acompanhamento técnico necessário aos Batalhões e Delegacias.
Na medida em que a integração cria laços entre as duas instituições ela também
reforça o uso das estatísticas criminais como uma rotina nas atividades da PMERJ e da
PCERJ. Não obstante, considera-se que nesta integração deve ser enfatizado o respeito
pela autonomia destas duas instituições, para que não haja resistências justamente pelo
receio da perda de autoridade.
Uma alternativa para minimizar as resistências culturais pode ser fazer um
trabalho de conscientização junto às bases, aos executores do planejamento das
atividades policiais. No caso da PCERJ e da PMERJ, tais iniciativas devem considerar
não só os policiais que ficam na parte operacional, mas também seus gestores, na figura
dos Comandantes de Batalhão e dos Delegados de Polícia.
A questão do controle do processo considera desde a garantia da qualidade dos
dados estatísticos até o acompanhamento do seu próprio uso pelos policiais e a
preocupação com a circulação do fluxo de informação dentro da estrutura da SESEG.
Trata-se de oferecer maior transparência ao processo, garantindo que não haja o acesso
a informação de forma desigual pelos atores envolvidos. Além disso, há a questão do
controle do próprio sigilo das informações, inerente aos dados de segurança pública, que
vai desde a preservação dos dados de vítimas, autor e testemunhas até ao próprio
vazamento de informações das operações policiais.
A capacitação profissional continuada, tanto para os policiais que estão se
formando como para os que já estão na ativa também aparece como uma condição
importante. Nesta capacitação devem ser consideradas as particularidades das atuações
da PMERJ e da PCERJ neste processo.
O papel da sociedade também foi enfatizado nas entrevistas realizadas. Ao
mesmo tempo em que pode atuar como um fator de pressão para uma maior
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transparência quanto aos critérios de tomada de decisão do trabalho policial, ela também
pode auxiliar a reforçar esta mudança de orientação com relações de parcerias, que
podem ser construídas inclusive com os Conselhos Comunitários de Segurança. O
estímulo para a oficialização dos crimes com os registros de ocorrência é fundamental.
É digno de nota o papel que o Sistema de Metas de Indicadores de
Criminalidade representa atualmente como um marco no uso das estatísticas criminais
no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, este programa precisa ser entendido pelas
polícias de forma mais ampla que simplesmente um mecanismo de premiação de
resultados. Isto é, sua maior contribuição é ter trazido à tona o uso das estatísticas
criminais como um instrumento que, quando bem aplicado, pode trazer resultados
positivos para redução da criminalidade, otimizando o planejamento da atividade
policial com o foco nos problemas mais recorrentes.
Não obstante, é preciso considerar ainda que o uso das estatísticas criminais não
pode ser encarado como a fórmula de sucesso para redução da criminalidade. Mas sim,
que representa um importante instrumento que pode ser utilizado nas análises criminais,
aliado a outros tipos de informação, provenientes das mais diferentes fontes. Isto que é
realizar “análises inteligentes”.
Assim, pretendeu-se com este estudo fazer um diagnóstico que investigasse a
natureza destes problemas. Desta maneira, embora se reconheça o potencial da
estatística criminal como um instrumento de gestão no estado do Rio de Janeiro,
defendeu-se a hipótese de que este processo possa ser aprimorado a fim de que se utilize
melhor as estatísticas criminais no planejamento da atividade policial. Tal hipótese foi
confirmada, não só pelo referencial teórico adotado, como pela pesquisa empírica
realizada.
Tal cenário vai ao encontro da concepção de Barzelay (1992) de que é possível
ter uma nova visão de governo, em que se introduzam inovações gerenciais para
melhora do desempenho. Contudo, como o próprio Barzelay (2005) reconhece é preciso
considerar que este processo abrange bem mais do que mudar estruturas e sistemas,
implica em mudanças nas próprias práticas, que envolvem padrões de ações
condicionados aos hábitos, habilidades e convicções das pessoas diretamente
envolvidas.
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Na realidade, julga-se que medidas como a introdução do Sistema de Metas,
ajudam a colocar a questão do uso das estatísticas criminais na rotina do trabalho do
policial. A partir do momento em que se estipulam metas para cobrança de resultados,
se força o acompanhamento do desempenho com base na evolução dos dados
estatísticos. Em contrapartida, isso acaba gerando a necessidade de propostas
complementares não só de garantia dos meios para atingir estes resultados, como a
reflexão de ajustes no modelo já implementado, como a introdução de metas internas
operacionais. Isto é, criar propostas em duas frentes: a inserção do uso das estatísticas
criminais na rotina das atividades policiais, e, a garantia de condições materiais e de
recursos humanos para que se consiga atingir este objetivo.
Assim, são necessárias propostas que incentivem o uso das estatísticas criminais,
para que ele inclusive não fique restrito apenas aos indicadores estipulados pelas metas
e ao interesse da premiação, procurando integrar todos os atores envolvidos dentro da
estrutura da SESEG. Além disso, é preciso que haja condições concretas para que este
uso aconteça e traga bons resultados, que vão desde a questão básica da capacitação e de
melhoria do fluxo da informação até as situações mais pontuais, como acesso a internet,
utilização de softwares adequados de análise, preenchimento correto dos Registros de
Ocorrência, instalações adequadas, quantidade de viaturas e efetivo disponíveis.
Finalmente, como limitações do estudo ressalta-se que as percepções dos
profissionais de segurança pública captadas ficaram fortemente influenciadas pela
implementação do Sistema de Metas de Indicadores Estratégicos de Criminalidade, que
trouxe de forma efetiva o uso das estatísticas criminais na rotina das atividades
policiais. Além disso, a pesquisa foi baseada nas percepções dos profissionais de
segurança pública participantes. Por este motivo, sugere-se para investigações futuras
que se explore melhor este universo, para o aprofundamento das recomendações aqui
colocadas.
Este estudo não teve também a pretensão de esgotar todas as questões inerentes
ao uso das estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais. Assim, temas
como o a consolidação de outras fontes de banco de dados, como os da Polícia Militar e
da Guarda Municipal; e, a utilização de outras informações para as análises criminais
além dos dados estatísticos mereciam ser abordados mais detalhadamente em estudos
futuros. Do mesmo modo, a criação de outros tipos de indicadores, como os de
produtividade, a importância da análise de registros específicos à realidade de cada
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localidade que não são contemplados pela meta, e, a própria avaliação da prática da
gestão do Sistema de Metas, nos seus três níveis (estratégico, tático e operacional),
poderiam ser mais aprofundados, levando-se em conta os efeitos dos critérios de
premiação adotados sobre a motivação e desempenho dos profissionais envolvidos94.
Conforme os profissionais de segurança pública participantes do estudo
identificam o uso das estatísticas criminais no planejamento das atividades policiais é
um processo, de longo prazo, sujeito a resistências dentro do ambiente interno
organizacional. Como todo processo de mudança, deve ser reforçado para que seja
incorporado pelos atores envolvidos como o novo status quo. O uso das estatísticas
criminais, por si só, não pode ser considerado a única, nem a melhor solução, para o
problema da criminalidade, mas sim um referencial que pode ser utilizado. Este uso é
muitas vezes apenas a ponta da lança para análises criminais que busquem cruzar outros
tipos de informação (policiais e não policiais). Outro ponto, é preciso considerar a
necessidade de ajustes no transcorrer deste processo, é preciso ser flexível.
Ademais, não se pode negligenciar as questões de natureza subjetiva inerentes a
este processo, em que se lida com interesses de múltiplos atores envolvidos. Este talvez
seja o maior desafio, criar propostas baseadas em critérios técnicos que tentem ao
mesmo tempo negociar estes interesses e trazer resultados significativos para redução da
criminalidade.

