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Editorial
Vanessa Campagnac 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

Esta é a primeira edição temática da Revista Cadernos de 
Segurança Pública. A escolha do tema não poderia ser mais 
adequada: o Sistema Integrado de Metas e Acompanhamento de 

Resultados do Rio de Janeiro – SIM. Implantado em 2009 visando à redução 

públicas de segurança do estado do Rio de Janeiro em muitos anos, pouco 
conhecimento tem sido sistematizado e compartilhado acerca deste assunto. 

Continuando nosso compromisso de consolidar esta revista como um 
espaço para discussão de práticas de gestão da segurança pública, contamos 
com seis artigos escritos por operadores deste campo. Ao abordar diferentes 
aspectos do Sistema de Metas, os autores suscitam aqui discussões sobre 
o próprio funcionamento do sistema, os impactos por ele gerados no fazer 
policial e, ainda, alguns resultados observados. 

Iniciamos esta edição com o artigo de Nathalia Rodrigues Cordeiro. 
Doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), a autora faz um 
panorama do próprio funcionamento e operacionalização do Sistema de 
Metas, incluindo, de forma valiosa, uma discussão sobre a importância da 
participação social para o aperfeiçoamento do mesmo. 

Ana Luisa Vieira de Azevedo assina o segundo artigo desta edição. A autora, 
Coordenadora de Análises Estratégicas da Subsecretaria de Planejamento 
e Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de 
Janeiro, nos traz sua contribuição acerca do papel do analista governamental 
no âmbito do Sistema de Metas. Seu texto autoral contextualiza o trabalho de 

com relação ao uso de informação para planejamento do trabalho policial e da 
gestão da segurança. 

O terceiro artigo desta edição foi escrito por esta autora e outro membro da 
equipe do próprio Instituto de Segurança Pública. Combinando as experiências 
de trabalho da Doutora em Ciência Política e Coordenadora de Pesquisas 
do ISP e do Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e 
Coordenador de Projetos do ISP Filipe Quaresma, trazemos o relato de uma 
pesquisa realizada no ano de 2015 sobre o uso de ferramentas de análise de 
informações nos batalhões da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Expomos como a análise criminal vem sendo utilizada como meio de viabilizar 
a redução da criminalidade preconizada pelo Sistema de Metas, mesmo com 
todos os obstáculos enfrentados pelos analistas criminais, principalmente no 
que se refere aos graves problemas de infraestrutura encontrados nas unidades.

Também tratando sobre o impacto que o Sistema de Metas exerce sobre 
o fazer policial, o artigo seguinte apresenta práticas consideradas exitosas 
para o alcance das metas estabelecidas. Os autores, o Tenente Coronel PM 
William Caldeira de Freitas e o Tenente Coronel PM Luiz Carlos dos Santos 



Baptista são vozes privilegiadas para discutir práticas da Polícia Militar, já 

para redução da criminalidade. O artigo chama atenção não somente para a 
necessidade de padronização de boas práticas no âmbito da corporação como 
também de compartilhamento das mesmas. 

A motivação dos policiais propiciada pela premiação pecuniária concedida 
mediante o alcance das metas é o tema do quarto artigo desta edição. Charles 

PMERJ com patente de Tenente Coronel, nos trazem os resultados de um 
survey realizado em cinco unidades que alcançaram as metas estabelecidas 
em 2015. Os autores trazem a ideia de que o fator motivacional gerado pela 
premiação é, sim, elevado quando observado isoladamente, embora não tão 
importante quando em comparação a outros quesitos motivacionais como 
salários e horários de trabalho. 

O quinto e último artigo aqui incluído é de autoria de Vitor Acserald, 
Doutor em Ciência Política e Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental (EPPGG). Preocupado com os resultados gerados pelo 
Sistema de Metas, o autor expõe uma comparação entre indicadores de 
criminalidade do estado do Rio de Janeiro e dados nacionais e de outros 
estados da federação, contextualizando o cenário de criminalidade antes e 
depois da introdução do sistema. Mais uma vez, neste texto é reforçada a 
necessidade de análises e avaliações como condição para a continuidade de 
iniciativas de sucesso na administração pública. 

Diante dos múltiplos aspectos associados ao Sistema de Metas, não 
temos a pretensão de esgotar este assunto. Apenas esperamos que esta edição 
contribua, de alguma forma, para o entendimento desta política em vigor no 
estado do Rio de Janeiro há já sete anos, suscitando futuras discussões sobre 
este tema tão amplo. Boa leitura!



Cadernos de Segurança Pública | Ano 1 ● Número 1 ● Janeiro de 2010 | www.isp.rj.gov.br

O Sistema de Metas para a segurança 
pública do estado do Rio de Janeiro e 
sua dimensão social

Nathalia Rodrigues Cordeiro
Bacharel em Ciência Política pela UnB, Mestre em Ciência Política pela UFRJ e Doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvol-
vimento pela UFRJ. Atualmente exerce cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/RJ.

Resumo 
O acesso a fontes variadas de informação é considerado um dos condicionantes para a “democracia real” em contraposição 
à “democracia formal”. O artigo pretende discutir em que medida o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados 
da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro – por ser um programa de gestão da segurança pública baseado em 
indicadores e metas, troca de informações e divulgação de resultados – poderia contribuir para uma maior transparência 
e democratização das informações, aprofundando o que se conhece por accountability social. 
  

Palavras-Chave
Gestão por resultados, accountability, democracia.
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Introdução

institucionalização do sistema político e partidário) avançou no país, 
dissociada de uma democracia substantiva (i.e., maior transparência e 
controle social sobre as relações entre o Estado e demais agentes). Dentre 
as oito garantias institucionais que permitiriam mensurar o grau de 
democracia real de uma sociedade, listadas por Robert Dahl (1989), está 
a existência de fontes alternativas de informação1. Avaliando o sistema 
político brasileiro atual a partir desses parâmetros, poderíamos dizer, não 

dos itens. No entanto, a questão da democratização do acesso e difusão da 
informação apresenta pouca aderência à realidade do país.

Desta forma, o foco do artigo é avaliar em que medida um sistema 
de gestão por resultados, adaptado da iniciativa privada para o serviço 
público, pode contribuir com o aumento da informação, transparência 
e prestação de contas – doravante entendidas como accountability. Essas 
dimensões, caras à democracia, não têm a ver com os critérios formais 
de elegibilidade, mas se relacionam a condições para o exercício pleno da 
cidadania.

O objeto de análise é o programa de gestão 
Gerenciamento de Metas para os Indicadores Estratégicos de Criminalidade no 
Estado do Rio de Janeiro – ou, simplesmente, Sistema Integrado de Metas 
e Acompanhamento de Resultados (SIM). Este Sistema, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro (SESEG), 

premiação dos policiais civis e militares lotados nas áreas que mais reduzam 
os denominados Indicadores Estratégicos de Criminalidade (IEC). Pari 
passu, o Sistema incentiva uma dinâmica de monitoramento e avaliação 

operacional ao nível estratégico2.

É fenômeno recente a ascensão e o fortalecimento de organizações e 
movimentos sociais no combate à corrupção, demandando transparência, 

uma profusão destas organizações vêm se consolidando nos últimos 
anos3. Além de se apresentarem como fontes alternativas de informação 
– acatando a 6ª condição de Dahl (1998), sua maior contribuição, de 
forma concreta, ocorre com a produção de informação de qualidade e 
comunicação para mobilizar a sociedade. Nessa esteira, a mídia também 
tem um papel fundamental quando entendida como um mecanismo 
ativador da mobilização social4.

Acompanhando as principais produções acadêmicas na área, o “con-
trole social” é entendido aqui como uma forma de aprofundamento da 
democracia (accountability social), podendo ser exercido tanto pela socie-
dade civil, não formalmente organizada, como por meio de organizações 

1 - São elas: 1) liberdade de organização 
e associação, 2) liberdade de expressão, 3) 
direito de votar, 4) direito de ser votado, 
5) competição pelos cargos públicos através 
do voto, 6) existência de fontes alterna-
tivas de informação, 7) eleições livres e 
isentas e 8) instituições governamentais 
que realmente convertam preferências dos 
cidadãos em decisões através de governos 
legitimamente eleitos.

2 - Esse novo modelo de gestão tem por 
objetivo otimizar recursos; compartilhar 
informações; desencadear ações integra-

crime nas suas respectivas regiões. Busca, 
também, estratégias de integração e coo-
perações regionais entre as polícias Civil e 
Militar, estabelecendo metas para redução 
de índices de criminalidade. (BELTRA-
ME, 2009). 

3 - Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, Instituto Sou da Paz, Laboratório 
de Análise da Violência – LAV/UERJ, 

to e Violência Urbana – NECVU/UFRJ, 
Observatório de Favelas e VIVARIO po-
dem ser citados como alguns exemplos.

4 - No entanto, se o tratamento dado à 
questão da segurança pública repousa so-
bre um viés sensacionalista – o que fre-
quentemente ocorre, a má qualidade da 
informação pode gerar políticas públicas 

um diagnóstico impreciso. Ver Mídia e 
Violência (RAMOS e PAIVA, 2007).
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Em síntese, embora sob o ponto de vista institucional o Brasil apresen-
te as garantias constitucionais típicas das democracias representativas, o 

Nesse contexto, a proposta do presente artigo é analisar como a troca de 
informações ensejada pelo SIM poderia envolver mais a sociedade, expan-
dindo a denominada accountability social.

Accountability social 

O termo “accountability social” tem sido utilizado para se referir ao 
papel da ação coletiva de organizações da sociedade civil na ampliação 
e fortalecimento da democracia (GOMEZ e DELGADO, 2011). A 
“accountability social” seria, portanto, um mecanismo de controle não 
eleitoral, assentado nas ações de associações de cidadãos e na mídia, 
trazendo novas questões para a agenda pública e empregando ferramentas 
institucionais e não institucionais (SMULOVITZ e PERUZZOTTI, 

ações governamentais pela sociedade, mas de incluí-la de forma ativa no 
processo político.

crescente dos atores coletivos, mas pelo fato de, por vezes, suas demandas 

levarem a respostas do poder público, que vão desde a demissão de polí-

ticos e burocratas, a pressão do Legislativo, até a criação de um aparato 

institucional (...) (GOMEZ e DELGADO, 2011, p. 6).

Um ator essencial para garantir a liberdade democrática de expressão, 
condição precípua da “accountability social”, é a mídia. Gomez e Delgado 
(2011) avaliam que no Brasil os meios de comunicação têm ocupado 
papel decisivo no monitoramento e cobrança de prestação de contas do 
governo. Uma das táticas mais utilizadas pelos atores sociais coletivos é 

causas defendidas (SIKKINK e KECK, 1998).

Destarte, muitas ações do governo brasileiro apresentam um caráter 
reativo à pressão exercida pelas organizações sociais, reforçadas pelas 
informações publicadas em jornais e revistas. No entanto, respostas 
baseadas apenas em episódios de grande repercussão correm o risco de 
desconsiderar um diagnóstico prévio adequado. Nesse sentido, há que se 
frisar a importância da mídia para a accountability apenas como ativadora 
de ações e não como formuladora de políticas públicas.
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As bases do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados 
– SIM 

Nesta seção será apresentada a estrutura do referido sistema, cujos 
principais mecanismos entraram em operação no segundo semestre de 
2009, enquanto outros foram acionados ou criados nos anos seguintes. Ao 
mesmo tempo, pretende-se discutir como as bases sob as quais o sistema 
está sedimentado poderiam contribuir para aprofundar a accountability na 
sua vertente social.

Conforme Roberto Sá (2013), atual Subsecretário de Planejamento 
e Integração Operacional da SESEG, a gestão orientada por metas e 
calcada no monitoramento de dados que traduzam resultados aprofunda a 
accountability dos órgãos policiais. Para o Subsecretário, com o progresso 
da transparência na administração pública, é lícito esperar que o Sistema 
de Metas contribua cada vez mais para a accountability externa e o controle 
social das atividades policiais (SÁ, 2013). 

Este mesmo autor assevera que o SIM contém dispositivos que 
asseguram um razoável grau de objetividade e impessoalidade ao 

por dados de registros de ocorrência, e a metodologia de avaliação, além 

é pautado pelos seguintes eixos5.

a) Indicadores e metas

Três indicadores foram propostos pela Câmara de Gestão da Segurança 

Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança (SSPIO/
SESEG). Os denominados Indicadores Estratégicos de Criminalidade – 
IEC, atualmente, são: Letalidade Violenta, Roubo de Veículos e Roubo de 
Rua6. O objetivo é assegurar que as principais estratégias estejam voltadas 
para a redução destes indicadores, entendidos como os de maior impacto 
no sentimento de segurança da sociedade, em detrimento de interesses de 
grupos privados. 

de metas – elaboradas pela SESEG e pelas polícias Civil e Militar e 
consolidadas no Plano Estratégico 2013-2018. A meta é importante para 
informar ao cidadão o que aquele órgão ou setor governamental apresenta 
como aspiração. As metas produzem um parâmetro7 para o que se entende 
por um resultado satisfatório ou insatisfatório e, a partir delas, as políticas 
públicas podem ser avaliadas, inclusive pela sociedade civil 8.

b) Monitoramento

5 - O respaldo legal do SIM é encontrado 
no Decreto Estadual 41.931/09 e na Reso-
lução SESEG 305/10.  

6 - Os indicadores são compostos pelos tí-
tulos que constam no Registro de Ocorrên-
cia da PCERJ: Letalidade Violenta (so-
matório do número de vítimas de homi-
cídios dolosos, lesões corporais seguidas de 
morte, latrocínios e homicídios decorrentes 
de oposição à intervenção policial); Roubo 
de Veículos e Roubo de Rua (somatório de 
incidências de roubos a transeunte, roubos 
em coletivo e roubos de aparelho celular). 

unidade é calcada em seu resultado no mês 
correspondente do ano anterior e também 
no seu desempenho nos doze meses prece-
dentes, o que resgata a memória de resul-
tados nem muito recentes, nem demasiado 
antigos” (SÁ, 2013, p.6).

ERJ) podem ser encontradas as metas 
semestrais de redução dos IEC do Estado. 
Não estão acessíveis ao cidadão comum, 

territoriais do estado, no nível micro, por 
serem divulgadas nos Boletins Internos 

estas metas são sigilosas, já que podem ser 
divulgadas por demanda. Ver Guia Prá-

<http://download.rj.gov.br/documen-
tos /10112 /157744 /DLFE-80925.pdf/
GUIA_03.pdf.> Acesso em 21/10/2015.
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Espera-se que os gestores das unidades policiais (Delegacias Distritais 
e Departamentos de Polícia de Área da PCERJ e Batalhões e Comandos de 
Policiamento de Área da PMERJ) realizem o acompanhamento tanto dos 
indicadores de criminalidade de suas respectivas áreas de atuação quanto 
das contramedidas planejadas para enfrentar os problemas detectados. 

de Ação Integrado, elaborado nas denominadas Reuniões de Nível 3 (por 
Comandantes de Batalhões e Delegados) e validado tanto nas Reuniões 
de Nível 2 (pelos seus superiores, os Diretores de Polícia de Área na 
PCERJ e Comandantes de Policiamento de Área na PMERJ) quanto nas 
Reuniões de Nível 1 (com a presença da Cúpula das Polícias e da SESEG). 
(GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2011).

O monitoramento no caso do SIM não pode ser entendido como 
simples conferência de dados, devendo ser instrumento para entender 

dados pode ser realizado pela sociedade, mas o acesso ao Plano de Ação 
Integrado se encontra restrito aos policiais. Se ao menos as contramedidas 

accountability social.

Nesse sentido, o papel do ISP – uma autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado de Segurança – é fundamental, ao divulgar as estatísticas criminais 
em uma base de tempo adequada9, além de produzir e disponibilizar um 
instrumental que facilita a análise de indicadores criminais. Ana Luisa 
Azevedo (2012) realizou, para sua tese de doutoramento, entrevistas 
com atores-chave da segurança pública e constatou que, embora estes 

consolidação e divulgação dos dados, prevalece a percepção de que este 
procedimento não só vem melhorando como se destaca entre as polícias 
brasileiras.

Para os entrevistados, além da disponibilização de informações quase 
em tempo real, já há uma preocupação com a qualidade e com o controle 

tem grande relevância no aumento do interesse das polícias do estado do 
Rio de Janeiro por dados de estatísticas criminais.

resultados.

Para que o SIM pudesse ser operacionalizado, foi exigido que as 
polícias Civil e Militar compatibilizassem suas divisões territoriais de 
responsabilidade. Em decorrência desse esforço, a SESEG criou, por 
meio do Decreto Estadual nº. 41.930, as Regiões Integradas de Segurança 

9 - O artigo 5º do Decreto 41.931/09 de-
termina que o envio dos dados de ocorrên-
cias pela PCERJ para o ISP seja efetuado 
até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, de-
vendo o ISP publicar tais dados até o 11º 
(décimo-primeiro) dia útil do mês subse-
quente à sua ocorrência. 
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Pública (RISP), as Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP) 
e fortaleceu as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) – existentes 
desde 199910, mas sem muita funcionalidade. Sem entrar em minúcias, o 
estado subdivide-se em sete RISP, que são conjuntos de AISP, as quais, 
por sua vez, agregam diversas CISP. Esta divisão favorece o gerenciamento 
integrado dos problemas locais. Ademais, as metas e as premiações por 
resultados são estabelecidas considerando este ordenamento11.

Entre os produtos da mudança promovida pela remuneração por mérito 
estaria também uma atenção crescente às tecnologias da informação, devido 
às necessidades de mensuração e acompanhamento de resultados (OCDE 
apud SÁ,2013). Como tratado anteriormente, Azevedo (2012) demonstra 
que muito do interesse pela análise de dados adveio, inicialmente, da 
existência de premiação pecuniária, realizada semestralmente. Uma 
divulgação mais adequada das metas desagregadas12 – já que muitas vezes 
a área de uma CISP coincide com bairros na capital ou municípios no 

podendo desestimular ações policiais orientadas por uma lógica utilitarista.

d) Reuniões de Acompanhamento de Resultados

Estas reuniões são instâncias de análise, elaboração de Planos de Ação 
e reporte de resultados (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2011). A 

a estruturação destas reuniões, cuja periodicidade e atores envolvidos 

atingimento das metas dos IEC em uma base de referência trimestral.

origem em uma área menos abrangente, a CISP – correspondente a uma 
Companhia de um Batalhão da PMERJ e a uma Delegacia Distrital da 

10 - Resolução SSP No. 263 de 27 de julho 
de 1999. 

11 - Para relação das RISP, AISP e CISP, 
consultar o site do ISP. Disponível em: 
<http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_
imagens /Uploads /RelacaoAISP.pdf> 
Acesso em 09/10/2015.

12
mero máximo de ocorrências que são espe-
radas de cada unidade territorial.

Figura 1
Fluxo das informações e decisões estratégicas do Sistema de 

Metas

Fonte: GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2011, p.20
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PCERJ, até que esta informação chegue ao conhecimento dos gestores 
da segurança pública no nível estadual. Alguns dos desdobramentos 
esperados para estas reuniões, em todos os seus níveis, são: (1) realização 
de levantamentos estatísticos sobre a incidência criminal da área abrangida 
em relação à meta estabelecida (CISP, AISP, RISP, estado); (2) avaliação 
do resultado das ações empreendidas, a partir da análise dos indicadores 

cuja resposta transcende à atuação estritamente policial.