94

Inclusive, as próprias premiações feitas para as Delegacias e Batalhões Especializados, sob a categoria
de Inovação, poderiam ser alvo de investigação.
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DECRETO Nº 36.872 DE 17 DE JANEIRO DE 2005.
CRIA O SISTEMA ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS DE SEGURANÇA
PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº E
9/11705/1404/2004, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 3.329, de 28 de dezembro de
1999.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica criado o Sistema Estadual de Estatísticas de Segurança Pública e
Justiça Criminal - SEESP, consubstanciado na integração de dados fornecidos pelas
polícias civil e militar e demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e
de outras unidades da Federação.
Art. 2º - Compete ao Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro
- RIOSEGURANÇA a análise de dados estatísticos relativos a Segurança Pública,
finalizando promover a otimização da gestão administrativa das Policias Civil e Militar,
da seguinte forma:
I - Centralizar, consolidar e divulgar os dados estatísticos oficiais relativos à segurança
pública;
II - Fornecer à Secretaria de Estado de Segurança Pública, dados estatísticos
consolidados, permanentemente atualizados, para análise e planejamento das ações de
segurança pública;
III - Fornecer informações e análises estatísticas necessárias aos órgãos e entidades da
Administração Pública, quando demandado, para o desempenho de suas funções;
IV - Atender às demandas do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e
Justiça Criminal - SNESP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP;
V - Dar publicidade da incidência criminal e de outros dados relacionados à segurança
pública, de acordo com critérios previamente estabelecidos pela Secretaria de estado de
Segurança Pública;
VI - Promover o intercâmbio de informações, na área de segurança pública, com as
administrações públicas federal e municipais.
Art. 3º - As informações relativas aos registros de ocorrência e seus
desdobramentos lavrados nas diversas unidades de polícia administrativo-judiciária da
Polícia Civil, serão repassadas ao RIOSEGURANÇA pelo Grupo Executivo do
Programa Delegacia Legal, em formato digital.
Art. 4º - Compete à Corregedoria Interna da Polícia Civil zelar pelo adequado
preenchimento dos documentos a serem disponibilizados no SEESP, oriundos da Polícia
Civil.
Art. 5º - As informações relativas ao talão de registro de ocorrência preenchidos
pelos policiais militares em todo o Estado serão disponibilizadas ao RIOSEGURANÇA
em formato digital pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Modernização APOM/PMERJ.
Parágrafo Único - Compete à PM/3, órgão de assessoramento do ComandanteGeral, responsável pelo controle das operações e instruções no âmbito da PMERJ, zelar
pelo adequado preenchimento dos documentos a serem disponibilizados ao SEESP.
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Art. 6º - O RIOSEGURANÇA poderá solicitar a disponibilização de outros
documentos necessários à complementação das informações.
Art. 7º - A Secretaria de Estado de Segurança Pública e o RIOSEGURANÇA
adotarão as medidas necessárias ao cumprimento do presente ato normativo, no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.
Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2005.
ROSINHA GAROTINHO
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RESOLUÇÃO SSP Nº. 760, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005.