Em tese, a participação social não é vedada nestas reuniões, mas restritas 
a “casos de necessidade”, muito embora o Manual de Procedimentos para 
o SIM não discrimine quais sejam estes casos. Ademais, seus calendários 
são divulgados internamente nos Boletins das Polícias. Por tais razões, e 
também considerando a cultura do sigilo arraigada na Administração Pública 
(BRASIL, 2013), supõe-se ser residual a participação da sociedade civil 
em reuniões onde haja o planejamento de ações operacionais das polícias.

e) Critérios para alocação de recursos

Segundo Cláudio Beato (2007), a mídia pauta agendas na segurança 
pública:

é quadro recorrente governantes, gestores e policymakers não disporem 

na área da segurança de instrumentos de diagnóstico, monitoramento 

e avaliação das atividades empreendidas. Bases de dados e sistemas de 

informação são precários e a cultura prevalecente nas organizações não 

incorpora ainda as utilidades executivas da gestão do conhecimento. 

terminando por gerar estratégias e atividades de cunho puramente reativo 

e sem resultados (BEATO, 2007, p.34, grifo nosso).

é justamente a negação das premissas acima mencionadas pelo autor. 
Contudo, o fato de estar normatizado não garante a execução total do que 
é recomendado pela SESEG, pois há que se considerar alguma natural 

oportunizado pelo SIM evitaria o que Beato (2007) expõe abaixo:

neste contexto, fatos de grande repercussão explorados pela mídia termi-

nam por fornecer esta agenda aos gestores. O que gera a notícia pauta a 

agenda de prioridades de nossos governantes. São inúmeros os exemplos 

de uma orientação política mais sólida na área da segurança. Medidas, leis, 

projetos, planos e políticas são orientados por tais eventos extraordinários. 

(BEATO, 2007, p.34)
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O aspecto perverso disto, segundo Beato (2007), é esquecer a rotina 
sem apelo midiático que vitima centenas de jovens na periferia das grandes 
cidades. Os incidentes capazes de mobilizar a atenção da imprensa – 
geralmente envolvendo pessoas da classe média – passam a ocupar uma 
posição central para os governantes. Desta maneira, é reforçado o quadro 
de desigualdade na provisão da segurança pública.

Os critérios técnicos que fundamentam o SIM são adequados tanto para 
nortear as políticas públicas voltadas para o setor da segurança quanto para 

se a sociedade se apropriar dos dados de segurança pública e das metas 
de redução de indicadores de criminalidade – e por que não de ações 
constantes nos planos de ação das polícias – a pressão social se torna mais 

não se restringiria a uma pequena elite socioeconômica.

Aprofundamento da  os CCS e sua potencial 
adesão ao SIM

Um estudo sobre diferentes formas de accountability parece sinalizar, 
num primeiro momento, a existência de um fenômeno recente.

Destaca-se também o papel crescente e, por vezes, decisivo da mídia junto 

a esses atores coletivos em direção aos agentes governamentais e burocráti-

cos. Assim, o uso do termo “accountability social” se torna crucial para uma 

análise sobre corrupção e mecanismos de prestação de contas, deslocando 

o foco atribuído às instituições tradicionais, uma vez que os ‘novos ato-

res’ ganham um espaço maior no jogo político (GOMEZ e DELGADO, 

2011, p. 4).

Trata-se, portanto, de ampliar os loci de poder político. Nesse viés, a 
Constituição de 1988 previu espaços democráticos de decisão e participação 
social na construção de políticas públicas, de forma deliberativa. Os 
conselhos gestores de caráter interinstitucional são mecanismos legais e 
institucionais de controle social da política no Brasil.

Em 1999, o estado do Rio de Janeiro criou os Conselhos Comunitários 
de Segurança Pública, os quais desempenham o importante papel de 
aproximar polícia e comunidade. Nesse processo, dentre as diversas 

o baixo grau de participação social: concepções oportunistas fazem com 
que algumas pessoas se utilizem dos conselhos para a realização de seus 
objetivos particulares.

Na teoria, a partir de sua participação em conselhos, a sociedade 

políticas garantidoras dos seus direitos. Na prática, experiências deste 
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tange às reuniões de CCS, a maior parte das solicitações não têm relação 
direta com a atuação policial stricto sensu, assim, este espaço acaba se 
tornando uma espécie de catalisador da demanda reprimida de outros 
órgãos especialmente pela ausência de resposta por parte dos mesmos 
(MORAES, 2013).

Este dado corrobora a fala do Secretário de Estado de Segurança José 
Mariano Beltrame. Em diferentes ocasiões, o Secretário atentou para a 
perspectiva de que “segurança pública não é uma ciência exata e muito 
menos uma questão para ser resolvida apenas por policiais” (BELTRAME, 
2014, p.173). Sob este aspecto, as demandas apresentadas nos CCS podem 
auxiliar na produção de diagnósticos, os quais, muitas vezes, vão atestar a 
necessidade de uma série de políticas públicas intersetoriais com foco em 
prevenção à violência e criminalidade.

No bojo do SIM, a sociedade foi incorporada de forma tímida. Apesar 
de a participação de “convidados da sociedade ou de outras instituições de 
governo” nas Reuniões de Acompanhamento de Resultados estar prevista 
no Manual de Procedimentos para o SIM (nas páginas 23, 25, 29 e 31), na 
prática, “o pessoal da comunidade não tem ido,  talvez  até  por  falta  de  
convocação,  por  falta  de  iniciativa  dos comandantes, dos delegados”, 
conforme apurado em entrevistas realizadas por Azevedo (2012, p.196).

Como alternativa a uma participação social incipiente, seria válido 
integrar, de alguma forma, duas iniciativas da segurança pública estadual 
– SIM e CCS – que atualmente ocorrem de forma paralela? Ora, para 
produzir um diagnóstico qualitativo, em adição à análise dos dados 
quantitativos, não existe fonte mais adequada do que aqueles que vivenciam 
cotidianamente os problemas da localidade. Assim, se vislumbra aproveitar 
um espaço de discussão social já criado na tentativa de dar ainda maior 
transparência ao SIM e à segurança pública.

Contudo, por mais que alguns gestores da área de segurança pública 
sejam favoráveis a fomentar esta participação, se deparam com um 
dilema: como proteger os dados e informações sigilosos, inerentes ao 
campo da segurança pública, e ao mesmo tempo promover algum grau de 
accountability social?

Nessa direção, uma estratégia interessante seria incorporar os 
Conselhos Comunitários de Segurança como instâncias para subsidiar um 
diagnóstico mais acurado da sua área de atuação, extraindo as informações 
mais relevantes, e que possam fazer parte do Plano de Ação Integrado 
(i.e., o produto esperado das reuniões de acompanhamento de resultados). 
Desta forma, o acesso à informação se dá por via de mão dupla. A sociedade 
indicaria as questões críticas para a ação das polícias e o estado ofereceria 
as estatísticas de segurança13 e as metas desagregadas, e de forma mais 
acessível e inteligível, para a população.

13 - De acordo com o Regulamento dos 
Conselhos Comunitários de Segurança 
(Resolução SSP Nº 781, de 08 de julho 
de 2005), a reunião ordinária deve se-
guir uma pauta-padrão em que consta a 
apresentação dos dados estatísticos do mês 
anterior. 
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A “accountability social” se insere na agenda do Terceiro Setor como um 
elemento a ser incentivado na medida em que

[...] a cobrança de uma resposta dos governos e burocratas [contribuiria] 

para um aperfeiçoamento do funcionamento da máquina pública: além de 

otimizar a distribuição de gastos: (...) a atuação de organizações, movi-

mentos e mídia também traria uma perspectiva de maior inclusão social 

para as camadas mais pobres e marginalizadas da população destes países 

(GOMEZ e DELGADO, 2011, p.7).

Ao longo do artigo discutiu-se a participação social a partir dos eixos 
estruturantes do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados 
da SESEG. O SIM potencialmente encerra uma forma de aumento de 
accountability social na medida em que seus alicerces aqui destacados – 

do que está sendo discutido e desejado no âmbito da política de segurança 
pública.

Neste diapasão, o ISP disponibiliza informações que permitem ao 
cidadão acompanhar a estatística de diversos indicadores de criminalidade 
do estado. Embora as metas de redução dos Indicadores Estratégicos de 

a Lei de Acesso à Informação14 permite que qualquer pessoa, física ou 
jurídica, solicite acesso às informações públicas.

No artigo, apontaram-se alternativas para ocupar o hiato ainda afeto à 
accountability social. Entendeu-se como imperioso aprofundar a participa-
ção social no SIM sob a forma de diagnóstico, mormente dos obstáculos 
à ação policial. Dado o alto custo de pesquisas de vitimização15, fortalecer 
os Conselhos Comunitários de Segurança – uma estrutura já consolidada 
e com respaldo na Carta Magna de 1988, seria uma estratégia para tornar 
efetivo o potencial de accountability social ensejado pelo SIM.

em termos de políticas públicas, independentemente de casos isolados e 

formar uma imprensa capacitada a analisar o contexto da criminalidade e 
da segurança em toda a sua complexidade” (RAMOS e PAIVA, 2007, 

informações, mais a sociedade se aproxima de uma democracia de fato.

Ao apresentar metodologias e ferramentas de trabalho – antes 
inexistentes nas corporações policiais estaduais – e reunir sistematicamente 
os gestores de segurança pública de ambas as polícias para discutir e 
planejar soluções para os problemas de violência e criminalidade, o SIM 

a formulação de políticas públicas. Para que este programa se torne um 

14 - Lei nº 12.527/2011, que entrou em vi-

acesso é a regra e o sigilo a exceção.

15 - Ver CATÃO (2000). 
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instrumento profícuo de accountability social, resta assimilar os anseios 
da população, e criar meios concretos para que a sociedade civil exija o 
cumprimento de compromissos e a transparência das atuações na esfera da 
segurança pública.
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Resumo 

o acompanhamento de um sistema de metas para indicadores de criminalidade. De uma maneira breve, se propôs a 
responder três indagações sobre o tema proposto. A primeira sobre o próprio papel deste analista, a segunda sobre os 
requisitos e as condições que envolvem a sua rotina de trabalho, e a terceira sobre a prática do analista no Sistema de 
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Introdução

Todos de alguma forma se acham “especialistas” em segurança pública, 
não apenas o acadêmico, o policial ou o analista governamental, mas os 
próprios cidadãos discutem “com certa propriedade de causa” quando se 

com a rotina e a vida de uma sociedade. Não obstante, por estar numa 
posição tanto de estudiosa como de alguém que faz parte internamente 
da estrutura governamental, julgo relevante discutir e trazer à tona 
algumas questões inerentes à atividade de analista de segurança pública, 

Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM), implantando 
no estado do Rio de Janeiro desde 2009.

Acredito que também caiba esclarecer que esta visão é fruto de mais 
de dez anos estudando e trabalhando com segurança pública dentro da 

neste caso é importante, porque indica também a necessidade de conhecer 

conhecimento que seja mais aplicável a essa realidade. Neste sentido, 
o convívio e a experiência fazem, sim, a diferença para reconhecermos 
que uma análise, seja ela em que área for, deve estar permeada de um 
ingrediente essencial: “o elemento humano” ou, na linguagem acadêmica, 
“conhecer meus stakeholders”. Questões como desenvolver um bom 
networking e estabelecer parcerias e integração com os órgãos envolvidos, 
tão em voga hoje nos estudos sobre gestão, certamente também facilitam 
o trabalho do analista na área de segurança pública, não só para a troca de 
informação como para desburocratização dos processos.

Além disso, o papel dos analistas na área de segurança pública, policiais 
ou não, envolve diversas questões que vão muito além de saber usar algum 
software estatístico ou escrever um bom relatório. É preciso reconhecer que 
as pressões e prazos, dentro do âmbito governamental, possuem um ritmo 
bem mais acelerado do que no âmbito acadêmico. E é complicado um 
total distanciamento “durkheimiano”2 quando lidamos com situações que 
perpassam pelo risco à vida, à integridade física e à posse de propriedade 
material. Segurança pública é um campo de estudo bastante complexo, 
pois envolve um aprendizado contínuo de busca da melhor informação 
possível sobre a evolução da criminalidade, num cenário extremamente 
dinâmico.

A própria pressão da sociedade e dos meios de comunicação sobre os 
órgãos públicos também precisa ser considerada. Na verdade, como Kingdon 
(2011) e Baptista e Resende (2011) também indicam em suas análises sobre 

de atores (governamentais e não-governamentais) no processo de tomada 

problema e oferecer de forma ágil uma informação que possa ser de fato 
útil e se transformar em conhecimento.

sociólogo Émile Durkheim, que considera 
que o fato social deva ser tratado como 
“coisa” pelo pesquisador, havendo um 
distanciamento entre o pesquisador e o 
objeto pesquisado.
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o próprio processo de produção do conhecimento que o trabalho destes 

ao acompanhamento de um sistema de metas para indicadores de 
criminalidade. Para tal, a proposta é responder, de maneira sintetizada, 
a três perguntas que considero úteis para entender melhor este tema. A 
primeira indagação seria sobre o papel deste analista, a segunda sobre 
os requisitos e as condições que envolvem a rotina de trabalho deste 

e Acompanhamento de Resultados (SIM) desenvolvido no estado do Rio 
de Janeiro.

Qual o papel do analista governamental de segurança pública?

Preferi adotar aqui o conceito de “analista governamental de segurança 
pública” a simplesmente “analista criminal” porque considero que a função 

ou não, pode ir além do papel de um analista criminal, dependendo da sua 
função e do nível de planejamento em que esteja alocado.

A própria função do analista criminal não é uma tarefa fácil, já que 
envolve diversos processos que têm como objetivo oferecer informações 
sobre padrões de crime e suas correlações de tendências, servindo como 
referência para o planejamento e a distribuição de recursos públicos para 
a prevenção e supressão das atividades criminais (GOTTIEB, 1998 apud 
BORGES, BAYMA e ZOUAIN, 2009).

Segundo Osborne e Wernicke (2003), a análise criminal contribui 
para a melhoria de várias atividades policiais, como o patrulhamento, 
operações especiais e unidades táticas, investigações, planejamento e 
pesquisa, prevenção do crime e serviços administrativos como orçamento 
e planejamento de programas.

No entanto, dependendo do nível de planejamento e da instituição que 
este analista esteja dentro da esfera governamental, sua função pode ir 
além da análise criminal propriamente dita, exigindo a adoção de uma 
visão mais ampla de todo o processo que permeia as suas atividades. Este 

abordagem muito mais qualitativa e voltada para processos de gestão, 
como participar de reuniões deliberativas sobre assuntos como a criação 
e/ou revisão de instrumentos legais3, apoiar autoridades na elaboração de 

decisão dos gestores públicos, como na criação e/ou monitoramento de 
políticas públicas e no aprimoramento de processos dentro das estruturas 
organizacionais. No caso do policial, muitas vezes ele acumula a função de 
analista criminal com suas práticas operacionais de rotina.

3 -  Como uma Resolução ou Decreto.
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ser desde o policial que está dentro do batalhão ou de uma delegacia até 
o analista alocado num nível de planejamento mais estratégico, como na 
cúpula das polícias e na própria estrutura das Subsecretarias da Secretaria 
de Estado de Segurança. Esse é um dado importante para entender e 

que o conhecimento produzido por estes pode ter para a tomada de decisão. 

Neste sentido, destaco a necessidade do entendimento de que, apesar 
de haver similaridades, já que todos, de uma forma ou de outra, terão 
como objetivo comum mitigar a criminalidade, dependendo do nível 
de planejamento (estratégico, tático ou operacional) certamente haverá 
diferenças entre as rotinas de analista.

Defendo neste aspecto algo que parece básico num curso de 
Administração, mas que na prática, tanto para organizações públicas 

pertence. É importante que esteja claro não só para os gestores como para 
o próprio analista qual é a sua atribuição dentro da sua instituição e até 
onde se pode chegar. Ou seja, qual é a sua contribuição para o atingimento 
do objetivo organizacional.

Muito já se avançou neste sentido, com uma aproximação cada vez 
maior da gestão pública com princípios contemporâneos da Administração, 
como a implementação do próprio Sistema de Metas e Acompanhamento 
de Resultados em 2009, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Segurança. Interessante notar4 como uma iniciativa de acompanhamento 
de desempenho acaba implicando em ajustes na própria estrutura 
organizacional e incentivando algumas mudanças. Estas mudanças, ainda 
que em longo prazo, acabam impactando no papel dos analistas, nos seus 
diferentes níveis. Ao criar um mecanismo de controle de metas com o uso 
de indicadores pautados em estatísticas criminais, o papel do analista é 
certamente fortalecido e começa a ser repensando dentro das instituições.

Ainda que o papel do analista 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.

Aqui falo de “inteligência” para explicitar a noção de que há uma 
diferença entre dado, informação e inteligência5. De uma forma resumida, 

informação para ser “inteligente” precisa gerar conhecimento. Ou 

como informação precisam gerar algum tipo de conhecimento que seja 
aproveitado pelo tomador de decisão no planejamento de suas atividades. 
Assim, tanto o analista quanto o gestor público precisam estar conscientes 
da importância da utilidade da informação que produzem e solicitam.

4 - Esta percepção foi indicada em minha 
tese de Doutorado em Administração 
intitulada “Uso das Estatísticas 
Criminais e Planejamento das Atividades 
Policiais: Um Estudo sobre a Percepção 

Estado do Rio de Janeiro”.

5 - Este tema foi debatido com maior 
profundidade também em minha tese de 
Doutorado.



20

Cadernos de Segurança Pública | Ano 8  Número 07  Abril de 2016 | www.isp.rj.gov.br

O analista governamental de segurança pública e seu papel 
no Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados no 

[Ana Luísa Vieira de Azevedo]

Quais são os atributos e condições necessárias para a rotina deste 
analista?

segurança pública. A verdade é que entender um pouco de estatística e 
saber usar bem programas computacionais é apenas um pré-requisito, o 
analista da área de segurança pública precisa conhecer as particularidades 
das fontes de dados que têm à disposição. Conhecer, por exemplo, as 

entre ocorrências e vítimas, entre dados que podem ser parciais ou não, 

fontes6 de dados, entre outros fatores, são exigências para não recair em 
análises inconsistentes.

Claro que tudo isso perpassa pelo acesso e pela qualidade dos dados, que 
também ainda carecem de aprimoramentos, embora já se venha obtendo 

de Janeiro. A inclusão de todas as delegacias num sistema informatizado 
para coleta dos dados dos registros de ocorrência lavrados nas Delegacias 
de Polícia Civil é um exemplo de melhoria alcançada recentemente.

Não se pode deixar de mencionar a necessidade de recursos humanos e 
tecnológicos. Isto é, a necessidade de pessoas capacitadas para tais análises 
e a disponibilidade de computadores e softwares que auxiliem a conseguir 
maior qualidade e agilidade na obtenção de informações. Quem trabalha 

em minutos pode levar mais tempo num programa mais simples como 
Microsoft Excel, dependendo da análise.

Os tipos de análises que podem ser realizadas, assim como os produtos7  
que podem ser apresentados como rotina dos analistas, depende não só do 
nível de planejamento que o seu trabalho busca atender, como também das 

para quem trabalha com segurança pública podem mudar em questões de 
segundos, e o analista precisa estar acostumado com isso e preparado para 
agir de acordo.