Dispõe sobre o fluxo de informações policiais e
divulgação dos indicadores de criminalidade e
dá outras providências.
O Secretário de Estado de Segurança Pública, no uso das atribuições e considerando
o disposto no Decreto nº. 36.872, de 17 de Janeiro de 2005.
R E S O L V E:
Art. 1º - Compete ao Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP
adivulgação das incidências de criminalidade, com as respectivas análises temáticas e
comparativas, até o 11º dia útil do mês subseqüente.
Art. 2º - Todas as Delegacias Policiais deste Estado, ainda não integradas ao Sistema
"Delegacia Legal", encaminharão ao Grupo Executivo do Programa "Delegacia Legal",
obrigatoriamente, até o 3º dia útil posterior à data de sua confecção, os Registros de
Ocorrência (Ro´s) e Aditamentos (RA´s) expedidos.
§1º - O atraso na remessa e eventuais incorreções no preenchimento dos documentos
citados no caput deste artigo poderão ensejar apuração de sua responsabilidade
funcional pela Corregedoria Interna da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro COINPOL/PCERJ.
§2º - O grupo Executivo do Programa "Delegacia Legal" efetuará o fechamento das
incidências mensais de criminalidade com os RO´s e RA´s recebidos até o 5º dia útil do
mês seguinte ao analisado, inserindo-os no Sistema Delegacia Legal.
§3º - O Grupo Executivo do Programa "Delegacia Legal" disponibilizará ao ISP, on
line, as informações a que se refere o parágrafo anterior, até o 5º dia útil do mês
seguinte ao analisado.
§4º - Os registros eventualmente recebidos depois de decorridos os prazos estabelecidos
no caput e nos §§ 2º e 3º do presente artigo serão lançados no Sistema de RO´s / RA‟s
no mês subseqüente.
§5º - A PCERJ, deverá encaminhar ao ISP, até o 8º dia útil do mês subseqüente, as
informações complementares:
I - relatório de policiais civis mortos e feridos em serviço, com os respectivos históricos,
durante o mês apurado;
II - relação das autoridades policiais que dirigiram as Delegacias Policiais por mais
tempo durante o mês sob análise;
III - relação contendo o número de policiais lotados em cada Delegacia Policial.
Art. 3º - Todas as Unidades Operacionais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro encaminharão à Assessoria de Planejamento , Orçamento e Modernização APOM/PMERJ, obrigatoriamente, até o 5º dia útil posterior à data de sua confecção, os
Talões de Registro de Ocorrência (TROs) confeccionados pelos seus integrantes.
§1º - O atraso na remessa e eventuais incorreções no preenchimento dos documentos
citados no caput deste artigo poderão ensejar apuração de sua responsabilidade
funcional pela Corregedoria Interna da PMERJ.
§2º A APOM/PMERJ providenciará a digitação dos documentos a que se refere o caput
deste artigo, a fim de gerar um arquivo em meio magnético contendo toda a informação
relativa ao seu atendimento de ocorrências no mês em questão, até o 5º dia útil do mês
seguinte analisado;
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§3º - As unidades, para tanto, deverão enviar, diariamente, seus documentos para
digitação, até o 3º dia útil após as respectivas datas de preenchimento.
§4º - Os TROs eventualmente recebidos após o prazo estabelecido no parágrafo
anterior, serão inseridos no banco de dados no mês subseqüente.
§5º - A APOM/PMERJ remeterá ao ISP, até o 8º dia útil do mês subseqüente, as
seguintes informações complementares:
I - relatório de armas de fogo apreendidas, discriminadas por delegacia policial, durante
o mês em análise;
II - relatório de policiais militares mortos e feridos em serviço, com os respectivos
históricos de fato, durante o mês apurado;
III - relação dos oficiais que comandaram os batalhões (BPM´s) por mais tempo durante
o mês sob análise;
IV - relação com efetivo de policiais militares existentes em cada Batalhão.
Art 4º - Serão computados na aferição do desempenho das Delegacia Policiais, além
dos aspectos definidos em em ato próprio do Chefe da Polícia Civil, os seguintes
pontos:
I - cumprimento do prazo definido no art. 2º da presente Resolução;
II - qualidade na elaboração dos RO´s e RA´s, considerando o adequado preenchimento
de todos os campos possíveis, inclusive os tabelados;
III - obrigatória atualização, através dos RA´s, dos títulos criminais ou administrativos,
referentes aos RO´s, bem como a qualificação das pessoas envolvidas no evento;
IV - a consignação em RA da evolução do andamento do procedimento investigatório;
V - A consignação em RA do encaminhamento do registro original ao Juizado Especial
Criminal compete, com qualificação do (s) autor (es) e vítima (as), quando não for
possível fazê-lo diretamente;
VI - a consignação em RA do interino teor do relatório conclusivo do inquérito policial
ou de seus dados fundamentais, tais como: o número do procedimento e a data de sua
instauração, a tipificação, bem assim, os dados qualificados do (s) indiciado (s) e da(s)
vítima (s);
VII - taxas de elucidação dos fatos delituosos.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a
Resolução SSP nº. 633, de 08 de Julho de 2003.
Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2005
MARCELO Z. NOGUEIRA ITAGIBA
Secretário de Estado de Segurança Pública
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RESOLUCÃO SSP 263 DE 26 DE JULHO DE 1999
Alterada pela RESOLUÇÃO SSP Nº 607 DE 24 DE MARÇO DE 2003.
Define os coordenadores das áreas integradas de Segurança Pública, e dá outras
providências.
O Secretário de Estado de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a implantação de Áreas Integradas de Segurança Pública;
Considerando a necessidade de definir as responsabilidades pelo desempenho das Áreas
de Integradas de Segurança Pública, bem como suas atribuições,
R E S O L V E:
Art. 1º. São Coordenadores de cada Área Integrada de Segurança Pública - AISP, o
Delegado Titular da Delegacia de Polícia e o Comandante do Batalhão de Polícia
Militar, consoante tabela constante no Anexo I desta Resolução.
“Art. 1º - São Coordenadores de cada Área Integrada de Segurança Pública – AISP, nas
respectivas instituições, o Delegado Titular e o Comandante da Polícia Militar mais
antigos”.
Alterado pela RESOLUÇÃO SSP Nº 607 DE 24 DE MARÇO DE 2003.
Art. 2º. Os Coordenadores de cada AISP serão responsáveis, no âmbito das mesmas,
pelos resultados da Instituição, Polícia Civil ou Polícia Militar, que representam.
Art. 3º. São atribuições genéricas dos Coordenadores da AISP:
I) Manter estreito relacionamento com o parceiro Coordenador da respectiva AISP;
II) Planejar e executar conjuntamente, no âmbito de suas atribuições legais, as ações
policiais na respectiva AISP;
III) Realizar intercâmbio de informações e dados estatísticos, úteis para a redução dos
índices de criminalidade à área da AISP;
IV) Solicitar recursos materiais e humanos à organização competente, destinados ao
bom desempenho das UPAJ ou Uop da área da AISP;
V) Reportar-se a Autoridade competente designada pelo Chefe da PCERJ ou
Comandante Geral da PMERJ, conforme o órgão que represente;
VI) Outras atividades necessárias ao bom desempenho da AISP, conforme instruções
provisórias constantes do Anexo II desta Resolução.
Art. 4º. Os casos porventura omissos nesta Resolução serão solucionados pelo
colegiado previsto no art. 5º da Resolução SSP n.º 0248 de 30 de abril de 1999.
Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1999.
JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado
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PODER EXECUTIVO
Publicado no D.O. de 26.06.2009
DECRETO Nº 41.930 DE 25 DE JUNHO DE 2009
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS
REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
(RISP) E DAS CIRCUNSCRIÇÕES INTEGRADAS DE
SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) PARA TODO O
TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições
legais, tendo em vista o que dispõe os incisos II e VI do art. 145 da Constituição
Estadual e o art.24, inciso VIII do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de aperfeiçoar as ações de Segurança Pública do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, no que tange à integração do planejamento e coordenação operacional as
organizações policiais;
- a necessidade de se obter maior efetividade das ações operacionais em uma mesma
área de responsabilidade territorial, garantindo-se unidade de propósitos e apoio mútuo
entre as instituições de defesa social, com vistas na convergência de esforços;
- o princípio constitucional da eficiência, que na atual conjuntura impele as instituições
policiais a um processo de modernização administrativa e operacional, que busque a
excelência na prestação de serviços na área de Segurança Pública; e
- o projeto de integração geográfica entre a Polícia Militar e Polícia Civil,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam criadas, no território do Estado do Rio de Janeiro, as Regiões Integradas
de Segurança Pública – RISP, em número de 07 (sete), objetivando a articulação
territorial regional, no nível tático, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro –
PCERJ, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, nos termos deste
Decreto.
Art. 2º - A adequação geográfica entre as circunscrições territoriais de atuação da
PCERJ e PMERJ, no contexto das RISP, será consolidada ao nível dos Departamentos
de Polícia de Área - DPA da PCERJ e dos Comandos de Policiamento de Área – CPA
da PMERJ.
§ 1º - Os Diretores dos Departamentos de Polícia de Área – DPA e os Comandantes dos
Comandos de Policiamento de Área – CPA, além das atribuições internas inerentes às
suas respectivas instituições, possuirão também as seguintes:
I – O estabelecimento de estratégias de integração e cooperação regionais;
II – A instituição de um fórum permanente de análise, compartilhamento de
informações e ações conjuntas;
III – Adequação dos recursos humanos e logísticos às necessidades regionais;
IV – Acompanhamento e avaliação das ações realizadas;
V – A promoção de uma rotina de reuniões e monitoramento do cumprimento das metas
operacionais e administrativas pertinentes à sua região.
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§ 2º – As RISP possuirão as abrangências territoriais previstas no Anexo Único deste
Decreto.
§ 3º – Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, as estruturas básicas das
polícias estaduais sofrerão as seguintes modificações:
I – na PMERJ:
a) fica criado o 7º Comando de Policiamento de Área – 7º CPA, cuja área de atuação
encontra-se definida no Anexo Único deste decreto;
b) transformar o Comando de Policiamento de Áreas Especiais – CPAE em Comando
de Policiamento Comunitário – CPCom.;
II – na PCERJ:
a) ficam criados 07 (sete) Departamentos de Polícia de Área, subordinados aos
Departamentos Gerais correspondentes, com as áreas de atuação definidas no Anexo
Único deste decreto;
b) as Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior e Delegacias de Polícia ficarão
subordinadas aos Departamentos de Polícia de Área correspondentes, após os ajustes
necessários, objetivando a compatibilização com as respectivas AISP;
c) em decorrência da criação dos Departamentos de Polícia de Área, ficam alteradas as
denominações dos Departamentos de Polícia da Capital, da Baixada, do Interior, de
Polícia Especializada, de Planejamento e Operações Policias e de Polícia TécnicoCientífica, para Departamento Geral de Polícia da Capital, Departamento Geral de
Polícia da Baixada, Departamento Geral de Polícia do Interior, Departamento Geral de
Polícia Especializada, Departamento Geral de Planejamento e Operações Policiais e
Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica, respectivamente, mantendo-se as
denominações do Departamento Geral de Administração e Finanças e do Departamento
Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, todos dirigidos por DiretoresGerais, símbolo DG, ou uma Gratificação de Comando ou Direção equivalente.
§ 4º - Os Comandantes dos Comandos de Policiamento de Área da PMERJ e os
Diretores dos Departamentos de Polícia de Área da Polícia Civil farão jus à percepção
de Gratificação de Encargos Especiais, em valor correspondente ao símbolo DG, de
natureza remuneratória e pro labore faciendo.
§ 5º - Não perceberão a Gratificação de Encargos Especiais mencionada pelo § 4º deste
artigo os servidores civis ou militares que já ocupem cargos em comissão de símbolo
DG ou equivalente e superiores.
Art. 3º - As Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP se caracterizam pela
articulação territorial, no nível tático-operacional, entre a PCERJ e PMERJ, e devem
contemplar a área de atuação de um Batalhão de Polícia Militar, articulado com os
limites de no mínimo 02 (duas) e no máximo 06 (seis) circunscrições de delegacias
policiais.
Art. 4º - As Circunscrições Integradas de Segurança Pública – CISP caracterizam a
menor instância de apuração dos indicadores de criminalidade, constituindo, ainda, a
esfera de Integração territorial, no nível operacional, das companhias Integradas da
PMERJ com as Delegacias de Polícia da PCERJ, tendo como princípio básico, o
conceito de que a responsabilidade de policiamento de uma subárea Companhia de
Polícia Militar Integrada, sempre que possível, deverá coincidir com a circunscrição de
uma Delegacia de Polícia.
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Parágrafo Único – A base operacional da Companhia de Polícia Militar Integrada
deverá, em princípio, estar sediada dentro dos limites da subárea sob sua
responsabilidade.
Art. 5º - As instituições destinatárias deste instrumento deverão implementar, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, as medidas operacionais e administrativas necessárias a
adequação ao presente ato normativo.
§ 1º - Tais medidas poderão contemplar necessidades de ajustes por parte da PCERJ, da
PMERJ ou de ambas as instituições, conforme o caso específico, após o aval da SESEG.
§ 2º - O Secretário de Estado de Segurança, após apresentação de expediente com
justificativas técnicas pelo órgão solicitante, que leve em consideração especificidades
locais, poderá, em caráter excepcional, autorizar a não implementação das medidas
preconizadas no prazo ou na forma fixada no presente ato normativo.
§ 3º - Fica o Secretário de Estado de Segurança mediante ato próprio, que não comporte
aumento de despesas, autorizado a implantar, criar, transformar, estruturar, extinguir ou
alterar a estrutura organizacional da PCERJ e PMERJ, para fins de adequação ao
presente Decreto.
Art. 6º - A PCERJ e PMERJ levando em consideração os índices
criminalidade,população, extensão territorial, condições sócio-econômicas e
particularidades de suas áreas de atuação, deverão apresentar, no prazo máximo de
(noventa) dias, proposta com a definição de critérios objetivos para distribuição
efetivos e desdobramento de unidades operacionais no território do Estado do Rio
Janeiro.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2009
SÉRGIO CABRAL
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DECRETO Nº 41.931 DE 25 DE JUNHO DE 2009
DISPÕE
SOBRE
O
SISTEMA
DE
DEFINIÇÃO E GERENCIAMENTO DE
METAS
PARA
OS
INDICADORES
ESTRATÉGICOS DE CRIMINALIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta da CI/Nº
040/0005/SSPIO/SESEG/2009.