No entanto, o analista deve ser um “bombeiro”, um apagador de 

na sua rotina. Isso pode ser feito com a busca constante de informação por 
meio do acompanhamento contínuo da realidade, da evolução dos eventos 
criminosos, das eventuais mudanças legislativas, das notícias que saem na 
imprensa, do acompanhamento de estudos acadêmicos e com a integração 
entre os atores envolvidos dentro das organizações públicas.

Em alguns casos, por conta da falta de integração entre os órgãos, 
pode haver um retrabalho8 de um produto que já esteja disponível. 
Em outras situações, talvez um redirecionamento ou reforço da equipe 
sejam necessários para que analistas mais experientes possam se dedicar 

6 - Para o estudo de mortes violentas, por 
exemplo, podemos trabalhar com dados 
oriundos de fontes distintas, como os do 
Ministério da Saúde e os da Polícia Civil, 

usos diferentes entre si.

7 - O livro “51 Ferramentas para Análise 
Criminal”, de Marcus Ferreira, ilustra 
esta variedade de análises e produtos pas-
síveis de serem desenvolvidos.

8 - Conhecer, por exemplo, o que o Insti-
tuto de Segurança Pública disponibiliza é 
fundamental. Lembrando que o ISP é a 
autarquia responsável no estado do Rio de 
Janeiro para a divulgação das incidências 
criminais.
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Como é a rotina de um analista no acompanhamento de um 
sistema de metas?

A partir desta contextualização sobre a função de analista 

Acompanhamento de Resultados (SIM), no estado do Rio de Janeiro. 

Em termos breves, o Sistema de Metas tem como objetivo a redução 
de indicadores de criminalidade, considerados pelo governo como 
estratégicos. Atualmente, são monitorados os indicadores Letalidade 
Violenta9, Roubos de Veículos e Roubos de Rua10. Há um acompanhamento 
periódico por parte do governo das estatísticas criminais que compõem 
estes indicadores, em que há premiações para policiais militares e civis 
que atuam nas áreas que conseguiram atingir as metas de redução destes 
indicadores de criminalidade.

Em primeiro lugar é preciso reconhecer que, conforme já ressaltado 
anteriormente, dependendo do nível de planejamento (operacional, tático 
ou estratégico) que esteja este analista seu papel pode ser distinto. Embora 
o desenvolvimento de análises criminais seja importante em todos os 
níveis, o fato é que não só o foco de análise pode ser diferente, como as 
demandas as quais este analista possa estar sujeito também serão outras. 

voltados para o atendimento destas duas realidades. Ademais, mesmo 
dentro de cada polícia existem necessidades distintas dependendo do tipo 
de unidade, por exemplo, o analista de um batalhão possui uma rotina 
diferente de um analista de um Comando de Policiamento de Área (que 
agrega vários batalhões). 

dependendo do nível de planejamento em que esteja o analista ele estará 

no seu trabalho. 

reuniões de acompanhamento de forma rotineira nos diferentes níveis de 
planejamento evidencia esses trabalhos dos analistas no monitoramento 
dos indicadores de criminalidade. As análises podem ser realizadas 
desde o nível mais local que corresponde a uma Circunscrição Integrada 
de Segurança Pública (CISP)11, até unidades territoriais mais amplas 
representadas pelas Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP)12 e a 
própria área do estado como um todo.

E neste processo de análise para acompanhamento do SIM participam 
diversos analistas desde os que atuam dentro dos batalhões e delegacias 
de polícia até os que integram a estrutura dos comandos e departamentos 
das duas polícias, e os analistas que se encontram dentro da própria 
SESEG. Daí a importância de integração entre o trabalho dos analistas 

9 - Composto pelo somatório de Homicídio 
Doloso, Homicídio Decorrente de Oposi-
ção à Intervenção Policial, Lesão Corpo-
ral Seguida de Morte e Latrocínio

10 - Composto por Roubo a Transeunte, 
Roubo de Aparelho Celular e Roubo em 
Coletivo.

11 - Corresponde à área de uma delegacia 
distrital da Polícia Civil, podendo abar-
car em alguns casos parte de uma área de 
Batalhão da Polícia Militar (uma Com-
panhia).

12 - Agregam várias Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP). A AISP agre-

uma ou mais delegacias e um batalhão.
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governamentais nos seus diferentes níveis. Isto contribui, por exemplo, 
para que não ocorra retrabalho no manejo dos dados apresentados nos 
diferentes níveis de reunião, assim como para que ocorra uma troca de 
informação não só entre os comandos, mas entre os próprios analistas 
governamentais que irão subsidiar estes gestores para tomada de decisão.

acredito que seja interessante um esclarecimento maior de sua função 

operacional do processo. 

O setor responsável na SESEG pelo gerenciamento do Sistema de Metas 

da Superintendência de Programas Estratégicos e suas Coordenadorias 
de Análises Estratégicas e do Sistema de Metas. Entre outras funções13, 

responsáveis pelo cálculo das metas dos Indicadores Estratégicos de 
Criminalidade, bem como confeccionam a Planilha de Acompanhamento 
das Metas14.

Além disso, esta coordenadoria possui canal direto com o Instituto 
de Segurança Pública, para repasse de dados e ferramentas para subsidiar 
os analistas das duas polícias no monitoramento do Sistema de Metas. O 

do Sistema de Metas, a qual, por meio dos coordenadores de área15, 
distribuem para seus contatos que vão desde o nível de comandos de área 
até batalhões e delegacias. 

Embora seja importante ressaltar que as polícias também podem 
solicitar informações diretamente ao Instituto de Segurança Pública, o 

de rotina necessária para o funcionamento do Sistema de Metas. O papel 
que é exclusivo desta coordenadoria é o de cálculo e divulgação das metas, 
pois o órgão que é responsável pela consolidação e divulgação dos dados 
estatísticos criminais é o Instituto de Segurança Pública. 

Assim a integração também entre os analistas que estão na 
Coordenadoria de Análise da Subsecretaria de Planejamento e Integração 
Operacional e os que trabalham no Instituto de Segurança Pública é 
fundamental para o andamento do processo de circulação da informação 
que alimenta o Sistema de Metas. 

Vale destacar que além dessas rotinas ligadas ao Sistema de Metas, 
a Coordenadoria de Análises Estratégicas desenvolve outras atividades 
subsidiando o Subsecretário em decisões estratégicas, como por exemplo, 

de delegacias e batalhões, no acompanhamento das demais incidências 
criminais do estado, em pareceres técnicos, na construção de instrumentos 

planejamento estratégico.

13 - Corroborando o papel do analista 

tas também subsidiam o subsecretário e 
o superintendente com diferentes tipos de 
informação na geração do conhecimento 
para tomada de decisão.

14 - É com base nas informações deste 
documento que é possível acompanhar do 
nível de RISP até CISP o desempenho no 
cumprimento das metas estabelecidas para 
cada um dos Indicadores Estratégicos de 
Criminalidade monitorados pelo Estado.

15 - Cada coordenador é responsável por 
uma ou mais Região Integrada de Segu-
rança Pública.
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suas funções. Um ponto importante que se chega a partir da discussão 
travada neste ensaio é se o que vem sendo produzido pelos analistas de fato 
gera conhecimento. Tal concepção acaba indo ao encontro de conceitos 
imersos no campo da Administração, que vão desde a distribuição de 
tarefas e funções dentro da estrutura organizacional até a gestão dos 
processos dentro deste ambiente. A pergunta chave é: o que preciso para 
desempenhar bem a minha tarefa?

Tal questionamento recai sobre o próprio funcionamento do Sistema 
de Metas. Como já ressaltado em trabalho anterior16, constatei que este 
programa de governo voltado para redução da criminalidade teve também 
como um dos seus efeitos incentivar um maior uso de dados estatísticos e 
das demais análises necessárias para compreensão do fenômeno criminal. 
Isto é, traz à tona a discussão do próprio papel do analista e das condições 
necessárias para o seu trabalho, já que para o atingimento das metas 
estabelecidas são desejadas ações pautadas em informações e planejamento 
contínuo.

Algumas questões podem ser levantadas como condicionantes para a 
execução da função de analista.  Em primeiro lugar, chamaria atenção para 
a necessidade de uma maior aceitação da importância do uso da informação 
no planejamento. E esta discussão já vem a reboque da própria mudança 
de paradigmas das políticas de segurança pública, com o policiamento 
orientado para resolução dos problemas e o policiamento comunitário. 
Isto estaria relacionado à criação de mecanismos que fortaleçam esta 
mentalidade como um elemento da própria cultura organizacional das 
instituições envolvidas.

Outro ponto que julgo relevante seria uma maior conscientização de 
que esta informação precisa ser gerada de forma útil e não ser apenas um 
amontoado de números, reconhecendo ao mesmo tempo a importância de 
uma visão qualitativa da informação. Há também de se considerar alguns 
pré-requisitos estruturais como melhores computadores e disponibilidade 
de softwares computacionais. Além do reforço na capacitação dos próprios 
policiais usuários da informação. Acredito que todos esses requisitos e 
certamente outros aspectos não mencionados aqui têm relevância e que 
já tivemos progressos na garantia destas condicionantes que contribuem 
para a rotina do analista governamental. Contudo, sabemos que este é um 
processo que precisa ser reforçado continuamente, principalmente quando 
está relacionado ao funcionamento de um programa de governo como o 
Sistema de Metas.

16 - Em minha tese de Doutorado já ci-
tada.
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Resumo 
Os batalhões da PMERJ estão procedendo com as atividades inerentes à análise criminal, pautando seu planejamento 
operacional para viabilizar a redução de criminalidade? Esta é a pergunta que esta pesquisa buscou responder, utilizando 
como amostra dez batalhões e três CPA - Comando de Policiamento de Área - da Capital e Baixada Fluminense, 
escolhidos aleatoriamente. A partir da observação do ambiente e das condições de trabalho encontradas nos setores 
de planejamento, além de 26 entrevistas semiestruturadas realizadas com policiais de três níveis da corporação - 

um movimento de estruturação crescente destes últimos, a despeito dos obstáculos enfrentados pelos analistas criminais, 
principalmente no que se refere aos gargalos de infraestrutura encontrados nos batalhões.

Palavras-Chave
Planejamento, análise criminal, Sistema de Meta.
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Contextualização

Na última década, o estado do Rio de Janeiro vivenciou um processo de 
reestruturação administrativa, dado em torno da criação e reorganização 
de órgãos, carreiras e cargos que ensejaram mudanças qualitativas na gestão 
e ampliaram o escopo de intervenção estatal. No que tange à segurança 

(UPP), em 2007, e do Sistema Integrado de Metas e Acompanhamento 
de Resultados (SIM), em 2009, permitiram lograr uma redução da taxa 
de homicídios e trouxe impactos positivos para a sensação de segurança 
da população. Ainda que o passivo social brasileiro continue impondo 

pública, estas intervenções consubstanciaram avanços reais e promoveram 
transformações contundentes no sistema. 

Neste contexto, a instituição do Sistema Estadual de Estatísticas de 
Segurança Pública e Justiça Criminal do Rio de Janeiro (Decreto Estadual 

relevante, no sentido de que passou a oferecer às polícias e aos cidadãos 

avaliação das políticas públicas de segurança: parâmetros de comparação 
claros e objetivos, traduzidos pelos números, ensejando em utilização de 
estatísticas criminais de forma sistematizada. 

Órgão formalmente responsável pela centralização, consolidação e 

estatísticas, mas também pela produção e disponibilização de ferramentas 
de análise criminal para as polícias, como parte integrante de sua missão 
institucional. Partindo do pressuposto de que a redução dos índices de 
criminalidade também passa pela capacidade técnica das polícias de 

necessários para direcionar, principalmente, o policiamento ostensivo, 
voltar-se para o exame desta variável pode trazer subsídios importantes 
para aferir o grau de responsividade da instituição, no que concerne às 

Paralelamente, conhecer a realidade dos analistas criminais na ponta, 

utilidade das ferramentas de planejamento oferecidas pelo ISP, assim 
como a eventual necessidade de readequação das mesmas.

Objetivo

O objetivo principal desta pesquisa, portanto, volta-se para tentar 
responder a seguinte pergunta: a Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro está de fato se apropriando de ferramentas de análise criminal, 

operacional?
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Metodologia

Foi realizada pesquisa qualitativa, utilizando diferentes técnicas de 
coletas de dados, englobando observação do ambiente e das condições 
de trabalho (basicamente, infraestrutura física e de TI) encontradas nos 
setores de planejamento das treze unidades aleatoriamente escolhidas para 
compor a amostra, além de 26 entrevistas semiestuturadas1 com policiais 
de três níveis da corporação:

- Comandantes dos três Comandos de Policiamento de Área (CPA)2  
pertencentes à amostra (dois da Capital e um da Baixada);

- Comandantes dos dez batalhões componentes da amostra (3º - Méier, 
6º - Tijuca, 9º - Rocha Miranda, 14º - Bangu, 15º - Duque de Caxias, 
20º - Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita, 22º - Maré, 23º - Leblon, 27º - 
Santa Cruz e 34º - Magé);

- Policiais responsáveis pelo setor de planejamento (P3) de cada 
batalhão e dos CPA (13 no total).

Relatado/Observado

Esta seção trata não somente do que foi relatado pelos entrevistados 
quando da aplicação de questionários semiestruturados, mas também do 
que foi observado durante as visitas realizadas.

A exposição destacada do quadro branco com as metas, com projeções 
de atingimento e observações sobre as ocorrências, encontrada nas salas 
de comando e de planejamento de todos os batalhões visitados, sugere 
que algo pode ter mudado nas rotinas da organização. Ainda que isto, 
por si só, não consubstancie uma mudança procedimental concreta, o 

pauta de preocupações dos batalhões.

As entrevistas realizadas com os comandantes e os responsáveis pelos 

Todos os entrevistados, de forma voluntária ou em resposta às indagações, 
sustentaram que a instituição da premiação pecuniária reorientou a lógica 
de atuação da Polícia Militar. Admitem trabalho focado na mancha 

de seu planejamento operacional – no sentido de efetivamente utilizar 
o monitoramento das ocorrências para pautar suas operações, isto teria 
induzido a estruturação dos setores de análise criminal para suprir as 
crescentes demandas por informações, impostas pelo novo cenário de 
necessidade de redução dos indicadores de criminalidade.

A primeira evidência neste sentido diz respeito à baixa rotatividade 
apontada pelos integrantes do setor de planejamento, ao contrário do que, 

1 - Roteiros das entrevistas no anexo I.

2 - O CPA é a instância administrativa 
intermediária entre o Comando-Geral e 
os Batalhões de Polícia Militar, respon-
sável pela coordenação operacional dos 
últimos. São em número de sete, e cada um 
é responsável pelos BPM/AISP que inte-
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em geral, ocorre no restante da corporação; um dos principais problemas 
organizacionais da Polícia Militar, os altos índices de turnover, segundo 

uma maior continuidade. Os comandantes, por exemplo, reportaram 
necessidade de manter as equipes de planejamento já existentes; os 
chefes das seções de planejamento apontaram experiências prévias na 
função. Mesmo quando há mudança de batalhão, a tendência para estes 

equipe do 1° CPA, por exemplo, o analista criminal mais novo já exercia a 
função há três anos, enquanto os mais antigos, cinco, o que foge totalmente 

de softwares como o Microsoft Excel e ferramentas de georreferenciamento.

variável preponderante no setor. Com exceção do 6°, do 22° e do 23° BPM, 
todas as equipes dos demais batalhões, assim como a de todos os CPA que 
compuseram a amostra (1°, 2° e 3°), possuíam ao menos um integrante com 
curso em análise criminal – invariavelmente, o responsável pela análise 
estatística – passando pelas capacitações realizadas pelo ISP para o Sistema 
de Metas até cursos de Métodos Quantitativos do Centro de Estudos 
de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) da UFMG, referência 
na área de segurança pública. Partindo do pressuposto de que o grau de 
capacitação do efetivo – principalmente no que se refere aos praças – é 
consideravelmente baixo, esta tendência à continuidade faz sentido. Ainda 

determinantes na seleção da função. 

Ainda, foram encontradas estruturas diferentes dentro das seções de 
planejamento visitadas. Em algumas, há clara distinção de um setor de 
análise criminal dentro da P3, conferindo a essa tarefa uma relevância 

desempenho das tarefas: no geral, foi percebido que a existência de um 
setor de análise criminal funcionando dentro da P3 facilita o tratamento 
dos dados para a análise criminal e possibilita um melhor desempenho.

Este alegado processo de estruturação dos setores de planejamento, 
no entanto, ainda esbarra em velhos problemas estruturais. Em geral, a 
estrutura física dos batalhões é antiga e inadequada, visivelmente carente 
de manutenção, com salas por vezes mal iluminadas e computadores 

De acordo com as entrevistas realizadas, todos os relatos apontaram para 
o fato de que os batalhões têm link de 2M de velocidade de internet, a 
qual, para os padrões atuais, é bastante baixa. Enquanto tal velocidade 
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reduzida é satisfatória em alguns batalhões, em outros tal carência, por 
vezes, inviabiliza por completo a realização do trabalho.

O 14° BPM é emblemático deste gargalo estrutural: localizado ao lado 
do Complexo Penitenciário de Gericinó, a comunicação é extremamente 

segundo os relatos coletados nas entrevistas, afeta até mesmo a comunicação 
por rádio. Esta situação é ainda mais agravada quando consideramos que 
o 2° CPA ainda integra a mesma estrutura física3 que o referido BPM, o 
que compromete consideravelmente a sua missão institucional de subsidiar 

supervisão. Ainda que esta particularidade se restrinja ao 14°, todos os 
demais BPM sofrem com limitações relativas à comunicação.

monitoramento constante das ocorrências, aparentemente induzida pela 
nova dinâmica imposta pelo Sistema de Metas, parece ter incentivado a 
adoção de algumas rotinas que poderiam indicar um avanço qualitativo 
da gestão. Todos os responsáveis pelo setor de planejamento reportaram 

com as metas: acompanhamento diário das ocorrências do dia anterior, 
correção diária da base de dados contendo logradouros com problemas 
de preenchimento, georreferenciamento periódico das ocorrências para 
a construção dos mapas de pontos e termais; reuniões periódicas para 

utilização das preleções diárias junto à tropa como forma de disseminação 
das informações; e a inclusão dos pontos críticos de policiamento nas 
papeletas de serviço, entre outras iniciativas. Os comandantes ainda 
reportaram que conversar com a tropa e envolvê-los no SIM é fundamental 
para o sucesso do trabalho e alcance das metas. A instituição destas, no 
entanto, não se deu de forma padronizada, nem quanto à periodicidade, 
nem quanto à forma. 

Nos setores de planejamento dos CPA e da maioria dos batalhões 

softwares de georreferenciamento utilizados para produzi-las não tenha sido 
aferida, por ser apenas autodeclarada. Isto se aplica igualmente à utilização 
do Microsoft Excel e demais ferramentas eventualmente utilizadas.

Por outro lado, a atenção quase exclusiva dada aos crimes que compõem 
o rol de indicadores4 foi reconhecida, tanto pelos analistas criminais quanto 
pelos comandantes, como um aspecto negativo do SIM, o que teria deixado 
a preocupação com os demais tipos de crimes em segundo plano. De certa 
forma, esta priorização era algo esperado, mas que constitui inegavelmente 
um problema, já que a realidade do entorno de cada um dos batalhões é 
bastante diverso, e a dinâmica criminal com a qual se deparam no dia a dia 
não necessariamente – ou, ao menos, não exclusivamente – está atrelada 
aos crimes que integram o Sistema Integrado de Metas.

Quando perguntados sobre quais informações seriam necessárias 

3 - Há previsão de inauguração de um 
prédio próprio da 2ª RISP, em Campo 

4 - Os crimes que compõem os indicado-
res do SIM são: letalidade violenta (ho-
micídio doloso, latrocínio, lesão corporal 
seguida de morte e homicídios decorrentes 
de oposição à intervenção policial), roubo 
de veículos e roubos de rua (roubo a tran-
seunte, em coletivo e de aparelho celular).
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para que o trabalho fosse otimizado, a resposta praticamente unânime se 
referia às informações sobre o modus operandi dos criminosos, as quais são 
encontradas somente nos registros de ocorrência lavrados nas delegacias 
da Polícia Civil. No entanto, a necessidade mútua de alcance das metas 
propiciou uma melhora na relação entre as duas instituições, conforme 
citado na maioria das entrevistas realizadas.

Práticas de Análise Criminal das Unidades – Resultados 

A partir das informações coletadas nas visitas, ou por meio de observação 
ou por meio dos relatos dos entrevistados, alguns critérios objetivos foram 
apurados, permitindo comparações entre as unidades, sejam elas os 
batalhões ou os comandos intermediários. Foram criadas três categorias 
de análise englobando diversas dimensões e práticas de planejamento: uma 
referente à disponibilidade de estrutura física e de pessoal das unidades, a 
segunda trata das ferramentas utilizadas para o desempenho das tarefas 
de planejamento, enquanto a terceira dimensão se refere às informações 
trabalhadas pelos policiais das seções.

A dimensão estrutura é composta de sete componentes. Quatro 
deles dizem respeito à parte física das seções de planejamento, tais como 
computadores, conexão de internet, quadro branco com as metas da 
unidade e mapa da área a ser patrulhada em local visível. Os outros três 
componentes estão relacionados à equipe da seção de planejamento, tais 
como existência de um setor de análise criminal dentro da P3, tempo do 
chefe da seção nesta função e existência de policiais capacitados em análise 
criminal.

visitadas possuem computadores e conexão de internet. Entretanto, como 
já relatado anteriormente, tais atributos estão longe de serem adequados 
para o que a função exige. Computadores são escassos e defasados, além 
de conexão de internet com um único link de 2M de velocidade para 
toda a unidade. Em dois casos, inclusive, foi mencionada a necessidade 
de pagamento de internet banda larga por meios próprios, no intuito 
de viabilizar o desempenho das tarefas diárias. Ainda, quadros brancos 
contendo as metas de cada um dos indicadores estratégicos foram 
encontrados na totalidade das unidades visitadas. O mesmo ocorreu com a 
existência de mapas da área de policiamento, com exceção de três unidades. 
Nesse ponto, é necessário ressaltar que tais atributos são relevantes quando 

estas podem ser as únicas formas pelas quais os policiais da ponta tomam 

sua área de atuação

Em relação aos outros três componentes da dimensão estrutura, o 
primeiro se refere à existência de um setor de análise criminal dentro da 
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equipes possuem um setor estruturado dentro da seção de planejamento, 

análise criminal, a qual fornece informações para os chefes da seção. 
Ainda, como dito, há uma tendência de permanência dos policiais na 
função de chefe da seção de planejamento. Em apenas duas unidades o 
chefe está alocado há menos de um ano. Por outro lado, vemos policiais 
exercendo essa função há vinte anos, por exemplo. Considerando as treze 
observações, a média de permanência na P3 está acima de cinco anos. Já 
no que se refere ao terceiro componente da dimensão estrutura, qual seja 

alguma capacitação em análise criminal. Neste ponto é interessante notar 
a diversidade de locais onde as capacitações foram realizadas: enquanto 

pelo ISP, outras três tiveram a oportunidade de mandar seus policiais 
para curso dado pelo próprio CPA. Ainda, destaca-se uma equipe com 
capacitação realizada na UFMG, conforme mencionado anteriormente.

A dimensão ferramentas mensurou quais recursos os policiais usam 
quando da análise de informações, além de aferir com qual frequência são 
utilizados. Foram, pois, incluídos quatro componentes: uso de Microsoft 
Excel, de algum outro pacote estatístico, de Google Earth e de BatchGeo5. Os 
dois primeiros se referem à planilhamento e tratamento de banco de dados, 
enquanto os dois últimos tratam de georreferenciamento. Com relação ao 
uso de ferramentas de banco de dados, a totalidade das unidades reportou 
utilização diária de Microsoft Excel: é por meio desta ferramenta que o 
acompanhamento, tanto das ocorrências como das metas, da unidade é 
realizado diariamente. Por conseguinte, nenhum outro pacote estatístico 
foi mencionado como utilizado para a realização das tarefas rotineiras. 
Com relação à produção de mapas, todas as unidades utilizam Google 
Earth, com variações na intensidade: enquanto sete equipes a utilizam 
diariamente, sete a utilizam semanalmente, e uma duas vezes na semana. 
Já a ferramenta BatchGeo é utilizada por sete unidades; destas, cinco a 
usam todos os dias.

A terceira e última dimensão trata das informações recebidas e/ou 
acessadas pelas unidades quando da produção de suas análises. Em vista 
da diversidade encontrada a partir do que foi relatado pelos policiais, 
elencamos dez componentes nessa categoria: Gerencial Web; informações 
de dinâmicas de crimes coletadas nas delegacias de polícia da área da 
unidade; planilhas de monitoramento de ocorrências e metas feitas pelo 
CPA; planilhas de monitoramento de ocorrências e metas feitas pelo 

ocorrências crimianais consolidados pelo ISP; Boletim de Ocorrência da 
Polícia Militar – BOPM; site
Tais elementos serão melhor explicitados nas linhas abaixo.

Entretanto, a existência de diversas fontes de dados para o 
planejamento das polícias não deve ser necessariamente entendida aqui 
como característica positiva. Diversamente, a multiplicidade de fontes de 

5 - Ferramenta gratuita, via internet, de 
geração de mapas.



32

Cadernos de Segurança Pública | Ano 8  Número 07  Abril de 2016 | www.isp.rj.gov.br

Pesquisa sobre a utilização de ferramentas de análise 
criminal nos batalhões da Polícia Militar do estado do Rio 
de Janeiro
[Vanessa Campagnac
Filipe Quaresma]

informação pode levar a uma heterogeneidade de conhecimentos e saberes 
dentre as unidades, prejudicando a padronização do trabalho. Ademais, 

pelos impeditivos tecnológicos das unidades e pressupõe que os policiais 
tenham a expertise de operar diversas ferramentas diferentes. Ainda, 
consome esforços e tempo de trabalho na consolidação de dados vindos 
de múltiplas fontes – tempo de trabalho que poderia ser utilizado mais 

Com relação ao uso do Gerencial Web6, oito equipes reportaram uso 
diário desta ferramenta como fonte de informações, a qual serve para 
consultas sobre os crimes ocorridos no dia anterior e, consequentemente, 
orienta o planejamento do policiamento ostensivo. O restante das equipes 
não mencionou a utilização das informações provenientes desta ferramenta. 
Com o objetivo de complementar as informações quantitativas sobre as 
ocorrências da área de atuação da unidade, oito equipes reportaram a 
coleta de informações qualitativas dos crimes ocorridos nas delegacias de 
polícia da área. Coletar pessoalmente informações nas delegacias da área, 
segundo os entrevistados, é de fundamental importância para planejar 
ações de coibição de crimes, já que é nos registros de ocorrência onde se 

modus operandi dos criminosos. Vale ressaltar que essa aproximação com 
a Polícia Civil para coleta de dados foi apontada como crescente, gerando 
uma integração entre as duas polícias nunca antes vista. Entretanto, diante 
das entrevistas coletadas, houve também indícios de que tal parceria foi 
propiciada pelo Sistema Metas, já que a premiação pecuniária para o 
atingimento de metas das AISP atinge ambas as polícias.

De posse das informações quantitativas dos crimes ocorridos na 
área das unidades, quatro equipes reportaram produção e alimentação 
de planilhas próprias de acompanhamento das metas das unidades, 
atualizadas diariamente. Ainda, outras seis equipes utilizam as planilhas de 
acompanhamento de metas produzidas, e enviadas também diariamente, 
pelos CPA. Nesse ponto, um dado que chama a atenção é o papel dos 
CPA para o planejamento dos batalhões: uma vez que tais informações 
são disseminadas todos os dias pelos comandos intermediários, há de se 
questionar a necessidade dos batalhões de também consolidarem essas 
mesmas informações. Conforme já mencionado, a existência de uma 

unidades eliminaria o retrabalho de coleta de dados.

ISP, onze unidades reportaram uso dessas informações, sendo que seis 
delas os recebem via CPA. Entretanto, houve relatos de demora de alguns 
dias no repasse dessas informações e de que elas deveriam ser passadas 
diariamente, mostrando a cada manhã os crimes ocorridos no dia anterior. 

cada mês, como forma de conferência de atingimento de metas mediante 
homepage do ISP7 serve 

6 - Ferramenta da Polícia Civil do Es-
tado do Rio de Janeiro disponibilizada 
via internet. Pode ser acessada também 
por policiais militares, também mediante 
login e senha. 
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como fonte de informações para sete equipes, com o mesmo intuito de 

No que se refere às informações coletadas via Boletim de Ocorrência 
da PM – BOPM, nenhuma das unidades reportou usá-las. Embora 
algumas unidades mantenham atualizada a digitação dos BOPM (que 
são produzidos em papel pelos policiais quando das ocorrências nas ruas), 
houve relatos de que esse esforço de alimentação do sistema não é revertido 
em informações sistematizadas para as unidades, já que os policiais dos 
batalhões não possuem acesso ao sistema. Aqui vemos uma questão crítica 
quanto ao planejamento das unidades e da Polícia Militar como um todo: 
enquanto a maioria dos entrevistados enfatizou a absoluta necessidade de 

a corporação não possui uma logística consolidada de sistematização de 
seus próprios atendimentos.

Ainda, outras três fontes de informação se mostraram bastante 
subutilizadas segundo os entrevistados. A primeira trata do Monitoramento 

das políticas de segurança do estado do Rio de Janeiro”8 (FERREIRA 
& CAMPAGNAC, 2013:11). Apesar de construída em Microsoft 
Excel, o que, teoricamente, facilitaria seu uso, a ferramenta é utilizada 
marginalmente por apenas quatro unidades. O Portal Intragov9, que é o 
portal de informações estratégicas do governo do estado do Rio de Janeiro 
responsável por disponibilizar consultas e relatórios de apoio à decisão 
para a alta administração do Governo, não foi mencionado em nenhuma 
entrevista, apesar de possuir dados atualizados mensalmente sobre o SIM 
contendo ocorrências criminais e metas, além de projeções, faróis de 
sinalização, mapas e outros dashboards de interesse policial.  Da mesma 
forma, o ISPMap10, ferramenta de georreferenciamento e de construção 
de mancha criminal disponibilizada pelo ISP, não foi mencionada em 
nenhuma das entrevistas, o que demonstra total desconhecimento dessa 
ferramenta de consulta por parte dos policiais.

Abaixo, temos o quadro-resumo das informações coletadas nas 13 
unidades estudadas, divididas pelas três categorias de análise mencionadas 
acima. Dados completos no anexo II.

7 - Na homepage do ISP são apresenta-

criminalidade do estado do Rio de Janei-
ro, além de outras informações relevantes 
para o trabalho policial, tais como mapas, 
limites das áreas de policiamento, relató-
rios temáticos, etc. 

8 - FERREIRA, Marcus & CAMPAG-
NAC, Vanessa. Ferramentas de monito-
ramento e Análise de Padrões Regionais. 
Anais do VI Congresso CONSAD 
de Gestão Pública. Brasília, 2013

9 -  Policiais têm acesso às informações do 
Sistema de Metas mediante cadastramen-
to de login e senha no portal.

10 - Idem.
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Quadro 1
Resumo das práticas de planejamento das unidades visitadas

Fonte: ISP.

Considerações Finais

A despeito de todos os obstáculos estruturais, a observação e as 
respostas coletadas pela pesquisa indicam que os setores supracitados estão 
efetivamente procedendo com as análises estatísticas e georreferenciando 
as ocorrências para construir suas manchas criminais. Isto teria se 

consolidação de rotinas relativas à coleta, processamento e disseminação 
das informações, o que se desdobrou na adoção de novas práticas voltadas 
para o direcionamento operacional do policiamento.
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Este movimento de estruturação, no entanto, parece ter se dado muito 
mais em consequência de uma preocupação difusa em alcançar as metas e 
viabilizar a premiação do que propriamente como um esforço coordenado 
de planejamento. Salvo uma ou outra exceção, vemos um  de 
planejamento na Polícia Militar, a qual segue com gargalos estruturais 

ferramentas – principalmente os softwares utilizados para georreferenciar 
hardware que 

não correspondem à realidade tecnológica encontrada nos batalhões, 
invariavelmente obsoleta.

Estas implicações estruturais, no entanto, não se restringem à variável 

análise criminal é limitado por toda sorte de problemas, desde a rotatividade 
dos comandos até problemas relativos ao baixo efetivo disponível, passando 

equipes, toda troca de cúpula implica algum grau de descontinuidade. 
Da mesma forma, a carência de pessoal afeta diretamente a integralidade 

periodicamente – são obrigados a completar as equipes que vão às ruas 
para integrar o policiamento ostensivo, em função dos efetivos não estarem 
dimensionados para dar conta da demanda.

No que diz respeito à utilização das ferramentas disponibilizadas 

foi bastante desfavorável e indica a necessidade de revisão de algumas 
práticas e ferramentas. O ISPMap, por exemplo, pensado para oferecer às 
corporações uma ferramenta de construção das manchas criminais, além de 
ignorado pelos analistas é visivelmente inadequado para cumprir a função. 
Obsoleto e pesado, não atende aos requisitos tecnológicos necessários para 
viabilizar a sua utilização de forma ampla e continuada, principalmente 
quando se considera as péssimas condições de acesso à internet nos BPM. 

grande utilidade prática – que traz informações relevantes (sobre número 
de ocorrências, metas, projeções e ainda a série histórica) que excedem 
o próprio escopo das planilhas de acompanhamento disponibilizadas 
pelos CPA aos BPM – é pouco utilizada pelos analistas criminais, o que 
denota a necessidade de uma melhor divulgação para ampliar seu uso.  
Da mesma forma, o site do ISP não parece oferecer muitos subsídios ao 
processo de tomada de decisão nos BPM, já que suas informações servem 
majoritariamente para a conferência do atingimento, ou não, das metas ao 

a disponibilização pelo ISP dos microdados das ocorrências criminais 
foi relatada como importante para o planejamento das unidades, sejam 
eles enviados diretamente pela equipe do Instituto ou tendo o CPA como 
intermediário.
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Por outro lado, muitos apontaram a disponibilização de cursos e 
capacitações como uma frente de trabalho que poderia ser mais explorada 
pelo ISP, utilizando a sua expertise para suprir, mesmo que parcialmente, 
as grandes lacunas de conhecimento encontradas na corporação.  Muitos 

trabalho.

Dessa forma, vimos que há, de fato, grande interesse dos policiais 
estudados em análise criminal, o que pôde ser comprovado dado o 
trabalho diário focado na construção e no estudo das manchas criminais.  
Entretanto, a estrutura encontrada no que se refere à conexão de internet 

frequência e tomando mais tempo que o necessário. Ainda, a baixa 
institucionalização das ferramentas utilizadas e a heterogeneidade 
de competências geram poucos procedimentos de padronizados e 
padronizáveis. Nesse sentido, vemos o Sistema de Metas como grande 
propulsor da análise criminal e de sua importância na Polícia Militar, mas 
não houve planejamento estrutural que comportasse essa mudança. 
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Anexo I – Roteiros das Entrevistas

Roteiro de entrevista – Comandantes

1. Quais são as tarefas desempenhadas por vocês no que diz respeito à 
análise criminal?

2. Qual é o critério determinante para a alocação de pessoal no P3 

3. Que tipo de informação você requer regularmente do setor de 

regularidade?

4. Quais crimes são regularmente monitorados pela equipe?

5. Quais são os principais motivos que impedem o monitoramento dos 
demais crimes?

6. Há reuniões periódicas de planejamento interno para discutir as 
manchas criminais?

7. Como você avalia o auxílio das ferramentas de planejamento no 
desenvolvimento do seu trabalho?

8. As informações produzidas por você e pela sua equipe chegam até os 
policiais da ponta? De que forma?

equipamento, software, internet, etc.)?

10. Como o ISP poderia auxiliá-los a desempenhar melhor as suas 
funções? Existe alguma demanda de ferramentas, treinamento e/ou cursos 
de capacitação?

Roteiro de entrevista – P3

1. Há quanto tempo você desempenha essa função nesse BPM? E em 

2. Em sua opinião, qual foi o motivo principal para a sua alocação na P3? 

3. Você tem algum tipo de capacitação em análise criminal?

4. Quais ferramentas você mais utiliza no seu dia a dia?

5. Com qual objetivo você usa ferramentas de planejamento (metas, 
operações, alocação de policiais, etc.)?

6. Quais crimes são regularmente monitorados pela equipe?

7. Qual é a sua rotina diária em relação à sua função no BPM?

8. Que tipo de informação você fornece regularmente ao Comandante do 
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9. Vocês utilizam mapas? De quais tipos?

10. Há reuniões periódicas de planejamento interno para discutir as 
manchas criminais?

11. As informações produzidas por você e pela sua equipe chegam até os 
policiais da ponta? De que forma?

12. Você gostaria de ter mais informações criminais para realização do seu 
trabalho? Quais?

13. Há pontos a melhorar no que se refere ao planejamento do BPM 
(equipe, equipamento, software, internet, etc.)?

14. Como o ISP poderia auxiliá-los a desempenhar melhor as suas 
funções? Existe alguma demanda de ferramentas, treinamento e/ou cursos 
de capacitação?
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Anexo II – Matriz de Práticas de Planejamento dos BPM

Fonte: ISP.
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Resumo 
Este artigo propõe ao leitor conhecer um conjunto de práticas, as quais chamamos exitosas, que possibilitam uma 
padronização mínima de procedimentos das unidades operacionais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(PMERJ) para que alcancem a redução dos indicadores criminais estabelecidos pela Secretaria de  Estado de Segurança 
(SESEG). O trabalho ora apresentado se insere, pois, no contexto da criação do Sistema Integrado de Metas (SIM) 
no estado do Rio de Janeiro, a partir de 2009, o qual preconiza uma política de combate à criminalidade com base em 

intuito de melhor compreender o processo de implementação de políticas públicas de segurança no Brasil tais como 
o SIM, inicialmente foram consultados textos de diversos autores, diante dos quais podemos perceber, no geral, uma 
carência de planejamento e avaliação de resultados de tais políticas. Posteriormente, a partir da pesquisa empírica 
realizada, conclui-se que a padronização e a disseminação de procedimentos aliadas à motivação do policial contribuem 
para que as unidades operacionais da PMERJ reduzam os índices criminais estabelecidos pela SESEG, proporcionando 
à população maior segurança.