CONSIDERANDO:
- a necessidade de instituir um sistema de definição e gerenciamento de metas para os
indicadores estratégicos de criminalidade do Estado;
- que o sistema de acompanhamento de metas demandará dos profissionais de segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro o imprescindível trabalho integrado para busca de
resultados comuns, pautado no preciso entendimento do comportamento do fenômeno
criminal em suas áreas de responsabilidade, e a consequente adoção de ações conjuntas,
adequadas e inteligentes alinhadas às estratégias de segurança pública vigentes; e
- que tal sistema propiciará aos gestores das instituições envolvidas, e à sociedade em
geral, uma avaliação adequada da qualidade do desempenho de seus profissionais de
polícia e outros agentes de segurança pública envolvidos, com o consequente
reconhecimento das boas práticas, ações e resultados, permitindo um adequado
reconhecimento do mérito.
DECRETA:
Art.1º. Fica implantado, a partir da data de publicação deste Decreto, um SISTEMA DE
DEFINIÇÃO E GERENCIAMENTO DE METAS PARA OS INDICADORES
ESTRATÉGICOS DE CRIMINALIDADE NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, com amplo acompanhamento gerencial dos resultados obtidos.
§ 1º - Entende-se por meta, para fins de aplicação do sistema de gerenciamento ora
implantado, o resultado esperado com relação a diversos indicadores estratégicos de
criminalidade. (parágrafo renumerado pelo Decreto nº 42.780, de 03 de janeiro de
2011).
§ 2º - As metas serão estabelecidas levando-se em consideração a realidade distinta
existente entre as localidades objeto de sua aplicação.
(parágrafo incluído pelo Decreto nº 42.780, de 03 de janeiro de 2011).
Art.2º. Os indicadores estratégicos de criminalidade que terão metas para fins de
aplicação do sistema de gerenciamento ora implantado, por impactarem mais fortemente
a sensação de segurança, serão:
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I – Letalidade violenta, compreendendo as seguintes categorias:
a) homicídio doloso;
b) autos de resistência;
c) latrocínio;
d) lesão corporal seguida de morte.
(nova redação dada pelo Decreto nº 42.780, de 03/01/11).
II – roubos de veículos;
III – roubos de rua, nas seguintes categorias:
a) a transeuntes;
b) em coletivos;
c) de celulares.
Art.3º. Fica instituída, sem aumento de despesa, a Comissão de Acompanhamento e
Avaliação do sistema de definição e gerenciamento de metas, que será composta pelas
seguintes autoridades:
I – Governador do Estado do Rio de Janeiro;
II – Secretário de Estado de Segurança;
III – Secretário de Estado da Casa Civil;
IV – Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da SESEG;
(nova redação dada pelo Decreto nº 42.780, de 03/01/11)
V – Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública – ISP;
VI – Chefe de Polícia Civil; e
VII – Comandante Geral da Polícia Militar.
§1º. A comissão ora instituída será presidida pelo Governador do Estado.
§2º. As decisões da comissão ora instituída serão tomadas por maioria simples de seus
membros, pertencendo ao Governador do Estado, em caso de empate, o voto de
qualidade.
§3º. A participação na comissão ora instituída não implicará no pagamento de
gratificação.
Art.4º. As metas serão estabelecidas por meio de Contrato de Gestão mencionado pelo
artigo 7º deste Decreto e deverão ser perseguidas pela Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro – PCERJ e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, por meio
de suas Direção Geral, Comandos Regionais e demais Unidades Operacionais
desdobradas (Batalhões, Companhias de Polícia Militar e Delegacias Policiais), através
da elaboração de Planos de Ação Integrados, respeitadas as suas missões
constitucionais.
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§1º. Ao final de cada ciclo, de 6 (seis) meses, serão definidas as metas gerais e
específicas para o ano subseqüente. (nova redação dada pelo Decreto nº 42.243, de
15/01/10).
§2º. Para o estabelecimento das metas serão levados em consideração os seguintes
aspectos:
I – a série histórica do indicador nos 4 (quatro) últimos ciclos; (nova redação dada pelo
Decreto nº 42.243, de 15/01/10).
II – a tendência prevista do indicador para o ciclo seguinte; (nova redação dada pelo
Decreto nº 42.243, de 15/01/10).
III – a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios
técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos para identificação das oportunidades
possíveis para o ano seguinte; e
(nova redação dada pelo Decreto nº 42.780, de 03/01/11).
IV – análise pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que poderá efetuar a
alteração das metas e da metodologia apresentadas, objetivando um melhor ajuste à
dinâmica criminal, social e à realidade operacional dos diversos órgãos envolvidos.
§3º. O Secretário de Estado de Segurança poderá atribuir, por meio de Resolução, metas
individualizadas a cada unidade operacional desdobrada, observados, para sua fixação,
os critérios arrolados no parágrafo anterior.
Art.5º. Tendo em vista a necessidade de celeridade na divulgação dos dados estatísticos
dos indicadores de criminalidade, o envio dos dados de ocorrências pela PCERJ para o
ISP deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, devendo o ISP publicar
tais dados até o 11º (décimo-primeiro) dia útil do mês subseqüente à sua ocorrência.
§1º. O ISP alimentará com os dados emanados pela PCERJ o software de
acompanhamento dos resultados e possibilitará o acesso pelas autoridades integrantes
do sistema de segurança às informações, para uma correta análise do fenômeno criminal
nas mais diversas regiões do Estado.
§2º. Fica delegada ao Secretário de Estado de Segurança a competência para
regulamentar os procedimentos de informação de ocorrências de que trata o caput deste
artigo.
Art.6º. O monitoramento do cumprimento das metas estabelecidas será efetuado por
meio de critérios objetivos, por meio de atribuição de pontos às unidades integrantes do
sistema de segurança de acordo com os resultados por elas obtidos, conforme o
constante do Anexo do presente Decreto.
§1º. Fica autorizado o pagamento, a título de Gratificação de Encargos Especiais:
I – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício nas
atividades administrativas da Região Integrada de Segurança Pública – RISP que se
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colocar em primeiro lugar na classificação decorrente da aplicação do Sistema de
Definição e Gerenciamento de Metas instituído por este Decreto;
II – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício em
unidades integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
vinculadas às Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP‟s que se colocarem nos
três primeiros lugares na classificação decorrente da aplicação do Sistema de Definição
e Gerenciamento de Metas instituído por este Decreto;
III – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício nas
atividades administrativas da Região Integrada de Segurança Pública – RISP e em
unidades integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
vinculadas às Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP‟s que atingirem as metas
semestrais fixadas nos termos deste Decreto, excetuando os já contemplados nos incisos
I e II deste parágrafo; (nova redação dada pelo Decreto nº 42.243, de 15/01/10)
IV – premiação por inovação a ser paga aos servidores lotados e em efetivo exercício
nas Unidades Policiais Especializadas ou Especiais da Polícia Civil e da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, que apresentem as três melhores iniciativas para o controle
da criminalidade, a serem escolhidas pela Comissão instituída no artigo 3º deste
Decreto.
V - premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício no
SARPM (Serviço de Análises de Rotinas Policiais e Monitoramento) da Corregedoria
Interna da PCERJ e no NUPESP (Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança
Pública) do ISP, desde que tais servidores cumpram suas atribuições definidas no art. 5º
deste Decreto, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas) do prazo limite
estabelecido, e de forma ininterrupta, durante o período do ciclo de avaliação. (Inciso
incluído pelo Decreto nº. 43.055 de 01/07/11).
§2º. Farão jus à premiação de produtividade e inovação instituída neste artigo os
servidores que se enquadrarem nos requisitos fixados nos artigos anteriores e que
tenham permanecido em exercício por mais de 3 (três) meses durante o período de
atingimento da meta ou da execução da iniciativa na RISP, AISP ou Unidade Especial
ou Especializada agraciadas com o referido prêmio. (nova redação dada pelo Decreto nº
42.243, de 15/01/10).
§3º. Também farão jus à mesma premiação os servidores que, lotados em órgão
integrante da RISP, AISP ou Unidade Especial ou Especializada agraciadas com o
referido prêmio, tenham tido concedidos os afastamentos previstos nos arts.62, 65, 67 e
133 da Lei nº 443, de 1º de julho de 1981 e no art.79, incisos I, II, V a XII, XIV, XVIII
e XIX do Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979.
§4º Não farão jus à premiação prevista nesta lei os servidores afastados do serviço em
decorrência de aplicação de sanção criminal ou disciplinar, ou por conta de prisão ou
afastamento cautelar determinado no âmbito de processo judicial ou administrativo,
ressalvadas as hipóteses contidas nos incisos XV e XVI do Decreto nº 2.479, de 8 de
março de 1979.
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§5º. As premiações previstas neste artigo serão pagas em parcela única, a cada 6 (seis)
meses e não cumulativamente. (nova redação dada pelo Decreto nº 42.243, de
15/01/10).
§6º. As premiações instituídas nesta lei não integrarão a base de cálculo de contribuição
previdenciária e, por seu caráter pro labore faciendo, não serão incorporadas aos
proventos de inatividade nem devidas a inativos ou pensionistas.
§7º. Será realizada ao final de cada ciclo solenidade de premiação e concessão dos
prêmios aos servidores alcançados pelas disposições deste artigo. (nova redação dada
pelo Decreto nº 42.243, de 15/01/10).
§ 8º - A gratificação a que alude o inciso V deste artigo terá o mesmo valor daquela
fixada para o inciso III do mesmo artigo. (Parágrafo incluído pelo Decreto nº. 43.055 de
01/07/11).
Art.7º. Será assinado ao final de cada ciclo, em conjunto, pelo Governador do Estado,
Secretário de Estado de Segurança, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Chefe da Polícia Civil,
Comandante Geral da PMERJ e Diretor Presidente do ISP, Contrato de Gestão que
contemplará a assunção de compromisso de cumprimento das metas e de concordância
com os critérios e valores de premiação. (nova redação dada pelo Decreto nº 42.243, de
15/01/10).
Art.8º. No primeiro ano de implantação deste programa, o prazo previsto no § 3º do art.
6º será de 3 (três) meses.
Art.9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o
Decreto nº 2564/99.