Palavras-Chave 
práticas exitosas, PMERJ, planejamento de políticas públicas, redução de criminalidade.
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Introdução

O Sistema Integrado de Metas e Acompanhamento de Resultados foi 
criado por meio do Decreto nº 41.931 de 25 de junho de 20091 e dispõe 

estratégicos de criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Para tal, foram 
escolhidos aqueles que mais impactam a sensação de (in)segurança da 
população. Inicialmente, foram escolhidos homicídios dolosos, roubos 
de rua (roubos a transeuntes, roubos em transportes coletivos e roubos 
de celulares), roubos de veículos e latrocínios. Entretanto, os indicadores 
escolhidos em 2009 sofreram ajustes dois anos depois, passando a incluir os 
seguintes delitos: as letalidades violentas (homicídios dolosos, latrocínios, 
lesões corporais seguidas de morte e homicídios decorrentes de oposição 
à intervenção policial), os roubos de veículos, e os roubos de rua (roubos a 
transeunte, roubos de telefone celular e roubos no interior de coletivo). É 
sobre a redução desses delitos que o foco principal das polícias deve estar 
direcionado.

Áreas Integradas de Segurança Pública - AISP funcionam como recorte 
territorial intermediário entre as Regiões Integradas de Segurança Pública, 
RISP e as Circunscrições Integradas de Segurança Pública, CISP. As 
RISP agrupam as AISP, objetivando ações integradas, enquanto as CISP 
possuem delimitações territoriais que abrangem a área de atuação das 
delegacias distritais do estado do Rio de Janeiro. Desse modo, a partir, 

decreto citado acima, foram estabelecidas metas totais por delito, sendo 
essas desdobradas por cada um desses níveis. Ainda, o Sistema prevê a 
premiação pecuniária para os policiais lotados nas AISP que alcançarem 
as metas estipuladas em cada um dos ciclos semestrais

Pública são atribuídos valores sempre que as metas forem alcançadas. Ao 
ranking com a 

posição de cada AISP para cada indicador.

A partir da criação desse Sistema, as polícias passam a dar maior atenção 
a questões como planejamento e análise criminal, já que tais dimensões 
são fundamentais para que as metas estabelecidas sejam alcançadas. É 
justamente neste contexto que o trabalho agora apresentado se insere: 
como as Unidades da PMERJ trabalham para se adaptar a essa nova 
realidade e alcançar as metas determinadas? Quais mudanças esse Sistema 
trouxe para o trabalho rotineiro das seções de planejamento operacional? 
Quais práticas podem ser consideradas exitosas e compartilhadas com o 
objetivo de um melhor desempenho por parte de todos? Essas são algumas 
das indagações que pretendemos responder aqui.

O presente trabalho foi realizado tendo como piloto o 2º Comando 

1 - Documento disponível em: <http://
www.silep.planejamento.rj.gov.br/in-
dex.html?decreto_ 41_931___2506.09.
htm.>. 



42

Cadernos de Segurança Pública | Ano 8  Número 07  Abril de 2016 | www.isp.rj.gov.br

Práticas exitosas para alcance das metas
[William Caldeira de Freitas
Luiz Carlos dos Santos Baptista
Vanessa Campagnac]

de Policiamento de Área – CPA da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro2, o qual é composto de sete unidades subordinadas, ou seja, sete 

planejamento (conhecidas como P3) das unidades, como o policiamento 
era empregado e como era realizado o tratamento e acompanhamento 
dos dados da análise criminal provenientes do CPA. O intuito, após 
serem realizadas visitas em todas as unidades, era fazer um cruzamento 
de rotinas, observando o que cada unidade fazia para que fosse possível 
alcançar as metas estabelecidas pelo estado. De posse das informações 
encontradas, é objetivo deste trabalho que as práticas encontradas, as quais 
chamamos de exitosas, possam ser difundidas para todos os batalhões. 
Mesmo entendendo suas características diversas, este trabalho preza pela 
existência de um padrão de desempenho das unidades, acompanhado de 
uma estrutura mínima que propicie o alcance das metas.

Dessa forma, deve-se ressaltar a importância de todas as unidades 
terem uma estrutura mínima semelhante para que possam realizar seus 
trabalhos da melhor maneira possível. Para tal, propomos uma estruturação 
dentro das seções de planejamento, incluindo, por exemplo, a necessidade 
de funcionários com conhecimento na área de análise criminal, como 
veremos adiante.

O trabalho ora apresentado está dividido em três blocos, abarcando 
três dimensões do trabalho policial. A primeira dimensão diz respeito à 
instrução dos policiais, e trata das práticas de sensibilização e disseminação 
dos dados. A segunda se refere ao próprio serviço policial, tratando de 
práticas de controle e aferição de performances. Já a terceira, que trata da 
motivação da tropa, abarca as práticas motivacionais e de reconhecimento 
dos trabalhos realizados pelos policiais.

Práticas de sensibilização e disseminação de dados

Hoje notamos que o tratamento de dados de análise criminal é de 
fundamental importância dentro da P3. Analisar os fenômenos criminais, 
suas causas, efeitos e outros dados que exigem grande atenção faz com 
que seja necessária a existência de funcionários capacitados para realizar o 
tratamento de dados. Quando tal multiplicidade de tarefas é realizada por 

tempo para pensar e elaborar o planejamento com base nas informações 
produzidas.

O chefe da P3 tem várias atribuições dentro da sua seção, tais como 
elaborar planejamento com ordem de policiamento, ordem de operações, 
locais de baseamento, entre outros tipos de demandas. O que se faz 
necessário para um bom desempenho é ter uma equipe que sirva de suporte 
no que se refere à análise de dados e informações, para que sempre haja 
um acompanhamento do que foi planejado: se o policiamento implantado 

2 - Há no estado do Rio de Janeiro sete 
Comandos de Policiamento de Área, e seus 
limites de abrangência são coincidentes 
com os das Regiões Integradas de Segu-
rança Pública – RISP.
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surtiu o efeito desejado e como impactou nos índices criminais da 
unidade. Para tal, a sugestão é de que haja o suporte de um setor de análise 
criminal dentro da própria P3, para que, ao receber os dados provenientes 
do Comando Intermediário, façam o tratamento das informações e 
as encaminhem ao P3. Ainda, tal grupo deve, sempre que solicitado a 
analisar informações sobre algum policiamento implantado, realmente 
fornecer esse apoio para que tal prática continue sendo executada ou para 
que esta possa ser redirecionada ou até mesmo extinta, dando lugar a um 
outro procedimento.

A primeira proposta deste trabalho é, pois, um nivelamento da estrutura 
da P3, principalmente dada a heterogeneidade dos conhecimentos 
inerentes a esse trabalho policial e da própria composição de cada seção 
analisada. Dessa forma, para alcançar um melhor desempenho, deve 
haver um setor de análise criminal funcionando dentro da P3, com um 

menos Microsoft Excel) que possibilitem o tratamento dos dados para a 

Sistema Integrado de Metas, já que é sob essa lógica que a análise criminal 

de estatística na seção de planejamento, devemos reconhecer a necessidade 
de um setor de análise criminal mais amplo nessas seções, o que estaria em 

Para além da necessidade de suprir as equipes de planejamento com 

informações processadas no setor de análise criminal cheguem até a 
tropa. É importante que os policiais tenham acesso ao maior número de 
informações nas instruções recebidas de seus superiores. Idealmente, cada 
policial no terreno deve saber exatamente a sua missão, o motivo dele 

patrulhamento.

Para que isso ocorra de maneira satisfatória, é necessário que sejam 
ministradas instruções sobre a mancha criminal pelo menos quatro 
vezes por semana, de modo que atinja a todas as alas de serviço3 nesse 
tempo, fazendo-se semanalmente umestudo do deslocamento da mancha 
criminal. Tais instruções devem ser ministradas em sala de aula, por um 

Semanal (QTS), o qual deverá ser enviado ao Comando Intermediário 

que ocorre na localidade para que possam esclarecer quaisquer dúvidas da 
tropa, setor por setor de policiamento, devendo, então, o próprio chefe da 

De acordo com a observação realizada, algumas unidades fazem, ainda, 
instruções com todo o policiamento a cada dez dias, trazendo análises 
georreferenciadas dos crimes em suas apresentações para que os policiais 
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no terreno. Ainda, ao comparar essas informações com aquelas dos dez 
dias anteriores, cada setor tem uma melhor visão do que acontece em sua 

serviço.

De toda forma, mesmo que a tropa preste atenção nas instruções, 
pode haver momentos em que a própria dinâmica do seu serviço a faça 
esquecer os locais indicados com a mancha criminal. Para otimizar e 
facilitar o serviço, a própria papeleta de serviço do policial já teria, em 
seu verso, os locais da mancha criminal, de modo que o policial sempre 
pudesse consultar em caso de dúvida. Desse modo, podemos observar que 
as informações básicas que o policial necessita para o desempenho de seu 
trabalho podem estar contidas na sua própria papeleta de serviço.

box seria a parte da frente da papeleta, 
enquanto o segundo box mostra o verso, contendo a mancha criminal, 
conforme o modelo a seguir:

3 - “Ala de serviço” é o termo usado para 

mesmos dias e horários nas escalas de ser-
viço.

SUPERVISÃO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

HORA RUBRICA UOP 41° BPM 1ª CIA

LOCAL:

Escalados:

Horário ÀS    /   /2013

MISSÃO: Preservação da Ordem Pública, através do 
Policiamento Ostensivo em cumprimento às Ordens relativas 
ao serviço.

REGRESSO OFICIAL DE DIA

OBS.:

Figura 1 - Modelo de Papeleta de Serviço
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Práticas de controle e aferição de performances

Neste tópico abordaremos os temas relativos ao serviço policial, tais 
como os mecanismos de controle e as práticas operacionais adotadas para 
o alcance das metas.

Dentro desse escopo, um item importante para o alcance das metas é o 
acompanhamento da produtividade de cada guarnição de serviço, devendo 

4. Já que cada CISP tem 
sua meta estabelecida, deverá ser feito um acompanhamento de cada 
serviço (turno) dos policiais, comparando cada um dentro do seu próprio 
setor com as outras guarnições que o compõem. Dessa forma, poderá ser 
notado caso haja alguma discrepância nos resultados estatísticos ao longo 
do tempo, tomando por base uma média mensal de ocorrências de cada 

adotar as medidas necessárias para que não caia o rendimento dentro da 
sua CISP. É interessante também que aconteçam reuniões mensais entre o 
Comandante da Companhia e seus policiais, para que se faça um relatório 
do que aconteceu no setor de cada um naquele mês, comparando o serviço 
de cada um deles, fazendo os elogios necessários e alertando aqueles que 
não tiveram um desempenho tão bom.

ou seja, da supervisão de pequeno escalão, seja a de graduados (caso as 

está realmente funcionando como se espera. Tomando por base a média de 
ocorrências mensais no serviço de cada um também pode ser percebido se 
há alguma discrepância, com o intuito de melhor observar o que ocorre.

4 - Na prática, a área de atuação dos Co-
mandantes de Companhia é aquela da 
CISP, ou seja, a área de abrangência de 
uma delegacia.  

Redução dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade através do Policiamento Ostensivo

Fonte de Dados: ROWEB 16JUN13 – 2° CPA

Locais de Maior Incidência – Setor Alfa

Roubo de Veículos – 12 Roubos Roubo de Rua – 18 Roubos

1 – Av. Oliveira Belo c/ Av. Meriti + R. Tanabi. 1 – Av. Meriti + Av. Pr. M. Luther King Jr.
2 – Av. V. de Carvalho + R. Galvani. 2 – R. Tejupá + R. Galvani.

3 – R. Aiera + R. Eng. Alberto Rocha 3 – R. Aiera + R. Alice Tibiriça.

4 – R. da Inspiração + Trav. Da Amizade. 4 – R. Carlos Chambelland + R. Paula Barros
5 – R. Eng. Pinho de Magalhães + R. Alecrim. 5 – Av. Brás de Pina + Praça Paulo Setubal

Modus Operandi: A pé e carro. Modus Operandi: Moto e a pé.

Faixa: Manhã (06/12h) e Noite (18/00h) Faixa: Noite(18/00h) e Manhã(06/12h)

É obrigatório o uso de colete anti-PAF, Identidade Funcional, Guia de Segurança 
do Armamento, Cartão de Permissão para uso de Telefone em Serviço.
Atenção, Policiamento Motorizado: Consulte a pasta da VTR, a � m de obterem 
informações complementares quanto à Mancha Criminal no seu Setor de Patrulhamento. 
Metas 1ª CIA = R.R: 110; R.V:74 e L.V: 06.

Indicadores Estratégicos (Roubo de Rua + Roubo de Veículo + Letalidade Violenta):estatística 
1ª CIA = R.R:47; R.V: 34 e L.V :01.

Fonte: elaboração própria.
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Na Figura 2 abaixo visualizamos o modelo de Controle Mensal de 

para a supervisão de graduados das unidades que os possuam:

O Quadro de Missões Dirigidas da P3 (Figura 3) é um instrumento 
poderoso para avaliar o planejamento desta seção. Quando bem utilizado, 
torna-se possível aferir, diariamente, o quanto do que foi planejado pela 

Operações do Batalhão – COBAT o controle e a cobrança das viaturas 
em seus locais, informando, se for o caso, o motivo do não terem sido 
cumpridas algumas determinações. A ideia é de que o chefe da P3 preencha 
o quadro com todas as ordens e baseamentos das viaturas para controle da 
mancha criminal, sabendo-se, assim, ao término do serviço diário, se o 
que foi planejado foi executado.

Figura 2

Fonte: elaboração própria.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2º COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA

41º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

QUADRO DE MISSÕES DIRIGIDAS – P/3

SOp/Supervisor:_____________________ RG: _______________ DATA: 05/07/2013
 Horário: 06:00h às 18:00h.

SOp/Supervisor:_____________________ RG: _______________ DATA: 05/07/2013 
 Horário: 18:00h às 06:00h.

SOP

A PREV Alfa I- QMD n° 040/13                VTR -           -                  .

Horário LOCAL/PB KM Horário 
Contato Local do Contato/OBS.

12:30h às 13:00h Rua São João Gualberto c/ Av. Brás de Pina.

14:30h às 15:00h Av. Meriti c/ R. da Inspiração.

15:30h às 16:00h Rua Prof. Arthur � iré c/ Rua Eng. LafaeieteStockler.

Figura 3
Modelo de Quadro de Missões Dirigidas 
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Ainda tratando de práticas operacionais, uma forma importante de 
completamento do efetivo próprio das unidades é a alocação de policiais 
por meio do Regime Adicional de Serviço – RAS5. Dentre as discussões - 
por muitas vezes controversas - acerca do emprego desse efetivo (extra),é 
primordial fazer com que esse contingente empregado diariamente se 
comprometa com o trabalho da unidade, colaborando também para o 
alcance das metas. Da mesma forma que o restante do efetivo próprio da 
unidade, o contingente de policiais advindo do RAS deve ser empregado 
nos locais da mancha criminal. Entretanto, é necessário destacar que 
sua alocação não deve se tratar somente de deslocar policiais para um 
determinado local para cumprir um determinado horário. Diversamente, 
esse policial deve ser instruído da mesma maneira que o efetivo da 
unidade, devendo ser feita a preleção e esclarecido, para cada setor do 
RAS, não somente o local de sua atuação, mas também o motivo de tal 
alocação, informando, ainda, qual tipo de delito ocorre no setor, o modus 
operandi

Algumas unidades mesclam o efetivo do RAS com o próprio 
efetivo da unidade, conseguindo, assim, motivar os policiais com o 
comprometimento que o policial da própria unidade já tem. Muitas vezes 
esse efetivo compõe, junto com os policiais da unidade, operações do tipo 
AREP-36, o que possibilita a realização de vários pontos de interceptação 

7, por conta do deslocamento das viaturas 
empregadas na operação, a sensação é de que há mais policiamento 
nos limites da AISP. Ainda, há de se destacar que algumas unidades 

16:55h às 17:30h R. Tejupá c/ R. Samoa.

18:30h às 19:00h R. Tejupá c/ R. Antônio Storino.

19:55h às 20:20h R. Tejupá c/ R. Pascol.
20:40h às 21:00h R. Tejupá c/ Av. Oliveira Belo.

22:00h às 22:30h R. Tejupá c/ R. Samoa.

A PREV Alfa II- QMD n° 042/13                VTR -           -                  .

Horário LOCAL/PB KM Horário 
Contato Local do Contato/OBS

06:00h às 06:40h R. Aiera c/ R. da Jangada.

08:00h às 08:40h R. Alecrim próximo ao n° 617.
10:00h às 10:40h R. Alecrim c/ R. Batovi.

14:00h às 14:40h R. Aiera c/ R. da Jangada.

16:00h às 16:40h R. Alecrim próximo ao n° 617.
A PREV Alfa III- QMD n° 018/13                VTR -           -                  .

Horário LOCAL/PB KM Horário 
Contato Local do Contato/OBS.

07:00h às 07:30h Av. Meriti c/ R. Barão de Melgaço.

09:00h às 09:30h R. Santa Luz c/ R. Barão de Melgaço (sobalinha de 
transmissão da Light).

11:00h às 11:30h Est. da Água Grande c/ R. Estremadura

Fonte: elaboração própria.

5 - Na prática, funciona como horas extras 
trabalhadas com remuneração.

6 - Ação Repressiva N°3: serviço policial 
referente à operação/abordagem.

7 - Ponto de interceptação. 
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controle importante para um melhor desempenho desse efetivo e, 
consequentemente, para que a unidade consiga atingir suas metas.

Práticas motivacionais e de reconhecimento

É sempre importante que o policial seja reconhecido por seu bom 
trabalho: isso o motiva para cada vez mais desempenhar suas missões 
com qualidade. Por esta razão, enfatizamos a importância de receber 
os devidos elogios, por escrito, em Boletim Interno a cada bom serviço 

pela prevenção da criminalidade dentro do seu setor. Ainda, pode ser 
considerada uma premiação com dispensa meritória do serviço, o que 
tende a estimulá-lo mais.

Em alguns casos, dependendo da demanda da unidade, pode ser 
aumentado o número de dias da dispensa meritória, para estimular a 

Como exemplo, podemos citar um caso em que fosse preciso diminuir 
os índices de roubo de veículos. Poderia ser oferecida uma dispensa de 

res 
furtiva. Tal incentivo poderá fazer com que a tropa produza mais, mesmo 
que sua dispensa posterior seja durante mais tempo, principalmente 

criminosos presos, o que evitará mais crimes futuros.

Ainda, podem ser realizadas solenidades de premiação dos policiais 
com melhor desempenho durante um determinado período. Essa 
oportunidade, a qual pode ser, por exemplo, trimestral, deve contar com 
a presença dos seus familiares, o que aumenta o ego e a estima do policial. 

culminaram na confecção deste trabalho diz respeito ao oferecimento, 
em parceria com a Associação Comercial local, de cestas básicas para 

todas as unidades podem prover tal incentivo, já que este depende de 
parcerias locais para ser realizado. Entretanto, não podemos deixar 
de destacar que tal prática se mostrou interessante para os policiais, 
estimulando a tropa.