Rio de Janeiro,

25 de junho de 2009.

SÉRGIO CABRAL
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ANEXO
CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE MÉRITO
Para fins de reconhecimento do mérito dos integrantes da Polícia Civil e da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fica estabelecida a presente
metodologia de acompanhamento e avaliação.
1. DA PERIODICIDADE
A premiação individual dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro ocorrerá ao final de cada ciclo, obedecidos os critérios
estipulados na presente regulamentação. (nova redação dada pelo Decreto nº
42.243, de 15/01/10).
2. CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO
Os resultados apurados mensalmente pelas RISP – Regiões Integradas de
Segurança Pública e AISP – Áreas Integradas de Segurança Pública serão
transformados em pontos de acordo com o atingimento ou não da meta
estabelecida para o mês vigente e em função de um peso que será atribuído a
cada Indicador Estratégico de Criminalidade.
A fórmula abaixo resume o mecanismo de cálculo estabelecido para pontuar
mensalmente as RISP / AISP:
Pontuação para o resultado apurado no mês X Peso do Indicador Estratégico de
Criminalidade

Pontuação para o Resultado
apurado no Mês
3 PONTOS
Farol verde: Meta atingida.

Peso do Indicador Estratégico de
Criminalidade
Letalidade Violenta: Peso 3

Roubo de Veículos: Peso 2
NENHUM PONTO
Farol vermelho: Meta não
atingida.

Roubos de Rua: Peso 1

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o
estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o
desempenho das RISP e AISP entre elas.
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Caso haja empate na pontuação final semestral das RISP e AISP, a pontuação
estabelecida a partir do Indicador de Letalidade Violenta e Roubo de Veículos,
nesta ordem, serão utilizados como critério para apuração do desempate.
(Item 2 com nova redação dada pelo Decreto nº 43.056, de 01/07/11).

2. 1 Serão objetos da premiação semestral:
- a RISP que totalizar o maior número de pontos;
- as 03 (três) AIPS que totalizarem os três maiores número de pontos; e
- as 03 (três) melhores iniciativas de integrantes da Polícia Civil e da Polícia
Militar, do Estado do Rio de Janeiro, no controle da criminalidade, a serem
escolhidas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação mediante
observação ou inscrição.
(Item 2.1 com nova redação dada pelo Decreto nº 42.812, de 19/01/11).

2.2 A premiação prevista no artigo 6º consistirá em:
I. Solenidade semestral com entrega de placa e diploma;
II. Gratificação semestral, individual e não cumulativa nos seguintes valores:
- art. 6º § 1º inciso I: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
- art. 6º § 1º inciso II e IV: R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o primeiro colocado,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o segundo colocado e R$ 3.000,00 (três mil
reais) para o terceiro colocado.
- art. 6º § 1º inciso III: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(Item 2.2 com nova redação dada pelo Decreto nº. 43.056, de 01/07/11).
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RESOLUÇÃO SESEG Nº 305 DE 13 DE JANEIRO DE 2010.