Outra prática de reconhecimento e motivação está relacionada com 
as reuniões mensais com as companhias e a tropa, onde se faz uma 
apresentação dos resultados obtidos naquele mês. Tais reuniões podem 

sua condução a cargo de seu comandante, e a outra num nível ampliado, 
abarcando toda a unidade, conduzida pelo comandante do batalhão. 
Nessas ocasiões, os policiais têm a oportunidade de serem esclarecidos 
sobre a importância do seu trabalho e qual impacto seu serviço diário 
tem sobre os indicadores de criminalidade. 

Da mesma forma, a produtividade do policial tente a aumentar quan-



49

Cadernos de Segurança Pública | Ano 8  Número 07  Abril de 2016 | www.isp.rj.gov.br

Práticas exitosas para alcance das metas
[William Caldeira de Freitas
Luiz Carlos dos Santos Baptista
Vanessa Campagnac]

do ele percebe a supervisão do P3 e do comandante da unidade no poli-
ciamento, tanto nas operações como nas ocorrências. O policial se sente 

parte de sua equipe de trabalho.

Considerações Finais

Diante do exposto neste trabalho, elencamos abaixo (Quadro 1), de 
forma resumida, o que chamamos de práticas exitosas, as quais foram 
observadas como pontos relevantes para o sucesso do trabalho policial. 
Sem esquecer as realidades diversas das unidades da PMERJ em todo 

se trata da redução da criminalidade.

1. Seção Operacional (P3) dotada de uma estrutura mínima, possuindo uma Subseção de Analise Criminal, com 
Microsoft Excel e que conheça o 

Sistema Integrado de Metas, de forma a permitir o tratamento dos dados de analise criminal e as demandas diárias 
de análise da unidade;

adjuntos para que possam ministrar instruções para a tropa;

3. Realizar instrução para as equipes de serviço no mínimo em quatro dias consecutivos na semana, de modo que 
todas as alas de serviço a recebam; 

4. Realizar instrução com demonstração visual do georreferenciamento pelo menos de dez em dez dias, com o 
policiamento todo reunido, de modo que visualizem, dentro de seu setor, e passem a acompanhar o deslocamento da 
mancha criminal. Tais instruções poderiam ser ministradas nas companhias;

5. Papeletas de serviço contendo no verso a descrição da mancha criminal, atualizadas semanalmente, para que o 
policial possa consultá-la sempre que necessário;

6. Acompanhamento mensal da produtividade operacional das guarnições de serviço (acompanhado da produtividade 
operacional individualizada de cada guarnição);

de cada um, para que possam ser detectados possíveis problemas com relação ao serviço executado;

9. Orientar e motivar o contingente de policiais advindos do RAS com preleções objetivas, de modo que se 

delito, ou o alcance das metas; 

11. Dispensas meritórias, diplomas, premiações (e outras formas de motivar o policial, inclusive com parcerias 
público-privadas), de modo que o policial se sinta reconhecido e valorizado; e 

período).

Fonte: elaboração própria.

Quadro 1



Cadernos de Segurança Pública | Ano 1  Número 1  Janeiro de 2010 | www.isp.rj.gov.br

A motivação do policial militar a 
partir da premiação pelo Sistema 
Integrado de Metas da SESEG

Charles Pereira da Silva 
Tenente Coronel PM

Flávio Henrique dos Santos Pires
Tenente Coronel PM

Resumo 
O presente artigo desenvolveu-se a partir da ideia de se avaliar quais são os impactos, em termos de motivação para 
um policial militar, da premiação pecuniária estabelecida pelo Decreto n° 41931/2009 do Governo do Estado do Rio 

pesquisa de campo, através de questionários e entrevistas junto ao efetivo de cinco Batalhões de Polícia Militar que 

pelos questionários e entrevistas, segundo a qual o fator motivacional a partir da premiação é elevado quando observado 
isoladamente e não tão importante quando em comparação a outros quesitos motivacionais. Importante ressaltar que 

de saber em que pontos são mais sensíveis, os policiais militares, com relação aos seus anseios. Além disto, foram 
alcançados resultados na administração das unidades policiais militares que indicaram a criatividade do gestor público 
em se obter um clima organizacional condizente, o que possibilitou o exercício da atividade administrativa de forma 
mais satisfatória.

Palavras-Chave 
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Introdução

agente público esteja alinhado às ações estratégicas estabelecidas pelas 
autoridades legalmente constituídas como diretores, chefes e comandantes 
de corporações, como no caso da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (PMERJ).

e institucionais foram mudando, deixando de lado uma maior exigência 

(CHIAVENATO, 2010). 

À medida que as sociedades evoluíram, novas regras e garantias foram 
sendo estabelecidas para a regulamentação do trabalho, na qual a garantia 
das condições físicas e mentais do trabalhador passaram a ser fundamentais 
aos anseios corporativos (PEREGRINO, 2009).

Dentro do contexto citado anteriomente e ao se analisar as cobranças 

processo de mudança de concepções adotadas com relação ao trabalhador 
do setor público. A busca de uma nova gestão pública, que procure prestar 

constante do Estado contemporâneo e necessariamente está atrelada a 
ideia de um agente público capacitado e motivado (DI PIETRO, 2009). 

O gestor público tem de acompanhar a tendência da evolução das 
sociedades, procurando mecanismos que possibilitem valorizar mais 
a pessoa do agente público e sobretudo criar estímulos que motivem o 
trabalhador a alcançar tanto os objetivos da organização assim como os seus 
pessoais, evidenciando que não adianta aumentar somente a produtividade 
e os anseios sociais com serviços de qualidade e não ter o mesmo foco com 
o indivíduo. As organizações têm a necessidade de desenvolver políticas e 

A motivação do agente público é fundamental para o alcance 
dos objetivos corporativos e isso envolve sentimentos de realização, 

homogêneo entre os agentes e mais focado nas políticas adotadas pela 
instituição, os gestores públicos vêm se socorrendo em ações que promovam 
a motivação de seus agentes, o que não seria diferente na PMERJ.

Como em todas as organizações, a PMERJ é constituída por indivíduos 

e praças. É uma instituição subordinada à Secretaria de Estado de 
Segurança do Rio de Janeiro (SESEG) e tem um papel fundamental na 
política de segurança estabelecida para o Estado. Através dela, o estado 
chega ao cidadão com serviços diuturnamente observados e avaliados 
pela população, o que gera uma responsabilidade com importante nuance 
social, quando inserida como órgão indispensável às garantias individuais 
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e coletivas dos cidadãos que compõem o Estado Democrático de Direito.

Através da PMERJ, o Estado materializa sua presença e o agente 
público, no caso o policial militar do estado do Rio de Janeiro, fazendo 
parte deste contexto, deverá estar alinhado às ideias e concepções que 
fazem parte da política estratégica que aquele tem de promover para a 
melhoria das condições de convivência social. Logo, dentro da lógica 
contemporânea anteriormente citada, a PMERJ deverá desenvolver 
práticas que promovam a motivação do policial militar.

Para Chiavenato (2004), motivação é tudo aquilo capaz de impulsionar 
a pessoa a agir de determinada maneira, o que promove um comportamento 

externo ou interno do indivíduo.

Para Maslow (1954), motivação é o resultado da interação entre o 
indivíduo e a situação que o envolve e o impulso motivacional é distinto 
entre as pessoas. Cada indivíduo pode ter diferentes níveis de motivação e 
estas podem variar no decurso do tempo.

Em função do que foi dito nos parágrafos anteriores, através das ideias 
dos autores citados, é que o presente artigo voltou sua atenção para a 
política de premiação estabelecida pela Secretaria de Estado de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro como proposta de motivação do Policial Militar.

Com o decreto citado, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da 
SESEG, materializou uma política de segurança, no intuito de promover a 
redução dos índices de criminalidade do estado. Neste contexto, a PMERJ 

desenvolvidas pelos Batalhões de Polícia Militar (BPM) e Unidades de 

Conforme a atual Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB/88) em seu artigo 144, § 5°, compete às polícias militares do 
país, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, e sendo assim, a 
prática de ações que visem à diminuição da violência e da criminalidade e, 
por conseguinte, dos índices em cada estado da federação.

Dentro desta obrigação legal, em conjunto com as ideias modernas de 

decreto citado previu uma recompensa pecuniária para os agentes que no 
período de seis meses de ação, em comparação ao mesmo período do ano 
anterior, conseguirem diminuir os índices criminais, chegando, assim, ao 
cumprimento da meta do estado.

Conforme o Decreto n° 41931/2009, esta recompensa pecuniária é 
destinada aos policiais militares que estão lotados nos Batalhões de Polícia 

áreas de atuação dentro do estado do Rio de Janeiro. 

A título de observação, o decreto também incluiu a Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), pois o intuito foi a busca de uma 
maior integração entre as corporações policiais, motivo pelo qual as áreas 
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são chamadas de Áreas Integradas de Segurança Pública, e a premiação a 
que se refere também alcança os policiais civis das delegacias onde estão 
lotados. Todavia, este grupo não fez parte do presente estudo. 

Esmiuçando o dito anteriormente, o objetivo do presente artigo foi 
estudar como a premiação estabelecida pelo Sistema Integrado de Metas 
(SIM) da SESEG enquadrou-se como fator motivacional dentro do 
contexto da atividade policial militar no estado do Rio de Janeiro.

Para se chegar ao propósito do presente artigo, foram elaborados e 
aplicados questionários e entrevistas aos integrantes de cinco Batalhões 
de Polícia Militar que obtiveram êxito no alcance das metas estatísticas 
do primeiro semestre do ano de 2015, atingindo o primeiro lugar em 
porcentagem de redução, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), 
órgão do estado do Rio de Janeiro responsável por contabilizar os números 
relativos à incidência criminal no estado. 

Foram ouvidos os comandantes dessas unidades, além do próprio efetivo 
de praças, para que a partir de suas declarações pudesse-se estabelecer um 
padrão de informações pertinentes a uma avaliação segura e próxima da 
realidade. 

Além do já citado, o presente estudo buscou completar as ideias 
construídas com as já estabelecidas por autores que discorreram sobre o 

O presente estudo não visou a esgotar o assunto e entende que, sendo 
uma política de segurança pública, a avaliação da sua contextualização 
diante do efetivo policial militar faz-se necessária para que a instituição 
possa pautar suas ações também a partir de análises feitas junto aos seus 
agentes.

 Gestão Pública

prestado. Para tanto, há de se enfatizar a inclinação do gestor público 
ao lidar com os recursos humanos. A gestão de pessoas é essencial na 

causar danos aos objetivos traçados pela administração.

Para obter resultados satisfatórios que contemplem o desejo social, há 
de se ter investimentos no corpo de agentes públicos, com uma gestão de 
pessoas de forma a dar sustentação aos programas de governo estabelecidos 
pelo Estado (CORDEIRO, 2012).

Partindo da ideia de gestão pública sob a ótica da gestão de pessoas, é 
necessário o estabelecimento de critérios e objetivos para a consecução da 
atividade pública, dando ênfase àquele que materializa o Estado através de 
suas ações: o agente público. Fato este que eleva a importância de gestão 
de pessoas na gestão pública 
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Estabelecida a importância do agente público no contexto da 
administração moderna, há que se preocupar como este agente se comporta 
frente à atividade que desenvolve e como os fatores internos e externos ao 

junto à sociedade, uma vez que a motivação do agente público é condição 
essencial para o desencadear da atividade com a presteza que a sociedade 
necessita.

Motivar o agente público é algo complexo, face à heterogeneidade que 

As pessoas possuem interesses diversos e não se direcionam em busca de 
um objetivo ou não executam suas ações pautadas pelas mesmas razões, 
tendo a motivação, em cada um, uma forma particular de se manisfestar 
(BERGAMINI, 2008).

Não é objeto do presente artigo descrever todas as teorias existentes 
sobre a motivação. Todavia, para calcar o trabalho e orientar o presente 
estudo, é necessário avaliar como a premiação pelo Sistema de Metas, que é 
uma recompensa pecuniária, está enquadrada como um fator  motivacional  
para o policial militar, junto à literatura existente.

por Abraham Maslow (1954) e Frederick Herzberg (1975), por 
entendermos que as noções sobre motivação estabelecidas pelos autores 
contemplam o intuito de descrever o comportamento do policial militar 
em sua atividade, partindo da promessa de recompensa pecuniária pelo 
Sistema de Metas.

Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow

A teoria de Maslow foi apresentada em 1954 e trata da hierarquia das 
necessidades do homem,  entendendo as necessidades humanas arranjadas 
como uma pirâmide de importância (Figura 1). Tal teoria, interpretada por 
Chiavenato (2004), preconiza que as necessidades primárias encontram-se 
na base e, no topo, as necessidades intelectuais, que seriam as chamadas 
necessidades secundárias. Estas necessidades estariam organizadas em 

e de autorrealização.

a água, o sono, o oxigênio e o sexo; como de segurança: a necessidade 
de possuir um trabalho estável, uma família, seguros de vida ou saúde, 

necessidades sociais: as de aceitação e de amor; como as necessidades 
de estima: auto-respeito, autonomia, reconhecimento e atenção (fatores 
internos e externos ao indivíduo); como as necessidades de autorrealização: 
o crescimento, o alcance do seu potencial e o impulso de se tornar aquilo 
que é capaz de ser.
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Uma necessidade não satisfeita cria tensão que estimula o indivíduo 
através de impulsos. Por conta desses impulsos, a busca por objetivos es-

(ROBBINS, 2004).

Segundo a teoria de Maslow (1954), pode-se observar que o indivíduo 
pode ter necessidades mais baixas e recorrentes às necessidades humanas, 

necessidades secundárias, hierarquizando-as. Há um direcionamento do 
indivíduo das suas necessidades mais básicas para as mais complexas e a 
busca de satisfazê-las é o que motiva o indivíduo.

Contextualizando a premiação ora estudada, podemos inserir o fator 
de segurança como o estímulo adequado para caracterizar a busca do 
atingimento de metas e, por conseguinte, o ganho pecuniário referente. É 
evidente que outras necessidades que revestem a ação policial militar podem 

isto depende de cada indivíduo e o que cada um tem por necessidade, 
que pode ser mais básica ou se direcionar ao topo da pirâmide, segundo 

Teoria de Motivação Higiene de Herzberg

Analisando a teoria estabelecida por Frederick Hezberg (1975), pode-
se observar que o autor concluiu que as causas de satisfação no trabalho não 

Figura 1
Teoria das Necessidades na Pirâmide de Maslow

Fonte: www.portalgestao.com. Último acesso em setembro de 2015.
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estão intimamente ligadas às causas de insatisfação, levando a concluir, 
segundo sua teoria, que o inverso de satisfação não é insatisfação, mas 
não satisfação; assim como o inverso da insatisfação não é satisfação, mas 
não insatisfação. Esta análise é importante pelo fato de que uma variável 

necessariamente que, caso seja retirada, irá provocar desmotivação. Da 

motivará (ROBBINS, 2004).

Assim, argumentamos que se estiverem presentes salários, recompensas 

sejam fatores que motivem o indivíduo  para o trabalho. Melhor explicando: 
se presentes, não criam sentimentos positivos para o indivíduo, mas se não 
presentes causam uma insatisfação. 

Diante deste contexto, sob a ótica estabelecida pela teoria de Herzberg 
(1975), pode-se concluir que salários, prêmios e outros fatores podem não 
promover a satisfação mas podem evitar a insatisfação (CHIAVENATO, 
2004). 

diferentes quanto à satisfação ou não insatisfação do policial militar.

Decreto e a Premiação por Metas

A premiação por produtividade, cumprimento de metas e boas práticas, 
decorrentes da aplicação do Sistema de Metas e Acompanhamento de 
Resultados, em consonância com o art. 6°, § 5° do Decreto n° 41931/2009, 
prevista nos incisos I, II, III, IV, e V, e também constante no § 1° do 
mesmo artigo, funciona como recompensa aos policiais militares que 
obtiveram êxito em atingir as metas numéricas estabelecidas pela SESEG. 

Como está colocado, a premiação pelo cumprimento das metas é 
motivo de recompensa pecuniária como política de Estado. Sendo assim, 
pertinente é a análise do ponto de vista dos agentes públicos em unidades 
da Polícia Militar, através de questionários e entrevistas, de como a 
referida premiação está inserida como fator motivacional no contexto atual 
das unidades que foram bem sucedidas no alcance das metas. Importante 
é correlacionar que, dentro da ideia dos autores citados, Maslow (1954) 
e Herzberg (1975), certos fatores podem motivar e, estando inseridos 
dentro de um contexto maior de necessidades do indivíduo, o alcance 
dos mesmos pode direcionar o agente a projetar seus objetivos em outros 
ainda almejados, seguindo a ideia da pirâmide de Maslow (1954). Em 
outra análise, estes mesmos fatores podem não gerar a insatisfaçao, não 
necessariamente criando a satisfação do agente público, seguindo a ideia 
estabelecida por Herzberg (1975).
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Para contextualizar e restringir o estudo do presente artigo, foram 

pesquisas feitas junto ao Instituto de Segurança Pública e às unidades 
selecionadas para análise do público interno da PMERJ.

Foram escolhidas cinco unidades para estudo dentro do universo das 
que obtiveram êxito em conseguir alcançar a percentagem de 120% sob os 
critérios estabelecidos pelo Decreto n° 41.931/2009 (Tabela 1). São elas: 
7° BPM, 15° BPM, 19° BPM, 28° BPM e 35° BPM. Estas unidades da 

que seria melhor buscar unidades de regiões distintas para se obter uma 
ideia mais difundida do que há na instituição, através do estado.

localizado na Cidade de Itaboraí.

Diante da seleção das unidades, foram aplicados questionários a 
cinquenta policiais militares de cada batalhão de Polícia Militar, pedindo 
para indicar em gradação de importância, as variáveis que fazem parte 
do cotidiano do trabalho de um policial militar, sem deixar de indicar a 
premiação por metas. Os resultados estão presentes nas Tabelas de 2 a 7:

Fonte: ISP/SESEG. Elaboração própria.

AISP
PREMIADAS 

1° SEM/15

VARIAÇÃO 
PERCENTUAL

PREMIAÇÃO 
INDIVIDUAL

AISP 
PREMIADAS 

1° SEM/15

VARIAÇÃO 
PERCENTUAL

PREMIAÇÃO 
INDIVIDUAL

AISP 06 107,40% R$ 4.833,11 AISP 28 120,00% R$ 13.500,00
AISP 07 120% R$ 13.500,00 AISP 29 115% R$ 5.175,00

ASIP 08 120% R$ 13.500,00 ASIP 30 120% R$ 13.500,00

ASIP 11 120% R$ 13.500,00 ASIP 31 105% R$ 4.757,87

AISP 14 103% R$ 4.609,73 AISP 32 120% R$ 13.500,00

AISP 15 120% R$ 13.500,00 AISP 33 113,20% R$ 5.092,55

AISP 17 102% R$ 4.609,73 AISP 34 119,9% R$ 5.361,70

AISP 19 120% R$ 13.500,00 AISP 35 120% R$ 13.500,00

AISP 20 115,60% R$ 5.392,53 AISP 36 120% R$ 13.500,00

AISP 21 119,80% R$ 5.392,53 AISP 37 110% R$ 4.987,50

AISP 22 117,10% R$ 5.270,39 AISP 38 117,50% R$ 5.287,50

AISP 23 120% R$ 13.500,00 AISP 39 112,5% R$ 5.061,66

AISP 25 117,20% R$ 5.273,59 X X X

Tabela 1
Unidades Premiadas pelo Sistema de Metas no 1º Semestre de 2015
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Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 7° BPM. Elaboração própria.