REGULAMENTA O SISTEMA DE
DEFINIÇÃO E GERENCIAMENTO DE
METAS PARA OS INDICADORES
ESTRATÉGICOS
DE
CRIMINALIDADES NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO A QUE ALUDE O
DECRETO Nº. 41.931, DE 25/06/09, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe conferem o § 3º do art. 4º e o § 2º do art. 5º, ambos do Decreto nº 41.931/09,

RESOLVE:
Art. 1º - Para fins de adequação ao art. 1º do Decreto nº. 41.931, de 25 de junho de 2009, fica
instituído o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM), com o fito de
estabelecimento de metas para controle dos indicadores considerados estratégicos da
criminalidade no Estado, e seus desdobramentos em nível de RISP, AISP e CISP.
§ 1º - Encontra-se anexo a presente Resolução, o Manual de Procedimentos para o Sistema de
Metas e Acompanhamento de Resultados, fazendo parte integrante do programa de metas,
devendo ser integralmente cumpridas as obrigações nele contidas, visando a melhor eficiência
do programa. (Manual atualizado pela Resolução SESEG nº. 485/11).
§ 2º - Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de divulgação oficial das
metas, por indicador, para interposição de recursos junto à SSPIO/SESEG, pelos Diretores de
DPA/PCERJ e Comandantes de CPA/PMERJ, objetivando revisão das mesmas.
§ 3º – Os critérios de monitoramento e avaliação de mérito, assim como, os de premiação são
aqueles definidos no Decreto nº. 41.931/09.
Art. 2º - Ocorrendo empate na pontuação para fins de percepção da premiação, a que alude o
art. 6º do Decreto nº. 41.931, de 25 de junho de 2009, servirá como critério de desempate, os
previstos nesta Resolução, na ordem que se segue:
I – A pontuação estabelecida a partir do Indicador de Letalidade Violenta e Roubo de Veículos,
nesta ordem (item 2 do Anexo do Decreto nº. 41.931/09, com nova redação dada pelo Decreto
nº. 42.780/11) (Nova redação dada pela Resolução SESEG nº. 485/11).
II - A RISP ou AISP que tenha obtido o maior ganho em números absolutos nos indicadores
estratégicos de criminalidade, seguindo a ordem de premiação definida no inciso anterior, e,
persistindo o empate;
III – a RISP ou AISP que possua a maior variação percentual positiva em relação às metas dos
indicadores estratégicos de criminalidade, seguindo a ordem de premiação definida pelo Decreto
nº. 41.931/09.
Parágrafo Único - Ainda assim persistindo o empate, servirá como critério de desempate, a área
com maior população.
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Art. 3º - Na hipótese de divergência entre os dados encaminhados pela Corregedoria Interna da
Polícia Civil - COINPOL e publicados pelo Instituto de Segurança Pública – ISP, e aqueles
efetivamente constatados nos registros policiais, caberá ao delegado titular da delegacia, cujos
dados apresentem divergência, interpor o competente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar da data da publicação dos resultados pelo ISP, junto à COINPOL, a quem
caberá decidir sobre o recurso e efetuar as devidas retificações, se for o caso, encaminhando de
imediato ao ISP, para atualização dos dados no Sistema de Acompanhamento de Metas.
§ 1º - O prazo máximo para julgamento dos recursos e decisão pela COINPOL será de 15
(quinze) dias corridos a contar da data de protocolo do recurso junto ao órgão.
§ 2º - No último trimestre de cada ciclo, para indicação para premiação, em caráter excepcional,
o prazo para interposição do recurso definido no Caput deste artigo, assim como, o definido no
§ 1º, para julgamento, serão ambos de 5 (cinco) dias corridos. (Nova redação dada pela
Resolução SESEG nº. 485/11).
§ 3º - Ao final de cada ciclo de avaliação, caberá ao ISP a publicação em DOERJ dos resultados
obtidos, já incorporadas as devidas retificações.
§ 4º - As hipóteses recursais não contempladas neste artigo ou no § 2º do art. 1º desta
Resolução serão encaminhadas pelos Diretores de DPA/PCERJ e Comandantes de
CPA/PMERJ à SSPIO/SESEG, para fins de análise e deliberação. (Parágrafo incluído pela
Resolução SESEG nº. 485/11).
Art. 4º - Para os fins de premiação a que alude o Decreto nº. 41.931/09 serão considerados
somente os dados oficiais regularmente publicados pelo ISP, previamente auditados e
fornecidos pela COINPOL, assim como, as eventuais correções de dados que vierem a ser
objeto de publicação pelo ISP, em razão dos recursos interpostos.
§ 1º - A alimentação do Sistema de Metas e respectivas premiações terão como base a data do
registro da ocorrência do fato delituoso.
§ 2º – O período para fins de contabilização dos dados será o de referência, previsto no Decreto
nº. 41.931/09.

Art. 5º - No caso específico da premiação a ser paga às Unidades Especializadas ou Especiais,
que apresentem os três melhores relatórios sobre suas iniciativas e resultados no controle da
criminalidade, a que alude o art. 6, IV do Decreto nº. 41.931/09, será constituída Comissão para
tal fim pelo Chefe da Polícia Civil e pelo Comandante Geral da Polícia Militar, no âmbito de
suas corporações, a quem caberá emitir parecer a ser homologado pela autoridade designadora,
indicando as 3 (três) primeiras Unidades Especializadas/Especiais, por corporação, com o fito
de ser encaminhado à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Definição e
Gerenciamento de Metas, definida no art. 3º do referido Decreto.
§ 1º – A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Definição e Gerenciamento
de Metas decidirá quanto às 3 (três) primeiras colocadas dentre todas as Unidades Policiais
Especializadas participantes, para os fins da premiação definida no Caput deste artigo.
§ 2º - As iniciativas policiais a serem objetos de apreciação por parte das Comissões a que alude
o Caput deste artigo serão aquelas de caráter coletivo e não individual e que preferencialmente
tenham foco em ações integradas.

257
§ 3º - O prazo para a indicações às Comissões Internas da PCERJ e PMERJ a que alude o Caput
deste artigo será o de 5 (cinco) dias corridos, contados do término de cada ciclo definido pelo
Decreto nº. 41.931/09, tendo tais Comissões Internas o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos
para deliberar e encaminhar os respectivos Pareceres já homologados à Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Definição e Gerenciamento de Metas.