Tabela 2
Quesitos Motivacionais – 7º BPM

Salários melhores 1° Lugar

Melhoria das escalas de serviço 2° Lugar

Equipamentos mais adequados 3° Lugar

Vantagens indiretas (atendimento médico e odontológico, escola para � lhos, creche, programas de assistência 
social e jurídica) 4° Lugar

Premiação pelo alcance das metas da SESEG 5° Lugar

Melhor formação, treinamento e conhecimento pro� ssional 6° Lugar

Tratamento respeitoso de superiores e reconhecimento pro� ssional 7° Lugar
Elogio 8° Lugar

Plano de carreira (ascensão na carreira por meio de cursos e concursos internos) 9° Lugar

Um maior reconhecimento da sociedade 10° Lugar

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 15° BPM. Elaboração própria.

Tabela 3
Quesitos Motivacionais – 15º BPM

Salários melhores 1° Lugar

Melhoria das escalas de serviço 2° Lugar

Premiação pelo alcance das metas da SESEG 3° Lugar
Equipamentos mais adequados 4° Lugar

Vantagens indiretas (atendimento médico e odontológico, escola para � lhos, creche, programas de assistência 
social e jurídica) 5° Lugar

Plano de carreira (ascensão na carreira por meio de cursos e concursos internos) 6° Lugar
Melhor formação, treinamento e conhecimento pro� ssional 7° Lugar

Tratamento respeitoso de superiores e reconhecimento pro� ssional 8° Lugar

Elogio 9° Lugar
Um maior reconhecimento da sociedade 10° Lugar

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 19° BPM. Elaboração própria.

Tabela 4
Quesitos Motivacionais – 19º BPM

Salários melhores 1° Lugar

Melhoria das escalas de serviço 2° Lugar

Premiação pelo alcance das metas da SESEG 3° Lugar

Equipamentos mais adequados 4° Lugar

Vantagens indiretas (atendimento médico e odontológico, escola para � lhos, creche, programas de assistência 
social e jurídica) 5° Lugar

Plano de carreira (ascensão na carreira por meio de cursos e concursos internos) 6° Lugar

Melhor formação, treinamento e conhecimento pro� ssional 7° Lugar

Tratamento respeitoso de superiores e reconhecimento pro� ssional 8° Lugar
Elogio 9° Lugar

Um maior reconhecimento da sociedade 10° Lugar
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Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 28° BPM. Elaboração própria.

Tabela 5
Quesitos Motivacionais – 28º BPM

Salários melhores 1° Lugar

Melhoria das escalas de serviço 2° Lugar

Equipamentos mais adequados 3° Lugar
Vantagens indiretas (atendimento médico e odontológico, escola para � lhos, creche, programas de assistência 
social e jurídica) 4° Lugar

Plano de carreira (ascensão na carreira por meio de cursos e concursos internos) 5° Lugar

Melhor formação, treinamento e conhecimento pro� ssional 6° Lugar
Tratamento respeitoso de superiores e reconhecimento pro� ssional 7° Lugar

Elogio 8° Lugar

Premiação pelo alcance das metas da SESEG 9° Lugar
Um maior reconhecimento da sociedade 10° Lugar

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 35° BPM. Elaboração própria.

Tabela 6
Quesitos Motivacionais – 35º BPM

Salários melhores 1° Lugar

Melhoria das escalas de serviço 2° Lugar

Equipamentos mais adequados 3° Lugar

Melhor formação, treinamento e conhecimento pro� ssional 4° Lugar

Plano de carreira (ascensão na carreira por meio de cursos e concursos internos) 5° Lugar
Tratamento respeitoso de superiores e reconhecimento pro� ssional 6° Lugar

Vantagens indiretas (atendimento médico e odontológico, escola para � lhos, creche, programas de assistência 
social e jurídica) 7° Lugar

Premiação pelo alcance das metas da SESEG 8° Lugar
Elogio 9° Lugar

Um maior reconhecimento da sociedade 10° Lugar

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças. Elaboração própria.

Tabela 7
Resultado total dos quesitos motivacionais das OPM

Salários melhores 1° Lugar

Melhoria das escalas de serviço 2° Lugar

Equipamentos mais adequados 3° Lugar

Vantagens indiretas (atendimento médico e odontológico, escola para � lhos, creche, programas de assistência 
social e jurídica) 4° Lugar

Plano de carreira (ascensão na carreira por meio de cursos e concursos internos) 5° Lugar
Melhor formação, treinamento e conhecimento pro� ssional 6° Lugar

Premiação pelo alcance das metas da SESEG 7° Lugar

Tratamento respeitoso de superiores e reconhecimento pro� ssional 8° Lugar
Elogio 9° Lugar

Um maior reconhecimento da sociedade 10° Lugar
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percentuais e motivacionais, a premiação pelo Sistema de Metas. Os 

Resultado de pesquisa no 7° BPM
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Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 7° BPM. Elaboração própria.

Resultado de pesquisa no 15° BPM

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 15° BPM. Elaboração própria.
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Resultado de pesquisa no 19° BPM

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 19° BPM. Elaboração própria.
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Resultado de pesquisa no 28° BPM

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 28° BPM. Elaboração própria.
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Resultado de pesquisa no 35° BPM

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças do 35° BPM. Elaboração própria.
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Para construir uma análise mais completa, foram ouvidos os 
comandantes das referidas unidades, os quais tiveram oportunidade de 
indicar, através de sua própria visão, o quanto a premiação pelo Sistema de 
Metas é importante no contexto da administração dos respectivos Batalhões 
de Polícia Militar, em termos motivacionais. Os mesmos comandantes 
puderam relatar, através de suas observações, o que viram como fatores 

consequentemente a obtenção da premiação.

Na busca de uma linha de ação comum aos comandantes que obtiveram 
êxito no alcance das metas, foi aplicado um questionário comum a todos e 

como ações de gestão.

A análise das respostas às entrevistas levaram a entender que quanto 
aos recursos logísticos e humanos, principalmente com relação a viaturas 
e armamentos, a tônica das respostas foi que os comandantes trabalharam 
com o que já dispunham quando da assunção dos respectivos comandos. 
Exceção feita ao Comando do 7° BPM, que informou ter recebido 176 
policiais militares de reforço ao efetivo, além de 24 viaturas. Cabe ressaltar 
que o 15° BPM citou que perdeu cerca de 50 viaturas por conta do término 
do contrato de manutenção das mesmas.

Com relação às ações de articulação interna das unidades, os 
comandantes apresentaram que foram elaboradas ações que resultaram em 
mudanças no processo de articulação entre as seções, principalmente por 
conta da mudança do papel de analista criminal, o qual passou a ser o 
elemento fundamental para o tratamento dos dados estatísticos, sua origem 
e o planejamento operacional da unidade. Foi colocado também que as 
simples interações entre as seções deram lugar a um maior envolvimento de 

Resultado total das pesquisas no 7°, 15°, 19°, 28° e 35° BPM

Fonte: Questionários aplicados ao efetivo de praças. Elaboração própria.
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todos, não concentrando esforços somente nas segunda e terceira seções1, 
além das companhias da unidade.

indicaram que é uma ação indispensável para o comando da unidade a 
integração de uma maneira ampla: trabalhar de forma integrada com as 
delegacias da área, com outros órgãos da Secretaria de Estado de Segurança, 
com as prefeituras locais através de seus órgãos e guardas municipais e com 
a comunidade de uma maneira geral, através de seus representantes, como 
os presidentes de associações e líderes, além dos Conselhos de Segurança 
e Comunitários, aproximou suas respectivas unidades da sociedade civil, 
contribuindo sobremaneira para o alcance das metas.

Com relação à importância da premiação como fator motivacional, 

teve peso sobre a motivação dos seus efetivos no objetivo comum, inclusive 
indicando que à medida que os números apontavam o alcance das metas, 
os policiais militares se envolviam mais com o trabalho.

Quanto à percepção dos comandantes em relação à premiação ser 
o principal ou único fator motivacional para o alcance das metas, eles 
também enveredaram pela mesma lógica, qual seja, que é um fator muito 
importante, mas não o único.

Nas palavras de um comandante:

A premiação é um fator motivacional importante, mas a maior conquista, 

pelas palavras dos próprios policiais militares, foi o resgate da dignidade, 

da honra e a elevaçao do moral da tropa, verdadeiro prêmio para a unidade 

que há muito sofria com injustiças provocadas por fatos ocorridos anterior-

mente. (Comandante de Unidade)

Outro comandante corrobora esse ponto: “vejo a premiação como uma 
excelente ferramenta motivacional, como alavanca de impulso que desperta 
outros valores nos policiais militares e estimula a melhoria do serviço”.

A fala de outro vai no mesmo sentido: “não somente a premiação, 
mas também o tratamento humanizado e respeitoso foi o que criou uma 
cumplicidade entre todos no objetivo comum e na conquista das metas”. 

Outras falas disseram respeito a ressaltar a importância do clima 
organizacional como fundamental para a motivação do seu efetivo de 

A premiação seria a cereja do bolo, pois não seria o principal fator moti-

vacional, mas sim fruto de um clima organizacional positivo alcançado 

(Comandante de Unidade)

1 - Segunda seção é aquela responsável pela 
inteligência, também conhecida como Ser-
viço Reservado. Os policiais trabalham de 
forma velada (sem farda) e sua principal 
função é o processamento de informações 
recebidas de forma reservada. Já a terceira 
seção é responsável pela instrução à tropa e 
ainda por todo planejamento operacional 
da unidade. 
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Sobre  outras  ações adotadas pelos comandantes, no intuito de motivar 
seus respectivos efetivos no alcance das metas, foi observado que os 
mesmos enfatizaram o clima organizacional positivo, pautado no respeito 

e transparente dos superiores. 

Iniciativas materiais como as melhorias das condições de trabalho, no 
tocante à alimentação e alojamento, por exemplo, foram indicadas como 
importantes para o acolhimento dos policiais militares em serviço.

Outro ponto importante a ser destacado foi a preocupação de ações 
policiais militares pautadas na interação com a sociedade civil organizada, 

integração com a PCERJ, como forma de praticar ações conjuntas.

Análise dos Resultados

à tropa e das entrevistas realizadas junto aos comandantes, obtivemos 

pretensões internas na Instituição Policial Militar no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Os resultados dos quesitos motivacionais nas referidas unidades 
operacionais nos indicam que o principal fator apontado foi a questão do 
aumento salarial, seguido da melhoria das escalas de serviço. Isso indica 
que o policial militar objetiva de forma mais clara questões de segurança 
e estabilidade dentro da sua atividade, conforme descrito na Teoria das 
Necessidades de Maslow (Figura 1). Isso pode ser constatado pois os 

de um policial militar.

é lembrada à frente de outros quesitos, todavia, não foi observado em 
nenhum resultado, dentro das pesquisas junto às unidades, a premiação 
em primeira posição. A melhor colocação foi observada no 15° BPM, 
ocupando a posição de terceiro lugar (Tabela 3).

que o reconhecimento pela sociedade é dado como último item dentre os 

estão entre as últimas.

Na faixa intermediária existe a concentração e alternância dos quesitos 

plano de carreira, vantagens indiretas, equipamentos mais adequados 

ambições dos indivíduos. Os resultados mostram uma homogeneidade 
entre os quesitos que são mais desejados e os menos, hierarquizando as 
necessidades.
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Com base no resultado total dos requisitos motivacionais, elencados em 
ordem de prioridade pelos policiais militares dos batalhões mencionados, 

Sistema de Metas apenas em sétimo lugar (Tabela 7). Isto nos indica uma 
realidade institucional no que se refere aos fatores que motivam o policial 
militar. 

de Metas e como ele se enquadra como motivação para o Policial Militar, 
foi constatada que a percentagem que indica o nível de motivação a partir 

ser indicada como uma prioridade dentro da carreira, o fato da premiação 
não estar presente pode indicar uma situação descrita por Frederick 
Herzberg (1975), qual seja, a mesma pode não criar a motivação, mas se 
retirada pode ensejar a insatisfação do policial militar.

Com base nesta análise numérica e na visão de gestão dos comandantes 
das unidades, apresentamos uma realidade ao universo pesquisado. As 
necessidades básicas do exercício das atividades policiais militares foram 
elencadas, como salários e condições de trabalho, e indicaram estes como 
sendo os fatores que mais podem motivar o policial militar. A premiação 
pelo Sistema de Metas não apresentou uma indicação de prioridade entre 
os itens elencados na pesquisa, mas uma percentagem alta no tocante a ela 
própria, se não comparada a outros quesitos motivacionais.

Conclusão

Este artigo surgiu da ideia de avaliação da motivação do policial militar 
do estado do Rio de Janeiro a partir da premiação pecuniária estabelecida 
pelo Decreto n° 41931/2009, do próprio Governo do Estado.

Esta avaliação foi pautada pelo interesse em levantar o grau de relevância 

ele estaria enquadrada como valor individual para o policial militar e como  
estaria em comparação a outros quesitos motivacionais.

Com a realização da pesquisa, foi possível perceber como a temática 

principalmente por sua complexidade e levando em consideração que 
o policial militar passa por várias situações de estresse no dia a dia de 

satisfeitas dentro de uma organização não é algo fácil, pois as mesmas têm 
um determinado nível de interesse, desejo e habilidades para desempenhar 

A pesquisa nos leva a concluir que a maior parte dos entrevistados 
indica a necessidade de melhorias salariais e mudanças nas escalas de 
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serviço como o principal fator motivacional. Essa observação é muito 
importante para o bom desenvolvimento de suas tarefas, uma vez que uma 
pessoa segura se sente mais motivada para o trabalho. 

Com relação à premiação pelo Sistema de Metas, ela foi de suma 
importância para o desenvolvimento e satisfação do policial militar, 
uma vez que os questionários apresentam uma percentagem elevada de 
policiais que veem o prêmio como algo que lhes vá alavancar uma melhoria 
na qualidade de vida, fato este constatado entre os entrevistados que 
apontaram uma ótima satisfação no seu nível de motivação a partir desta 
variável. 

Na comparação com outros aspectos, como salários e melhorias nas 

por conta de ser algo não permanente, podendo ser retirada a qualquer 
momento. É de amplo conhecimento que as escalas de serviço são 
consideradas sobrecarregadas pelos policiais militares, considerando as 

questionários. 

Com essa pesquisa podemos visualizar nitidamente os pontos com 
maior e menor satisfações, o que pode ajudar na estratégia e planejamento 

possam se desenvolver e suprir os entrevistados.

No tocante ao exercício dos gestores para um melhor desempenho das 

colocados nos questionários, tais como: clima organizacional, trato com 
o subordinado e condições de trabalho no que tange a equipamentos 
adequados, melhorias das instalações físicas da unidade e dos elementos 
desdobrados, como boa alimentação e limpeza.  Como gestores de 

equacioná-las. 

Como sugestão do que pode se observar na moderna forma de gestão, 
podemos indicar a criação de um curso ou até mesmo uma escola para 
desenvolvimento de lideranças, bem como a adoção de boas práticas 
como fatores que possam trazer inovações ao serviço público, como é o 
caso de programas de valorização do ser humano de forma permanente e 
programas de reconhecimento das capacidades e habilidades individuais, 
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Resumo 
O objetivo do artigo é percorrer o caminho de uma análise geral do comportamento de indicadores de criminalidade 
potencialmente afetados pelo Sistema Integrado de Metas, com vistas a atualizar e aperfeiçoar estudo semelhante 
realizado anteriormente. Os exercícios de análise são baseados na comparação de indicadores de criminalidade do estado 
com os do Brasil e de outros entes da federação, e também recorrem à comparação de indicadores relevantes observados 
no estado antes e depois da introdução do sistema. 

Palavras-Chave 
Análise comparativa, indicadores de criminalidade, resultados potenciais.
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Introdução

Assim como é notória a importância da abertura do Estado brasileiro à 
inovação na área de gestão durante aproximadamente os últimos 20 anos, 
parece clara a magnitude do impacto potencial de iniciativas do gênero 

organização e racionalização elevados e submetidos à revisão permanente. 

alinhamento do seu quadro funcional à missão institucional e à política 
da administração em curso. Na área dos bens públicos, a conjunção da 
prestação monopolista de um serviço com precários canais de vocalização 
das demandas de seus usuários é conhecida receita para o desalinhamento 
crônico entre a prestadora do serviço e as expectativas dos cidadãos que 
constituem seus clientes (HIRSCHMAN, 1970).

Nesse contexto, e na presença de governos e gestores que pretendam 
se manter em sintonia com anseios sociais por mais ou melhores 
resultados, a valorização meritocrática de servidores públicos é estratégia 
que merece atenção especial, dado o seu impacto esperado na promoção 
do alinhamento interno de grandes corporações vis-à-vis à sua missão 
institucional e suas metas de longo prazo.  Na área da segurança pública, 

soluções para outros antigos e conhecidos problemas – a exemplo da 
inconstância e da fragilidade das práticas de planejamento em geral e de 
avaliação e acompanhamento de indicadores (CANO, 2006; SAPORI, 
2007 e SOARES, 2007).

Indicadores estratégicos: breve apresentação

O SIM estabeleceu metas para os denominados indicadores estratégicos 
de criminalidade do estado, quais sejam: Letalidades Violentas (soma 
de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e 
homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial), Roubos de Rua 
(roubos em coletivos, roubos de celulares e roubos a transeuntes) e Roubos 
de Veículos (RIO DE JANEIRO, 2009 e 2011).

análises de acordo com determinada literatura (UNODC, 2011). As 
Letalidades Violentas abrangem homicídios dolosos e crimes semelhantes, 

patrimonial e grau de violência maior que o aplicado em outros roubos, 
atingem bens com frequência dotados de seguros pagos mediante a 
apresentação de registros de ocorrência. Em regra, os Roubos de Rua não 
teriam nenhum desses atributos.
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A promoção de indicadores de resultados (outcomes) à condição de 
estratégicos parece ser a escolha que melhor corresponde ao interesse direto 
da sociedade. A recomendação oposta, em favor de metas e prêmios por 
indicadores de produtos (outputs), apoia-se em argumentos e inquietações 
ineludíveis, mas reduz drasticamente a ambição da política e a relevância 
das entregas, bem como a accountability externa dos órgãos e servidores 
avaliados. Apontados em distintos trabalhos (SOARES, 2000: 368-376 
e SOARES, 2006: 143-144), o dilema e suas implicações podem ser 
enfrentados no campo da política pública e, como veremos, também no 
campo da análise.

A precisa aferição do impacto do SIM exige avaliação de razoável 
complexidade. A implantação inicial do sistema em todo o território 

aos do Rio de Janeiro – realidades com atributos de um grupo de controle. 
Os testes com métodos estatísticos de análise, por sua vez, enfrentam 
questões inerentes à variedade de modelos e variáveis potencialmente 
pertinentes, bem como restrições à comparabilidade dos dados em análises 
de cross section e à disponibilidade de dados mensais de variáveis exógenas 
para estudos de séries temporais.