Art. 6º - Esta Secretaria de Estado de Segurança, através de sua Subsecretaria de Planejamento
e Integração Operacional (SSPIO), ao final de cada ciclo de avaliação, ficará responsável pela
publicação em Diário Oficial (DOERJ) dos resultados finais para fins da premiação definida no
Decreto nº. 41.931/09, com as RISP, AISP e demais unidades policiais contempladas.
§ 1º – Após a publicação dos resultados finais mencionados no Caput deste artigo, a serem
transcritos nos Boletins Internos da PCERJ e PMERJ, ficarão o Chefe da PCERJ e o
Comandante Geral da PMERJ, no âmbito das respectivas corporações, responsáveis pelo envio
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos a contar da publicação em DOERJ, da relação completa dos policiais civis e militares
contemplados, assim como, daqueles que devam ser excluídos do pagamento da premiação, por
não cumprimento de algum dos requisitos definidos no referido Decreto. (Parágrafo renumerado
pela Resolução SESEG nº. 487/11).
§ 2º - Para fins de definição de prazos para percepção da gratificação de produtividade a que
alude o inciso V do art. 6º do Decreto nº 41.931/2009 considera-se como data de publicação
pelo ISP, mencionada no Caput do art. 5º do mesmo Decreto, a data de envio dos dados por
aquele órgão, por meio eletrônico, ao email institucional disponibilizado pela SESEG para tal
finalidade, devendo tal envio se dar até o 11º (décimo - primeiro) dia útil do mês subseqüente à
sua ocorrência. (Parágrafo incluído pela Resolução SESEG nº. 487/11).
§ 3º - Considera-se como cumprida a exigência a que alude o inciso V do art. 6º do Decreto nº
41.931/2009, por ambos os órgãos, COINPOL/PCERJ e NUPESP/ISP, desde que obedecida a
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao prazo definido no parágrafo
anterior. (Parágrafo incluído pela Resolução SESEG nº. 487/11).
Art. 7º - Fica instituída através desta Resolução, a premiação de caráter individual, não
pecuniário, denominada Prêmio Integração, consistente em plaqueta, distintivo, diploma ou
qualquer suporte material ou simbólico que caracterize os bons serviços prestados, destinado a
integrante(s) de RISP, AISP, CISP e Unidades Especiais/Especializadas que mais tenha(m) se
destacado em ações de integração, a ser(em) indicado(s) pela SSPIO/SESEG,
independentemente dos resultados das premiações pecuniárias.
Art. 8º - Caberá ao Chefe da PCERJ e ao Comandante Geral da PMERJ a adoção das medidas,
no âmbito de suas atribuições, para efetiva implementação das disposições previstas na presente
Resolução, objetivando o fiel cumprimento das disposições previstas no Decreto nº. 41.931/09.
Parágrafo Único - Fica delegada competência ao Chefe da PCERJ e ao Comandante Geral da
PMERJ, para editar atos, no âmbito de suas corporações, eventualmente necessários ao fiel
cumprimento das disposições do Decreto nº. 41.931, de 25/06/09, e da presente Resolução.

Art 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2010.
JOSÉ MARIANO BENINCÁ BELTRAME
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA
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ANEXO 2 – ROTEIROS DE ENTREVISTAS
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Roteiro de Entrevista – Órgãos Específicos da Estrutura da SESEG
1) Como avalia a importância da estatística criminal para o trabalho policial?
2) De que forma as informações estatísticas são utilizadas no planejamento
estratégico, tático e operacional?
3) Como avalia a utilização das estatísticas criminais no cotidiano da Polícia
Militar? E da Polícia Civil?
4) Qual a atribuição seu órgão?
5) O que mudou com o estabelecimento das Metas? Como avalia isso para PM/
PC?
6) Como as polícias Militar e Civil têm recebido as mudanças estruturais
decorrentes da implantação das RISP e das CISP (para adequação a este modelo
ocorreram mudanças nos comandos de policiamento e nos departamentos de
polícia, com os CPA e os DPA)?
7) Qual é a orientação para as Delegacias especializadas e os Batalhões
especializados com o estabelecimento das metas? Qual é a recepção?
8) Em sua opinião, os policiais estão tecnicamente preparados para interpretar a
informação estatística? E no processo de coleta há alguma orientação específica?
9) Como você avalia a utilização das informações estatísticas consolidadas e
divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública pela PM/ PC?
10) A partir da implantação do Programa Delegacia Legal houve mudança na
utilização das estatísticas criminais no planejamento das ações das polícias? E
no caso da PM?
11) Os policiais (militares e civis) são receptivos à utilização das estatísticas
criminais no planejamento tático-operacional?
12) Como essa questão é verificada em níveis hierárquicos distintos? Como percebe
isso nas delegacias e ou/batalhões?
13) Em sua opinião, quais são os fatores considerados como positivos para a polícia
(PM/ PC) utilizar a estatística no seu planejamento operacional?
14) Quais são os entraves à utilização das estatísticas criminais no planejamento das
ações da polícia (PM/ PC)?
15) Quais condições podem ser consideradas importantes para a introdução da
utilização das estatísticas criminais na rotina dos policiais (PM/ PC) para o
planejamento de suas atividades?
16) Qual o papel que a sociedade pode ter neste processo de utilização das
estatísticas criminais por parte dos policiais?
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Roteiro de Perguntas – Policiais Militares e Civis
1) Como avalia a importância da estatística criminal para o trabalho policial?
2) De que forma as informações estatísticas são utilizadas no planejamento
estratégico, tático e operacional?
3) Como avalia a utilização das estatísticas criminais no cotidiano da Polícia
Militar? E da Polícia Civil?
4) De maneira mais específica, em que medida a estatística criminal é utilizada no
planejamento operacional da Polícia Civil?
5) Em sua opinião, os policiais estão tecnicamente preparados para interpretar a
informação estatística? E no processo de coleta há alguma orientação específica?
6) Como você avalia a utilização das informações estatísticas consolidadas e
divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública pela PM? E a PC?
7) A partir da implantação do Programa Delegacia Legal houve mudança na
utilização das estatísticas criminais no planejamento das ações das polícias? E
no caso da PM?
8) O que mudou com o estabelecimento das Metas? Como avalia isso para PM e
para PC?
9) Os policiais são receptivos à utilização das estatísticas criminais no
planejamento tático-operacional?
10) Como essa questão é verificada em níveis hierárquicos distintos? Como percebe
isso nas delegacias?
11) Em sua opinião, quais são os fatores considerados como positivos para a polícia
(PM e PC) utilizar a estatística no seu planejamento operacional?
12) Quais são os entraves à utilização das estatísticas criminais no planejamento das
ações das polícias?
13) Quais condições podem ser consideradas importantes para a introdução da
utilização das estatísticas criminais na rotina dos policiais militares para o
planejamento de suas atividades?
14) Qual o papel que a sociedade pode ter neste processo de utilização das
estatísticas criminais por parte dos policiais?