O escopo deste artigo consiste em realizar exercícios de análise 
geral de indicadores de criminalidade direta ou indiretamente afetados 
pelo desenho do SIM, comparando-se dados do Rio de Janeiro com os 
de outros entes da federação, com dados históricos anteriores ao SIM e 

território estadual. Na próxima seção, empregam-se os dados mais atuais 
dos anuários publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na 
posterior, usam-se apenas dados divulgados pelo ISP. Nas duas, serão 
desde o início apontadas as perguntas que inspiraram cada análise.

Números dentro e fora do estado

O desempenho do Rio de Janeiro no controle da criminalidade foi 
melhor que o do Brasil e de outros estados da federação desde a implantação 
do SIM? A trajetória dos indicadores estratégicos após 2009 não teria 
apenas acompanhado tendências observadas no país, na região Sudeste ou 
em outros estados?

Estudo anterior realizado no âmbito da SESEG comparou, no período 
de 2008-2011, indicadores de criminalidade do estado do Rio de Janeiro, 
de um lado, contra os do Brasil e da região Sudeste, de outro (SÁ, 2013). 
Os indicadores então analisados foram os de “Crimes Violentos Letais 
Intencionais” (CVLI) e “Roubos de Veículos”. Nesta seção, refaz-se o 
exercício, porém com dados do período de 2008 a 2014, comparando o 
Rio de Janeiro ao Brasil e a diversas unidades da federação. Cobrindo-
se conjunto mais completo de indicadores que possam ter sofrido efeitos 
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da introdução do SIM, serão analisados dados de CVLI, “Roubos de 
Veículos” e “Roubos (outros)”. O objetivo é duplo: comparar indicadores 
estaduais disponíveis que mais se assemelhem aos indicadores do SIM – a 
exemplo de CVLI, proxy de Letalidade Violenta – e, no caso de “Roubo 
(outros)”, utilizar agregados que compensem potenciais fragilidades do 
indicador estratégico de Roubos de Rua ou captem efeitos positivos do 
combate ao crime para além do que foi estabelecido nas metas para as 
unidades policiais.

Os dados são apresentados na forma de resultados anuais estaduais 
como percentuais do ano-base de 2008. Simulando-se, de 2009 (ano de 

estado sobre os números do Rio de Janeiro, obtêm-se resultados melhores 

piores que os do estado no período. Em cada tabela, os números da coluna 
Diferença Acumulada 2009-2014 (DA09/14) são gerados por uma fórmula 
simples:

Nela, para cada indicador analisado, RJO é o total de ocorrências 
observado no Rio de Janeiro de 2009 a 2014, e RJX é o total de ocorrências 

(DA09/14) é a diferença entre o indicador realmente observado e o que 

de outros estados. Em cada tabela, o mesmo cálculo foi realizado para 
comparar o estado do Rio de Janeiro ao Brasil. Os estados comparados 

de qualidade de dados segundo a fonte destes últimos.

6.550 casos de CVLI (ou 1.092 a.a.) a mais do que o realmente observado 
no período de 2009-2014. É o que indica a Tabela 1. Nela, o estado teve, 
contra 2008, 2% de casos a mais em 2009, 16% a menos em 2010, 24% 
a menos em 2011, 27% a menos em 2012, 10% a menos em 2013 e 6% a 
menos em 2014. Diferentemente, o Brasil registrou, contra 2008, 3% de 
casos a menos em 2009 e 12% a menos em 2010, porém 5% a mais em 
2011, 9% a mais em 2012, 18% a mais em 2013 e 22% a mais em 2014.

repetidas no estado do Rio, dariam a este um total de CVLI pior que o 
observado entre 2009 e 2014 – i.e., desde a implantação do SIM. Apenas 
quatro tiveram evolução melhor em termos percentuais (ES, MS, PE e 
RS). Assim, com os resultados do Espírito Santo, o Rio de Janeiro teria 
4.807 casos (ou 801 a.a.) a menos do que o efetivamente registrado em 
2009/2014. Em contrapartida, se acompanhasse Minais Gerais ou Bahia, 
o estado teria contabilizado, respectivamente, 23.388 (3.898 a.a.) ou 
11.306 (1.884) casos a mais no período.

DA09/14 = RJX - RJO
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Igualmente, a evolução geral do país em “Roubo de Veículos” foi, no 
saldo de 2009 a 2014, pior que a do Rio de Janeiro, dando a este 66.845 
casos (11.141 a.a.) a mais na simulação. Na comparação, apenas dois 
estados (MS e RS) tiveram desempenho melhor que o do Rio de Janeiro, 
cujos resultados foram melhores que os de 17 estados listados.

RESULTADOS ANUAIS DO TOTAL DE OCORRÊNCIAS
(ÌNDICE: 2008 = 100%)

DIFERENÇA 
ACUMULADA

2009/2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RJX - RJO

BRASIL 100% 97% 88% 105% 109% 118% 122% 6.550
AL 100% 73% 103% 113% 102% 105% 100% 4.201
BA 100% 109% 104% 128% 127% 126% 132% 11.306
DF 100% 112% 95% 105% 116% 103% 102% 6.226
ES 100% 48% 34% 91% 61% 99% 98% - 4.807
GO 100% 101% 66% 68% 86% 175% 175% 8.258
MA 100% 115% 96% 139% 146% 159% 189% 17.771
MT 100% 105% 113% 121% 123% 135% 164% 13.233
MS 100% 75% 62% 78% 69% 98% 109% - 1.562
MG 100% 92% 110% 174% 189% 195% 188% 23.388
PA 100% 90% 87% 98% 102% 107% 109% 4.043
PR 100% 111% 116% 113% 113% 92% 89% 6.246
PE 100% 89% 77% 77% 74% 71% 78% - 2.934
PI 100% 89% 78% 113% 167% 178% 237% 18.798
RJ 100% 102% 84% 76% 73% 90% 94% -
RN 100% 72% 98% 110% 123% 167% 175% 12.393
RS 100% 73% 73% 76% 86% 83% 101% - 1.451
RR 100% 148% 175% 150% 175% 268% 183% 31.605
SC 100% 106% 39% 105% 102% 93% 100% 1.464
SP 100% 104% 97% 96% 110% 109% 104% 5.577
SE 100% 110% 147% 131% 157% 171% 194% 21.331

Tabela 1
Crimes violentos letais intencionais

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Anuários).
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Em contraste, nos “Roubos (outros)”, a evolução do Brasil teve resultado 
melhor que a do estado do Rio de Janeiro, cujo indicador também teve 
saldo pior que o de quatro estados em 2009-2013. No entanto, 14 estados 
tiveram resultado percentual acumulado pior que o do Rio de Janeiro, 
que, na simulação com a evolução de Minas Gerais, Espírito Santo e 
Pernambuco, teria, respectivamente, 421.185 (84.237 a.a.), 231.363 
(46.273 a.a.) e 113.059 (28.265 a.a.) casos a mais do que o registrado no 
período contemplado na tabela.

RESULTADOS ANUAIS DO TOTAL DE OCORRÊNCIAS
(ÌNDICE: 2008 = 100%)

DIFERENÇA 
ACUMULADA

2009/2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RJX - RJO

BRASIL 100% 107% 101% 117% 132% 148% 160% 66.845
AL 100% 173% 181% 236% 339% 461% 529% 388.196
BA 100% 110% 105% 133% 159% 165% 184% 92.119
DF 100% 138% 134% 130% 193% 197% 334% 166.880
ES 100% 52% 53% 182% 143% 251% 203% 99.871
GO 100% 150% 94% 197% 158% 157% 210% 122.706
MA 100% 60% 48% 123% 169% 238% 339% 125.508
MT 100% 155% 166% 178% 205% 268% 354% 222.915
MS 100% 62% 47% 55% 50% 120% 150% - 12.046
MG 100% 580% 544% 1.203% 1.449% 1.138% 3.132% 2.093.711
PA 100% 118% 129% 119% 116% 169% 193% 88.563
PR 100% 102% 100% 92% 97% 110% 122% 27.182
PE 100% 92% 89% 114% 114% 116% 130% 36.244
PI 100% 93% 142% 191% 302% 441% 764% 391.885
RJ 100% 90% 72% 67% 79% 101% 117% -
RN 100% 100% 141% 48% 256% 125% 109% 69.971
RS 100% 90% 74% 77% 84% 84% 97% - 5.367
RR 100% 137% 131% 171% 223% 37% 77% 69.921
SC 100% 77% 38% 183% 237% 223% 284% 143.681
SP 100% 118% 113% 130% 143% 162% 162% 84.144
SE 100% 117% 318% 180% 256% 368% 427% 317.350

Tabela 2
Roubos de veículos

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Anuários).
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A análise permite concluir que, se forem comuns a outros estados 
as causas dos resultados comparativamente melhores no Rio de Janeiro 

relacionadas a fenômenos nacionais – até mesmo no caso de “Roubos 
(outros)”, em que o Brasil foi melhor que o Rio de Janeiro apenas devido 
ao impacto de São Paulo nos dados agregados do país. Nenhum estado 
tem performance melhor que a do Rio de Janeiro no conjunto dos três 
indicadores. Ganha força aqui a hipótese de que o SIM estaria por trás dos 
resultados alcançados até então.

RESULTADOS ANUAIS DO TOTAL DE OCORRÊNCIAS
(ÌNDICE: 2008 = 100%)

DIFERENÇA 
ACUMULADA

2009/2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 RJX - RJO

BRASIL 100% 109% 102% 118% 214% 240% - 33.819
AC 100% 31% 29% 318% 421% 556% 110.709 

AL 100% 105% 137% 143% 408% 517% 99.719 

AM 100% 168% 98% 128% 1.063% 964% 382.124 

BA 100% 115% 108% 101% 497% 551% 115.359 

DF 100% 72% 60% 59% 1.542% 1.927% 696.725 

ES 100% 29% 20% 57% 797% 925% 231.363 

GO 100% 126% 72% 117% 691% 885% 247.261 

MA 100% 189% 208% 212% 295% 318% 77.212 

MT 100% 110% 136% 118% 722% 766% 237.519 

MS 100% 125% 118% 141% 928% 1.032% 362.651 

MG 100% 284% 305% 196% 782% 1.009% 421.185 

PA 100% 21% 69% 403% 374% 418% 93.286 

PB 100% 25% 25% 32% 316% 346% - 43.779 

PR 100% 101% 98% 36% 198% 200% - 72.168 

PE** - 100% 103% 87% 544% 537% 113.059 

RJ 100% 93% 77% 69% 307% 372% - 

RS 100% 21% 52% 48% 440% 497% 35.567 

RO 100% 83% 87% 41% 274% 403% - 7.202 

SP 100% 118% 107% 112% 109% 118% - 89.977 

Tabela 3
Roubos (outros)*

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Anuários).

* Somatório dos registros de ocorrências de roubo a ou de veículo de transporte de valores (carro-forte), 
roubo a transeunte, roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo em estabelecimento comercial ou 
de serviços, roubo em residência, roubo em transporte coletivo e outros roubos.
** Na ausência do total de ocorrências registradas em 2008 em Pernambuco, o ano-base do estado aqui 
foi 2009; com isso, a diferença entre RJx e RJo foi calculada pela comparação entre os estados durante 
o período 2010/2014.
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Outros dados permitiriam aperfeiçoar o estudo. Importaria ver em 
quais estados estariam em vigor sistemas semelhantes ao SIM. Importaria 
ainda observar que o Rio de Janeiro contou com um investimento de 
peso em segurança pública através da criação das Unidades de Polícia 

última questão é discutida na próxima seção.

Números antes e depois, dentro e fora da capital

Desde a criação do SIM, os indicadores de criminalidade caíram em 
quais regiões do estado? Além disso, caso alguns indicadores tenham 
apresentado tendência de queda até meados de 2009, não teriam eles 

métodos de produção de registros (HOOD, 2006)?

Novamente, será refeito o caminho do estudo referido na abertura 
da seção anterior, que comparou também, com foco exclusivo no estado 
do Rio de Janeiro, dois períodos da série histórica anual dos indicadores 
estratégicos: 2003-2008 e 2009-2012. Contudo, serão utilizados dados 
mais atuais (incluindo-se 2013/14) e menos agregados (semestrais), assim 
como indicadores mais abrangentes, como indicado no quadro a seguir.

No indicador de MV estão incluídos todos os casos de LV e ainda os de 
“Encontro de Cadáver” e “Encontro de Ossada”. O indicador de TR agrega 
todos os tipos de roubo. Para o indicador de RV não foi identi� cado um 
substituto que tivesse atributos desse gênero.

A análise de indicadores mais abrangentes que os estratégicos visa  tratar 
a terceira questão da abertura desta seção – i.e., compensar potenciais efei-
tos negativos do SIM sobre a produção de registros – e englobar potenciais 
efeitos positivos da ação policial para além do tipos de crimes contemplados 
nos indicadores estratégicos em si – de maneira similar ao que motivou as 
comparações entre estados com o indicador de “Roubos (outros)”.

O Painel 1 exibe o comportamento semestral dos três indicadores de 
2003/1 (1º semestre) a 2014/2 (2º semestre), bem como a tendência linear 
do indicador calculada para o período de 2003/1 a 2009/1 e extrapolada para 

Indicador analisado Indicador Estratégico

MV (Mortes Violentas) LV (Letalidades Violentas)
RV (Roubos de Veículos) RV (Roubos de Veículos)

TR (Total de Roubos) RR (Roubos de Rua)

Quadro 1
Indicadores em perspectiva

Fonte: elaboração própria.
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2009/2 a 2014/2. A comparação entre as duas linhas de cada indicador é 
feita em três áreas distintas do estado: capital, entorno (da capital) e interior.

anteriores a 2009/2 foram rompidas logo após a implantação do SIM, 
com resultados melhores do que anteviam aquelas tendências nos três 
indicadores em todo o estado.

A Tabela 4 indica os resultados dos três indicadores durante todo o 
período de 2009/2 a 2014/2 e a diferença total acumulada entre a tendência 
prévia extrapolada e o número de crimes registrados.

Painel 1
Número de crimes por indicador e área do estado e tendência linear 2003/1-2009/1 extrapolada para 

frente

Fonte: Instituto de Segurança Pública; elaboração própria.
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Constata-se que, para o estado, a criação do SIM foi sucedida por 
um período em que foram registrados, ao longo de 5,5 anos, 4.960 casos 
de MV, 12.307 casos de RV e 216.470 casos de TR a menos do que se 
esperaria à luz das tendências anteriores. Isso equivale a 902 casos de MV, 
2.238 casos de RV e 39.358 casos de TR a menos por ano.

Digno de nota é o fato de os indicadores de MV e TR terem tido 
bons resultados fora da capital, e não apenas onde estão notoriamente 
concentradas as UPP. Os dados fortalecem a hipótese de que o SIM teve 
impactos ali onde as UPP teriam efeito esperado incerto – ou mesmo 
negativo, se considerada a hipótese de migração intermunicipal de armas 
e atividades ilícitas.

Os dados de RV não mostram bons resultados fora da capital, o que, 

remete à importância de análises que incluam a expansão da frota de 
veículos e, igualmente, à questão da sustentabilidade dos efeitos do SIM – 
questão que se apresenta para todos os indicadores fora da capital e, nesta 
última, para RV e TR, que voltariam a crescer claramente em 2011/2 e 

ESTADO

Indicador Resultado (a) Tendência (b) Diferença (b - a)

MV 32.841 37.801 4.960

RV 132.458 144.765 12.307

TR 678.417 894.887 216.470

CAPITAL
Indicador Resultado (a) Tendência (b) Diferença (b - a)

MV 11.007 13.632 2.625

RV 64.784 80.995 16.211

TR 365.133 533.404 168.271

ENTORNO
Indicador Resultado (a) Tendência (b) Diferença (b - a)

MV 14.231 15.644 1.413

RV 60.409 56.625 -3.784

TR 263.799 308.814 45.015

INTERIOR
Indicador Resultado(a) Tendência (b) Diferença (b - a)

MV 7.603 8.525 922

RV 7.265 7.145 -120

TR 49.485 52.670 3.185

Tabela 3
Roubos (outros)*

Fonte: Instituto de Segurança Pública; elaboração própria.
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2013/1, respectivamente. A esse respeito, note-se que a diferença entre 
resultado e tendência de RV no entorno foi de 5.728 crimes a menos 
até 2012/2, sendo no interior igual a 715 crimes a menos até 2013/1 – 
conquistas anuladas pela explosão dos indicadores de RV desde então.

Não obstante, de acordo com análise realizada em seção anterior, 
se o entorno da capital e o interior do estado tivessem acompanhado os 
resultados do Brasil de 2009 a 2014, teriam registrado, respectivamente, 
5.033 e 1.799 casos de RV a mais do que o realmente observado no período.

Já no indicador de MV, os números mostram que, juntos, entorno e 
interior tiveram resultado acumulado em 2009/2-2014/2 10% menor do 
que a tendência anterior faria prever, tendo a capital resultado 19% menor 
que o previsto por sua própria tendência. Fosse a redução de 10% fora 
da capital um efeito exclusivo do SIM e a redução de 19% na capital um 
efeito exclusivo do SIM e das UPP, teríamos elementos de interesse para a 
questão da distinção entre efeitos do SIM e das UPP no estado. O mesmo 
ocorre com o indicador de TR, visto que, juntos, entorno e interior tiveram 
nele resultado acumulado em 2009/2-2014/2 13% menor do que o previsto 
na tendência, obtendo a capital resultado 32% menor que o previsto por 
sua própria tendência.

Conclusão

A multiplicação de análises e avaliações é condição para a continuidade 
de iniciativas de sucesso na administração pública. Quando divulgadas, 
tais iniciativas ganham legitimidade e maior estabilidade contra fatores 
associados à incerteza política e a transições de governo.

dos programas. A combinação de indicadores de produtos com o já 

boas práticas, a desagregação maior das metas contempladas na premiação 
para melhor individualizar no território a responsabilidade pelos serviços 
de segurança, a inclusão de mais atores do sistema de justiça criminal 
em reuniões de acompanhamento e a abertura do SIM a modalidades de 
participação social são caminhos que, em conjunto ou separados, podem 
renovar o sistema e levá-lo a patamares ainda mais elevados de legitimidade 

Como vimos, a entrada do SIM em operação coincide com patente 

na capital e no restante do Rio de Janeiro. À maneira de exercícios 
contrafactuais, as análises realizadas sugeriram resultados potenciais da 
política de segurança piores na ausência do sistema. Sem este, os resultados 
poderiam ser piores que o observado mesmo fora das áreas contempladas 



79

Cadernos de Segurança Pública | Ano 8  Número 07  Abril de 2016 | www.isp.rj.gov.br

na incidência criminal
[Vitor Acselrad]

pelas UPP. A comparação entre o Rio de Janeiro e outros entes da federação 
reforçou igualmente a hipótese de que fatores peculiares ao estado 
devem estar associados à sua melhor performance desde 2009 vis-à-vis 
grande parte do Brasil. Quando possível, a análise abordou indicadores 

fenômenos mais variados sob o possível impacto do sistema – inclusive o 
chamado gaming.

O estímulo ao debate sobre o tema é decisivo para provocar avaliações 

do SIM sobre a criminalidade. A constatação de avanços, porém, não 
deixará de ser acompanhada pela emergência de novas questões no campo 
da análise e, paralelamente, no campo da política pública.
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