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O Instituto de Segurança Pública 
(ISP) é uma autarquia vinculada à 
Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão do Rio de Janeiro. Com 21 
anos de existência, o ISP conta com 
grande conhecimento acumulado no 
desenvolvimento de metodologias de 
análise de dados relativos à área de 
segurança. Sua missão é “produzir 
informações e disseminar pesquisas 
e análises com vistas a subsidiar a 
implementação de políticas públicas de 
segurança e assegurar a participação 
social na construção dessas políticas”.

O ISP é a principal instituição pública 
de transparência dos dados de 
segurança do estado para a sociedade, 
fomentando com informações e análises 
o debate sobre políticas públicas 
para o setor. Ainda, as informações 
e as análises geradas pelo ISP são 
fundamentais para que as forças 
de segurança do estado façam seu 
planejamento operacional embasado 
em análise criminal de qualidade e para 
que os níveis estratégicos da Secretaria 
de Estado de Polícia Militar (SEPM) e 
da Secretaria de Estado de Polícia Civil 
(SEPOL) formulem suas ações.

O ano de 2020 do Instituto de Segurança Pública: 
desafios e conquistas

Por conta do isolamento social do ano 
de 2020, tivemos que adaptar rotinas 
e processos para continuar realizando 
nosso trabalho de disseminação de 
informações, o que só foi possível 
devido ao suporte dado pela Assessoria 
de Informática do Instituto, que viabilizou 
acessos remotos aos servidores, 
forneceu todo tipo de suporte de 
tecnologia e propiciou lançamentos 
virtuais de nossas publicações. Assim, 
o ISP não parou: trabalhando em regime 
de home office, publicamos produtos 
específicos para ajudar na compreensão 
do contexto da pandemia, mantivemos 
o Portal ISPGeo em funcionamento 
para as polícias e mantivemos nossas 
produções e publicações dentro 
do prazos, incluindo as divulgações 
mensais das estatísticas oficiais e a 
alimentação de dados no Portal Sinesp 
do Governo Federal, sempre cumprindo 
nossa missão institucional.

Dessa forma, este relatório tem por 
objetivo elencar as principais atividades 
concretizadas pelo ISP em 2020, um ano 
muito desafiador, mas que foi concluído 
com muito trabalho e transparência. 



LANÇAMENTOS DE 2020
Dossiê Mulher                                       

Dossiê Crimes Raciais

Textos para Discussão                                       

 
Texto para Discussão

Panorama das apreensões de armas 

de fogo e artefatos explosivos no 

estado do Rio de Janeiro em 2019

Instituto de Segurança Pública O ISP iniciou em 2020 uma nova série 
de publicações chamada Textos para 
Discussão. A primeira edição trouxe 
um panorama da apreensão de ar-
mas e artefatos explosivos no estado 
do Rio de Janeiro no ano de 2019.
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Painel de visualização 
atualizado
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Transmissão do lançamento 
via YouTube

Mais de 90% das vítimas de 
discriminação racial eram negras

58,2% das vítimas de 
discriminação racial eram mulheres

Cerca de metade (46,3%) das 
vítimas de discriminação racial 
conhecia seus agressores

Três a cada dez vítimas de 
discriminação racial sofreram os 
crimes em ambientes residenciais

A zona oeste da cidade do Rio de Janeiro 
foi a região que concentrou o maior 
número de casos registrados

A cada 100 mil habitantes negros, 
no estado do Rio, 10,2 foram
vítimas de discriminação racial. 
Na capital, essa taxa foi de 13,9

844 pessoas foram vítimas de 
discriminação racial no estado
em 2019, ou seja, mais de

70 vítimas por mês, ou, ainda, 
mais de duas vítimas por dia

O racismo é um problema estrutural e
institucional que perpassa toda a

realidade brasileira

dossiê Crimes Raciais 2020

Secretaria de
Planejamento e Gestão

www.isp.rj.gov.br

Injúria por preconceito: Caracteriza-se pela
intenção de ofender um indivíduo utilizando 
características raciais

Racismo: Condutas discriminatórias 
dirigidasa um determinado grupo o 
coletividade

O primeiro movimento institucional efetivo 
de combate à escravização da população 
negra no país ocorreu há apenas 170 anos,
isto é, mais da metade da história brasileira
se deu sob um regime escravocrata 

@ISPRJ @ISP.Rio @ISP_RJ

Infográfico

Lançamento da campa-
nha RJ sem Racismo

Lançamento virtual via 
YouTube

Vídeo de lançamento 

Vídeo de lançamento 



PERÍODO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL

Atento ao período de excepcionalidade do ano de 2020, o Instituto de Segurança Pública elabo-

rou e divulgou estudos relativos ao período de isolamento social, além de ter adaptado sua área 

de capacitação, ministrando cursos on-line e ao vivo para as polícias.

O Monitor da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

no Período de Isolamento Social fornece informações inédi-

tas para o enfrentamento e a prevenção à violência contra a 

mulher durante o período de isolamento, incluindo dados da 

SEPOL, do Serviço 190 e do Disque Denúncia.

O estudo cruzou os registros de ocorrência da SEPOL 

com os dados do histórico de localização dos usuários 

do Google para identificar a correlação entre o isola-

mento social e a queda dos crimes contra o patrimônio.

Capacitações on-line e ao vivo

As capacitações ministradas pelo ISP continu-

aram a ser realizadas em 2020. Em formato on-
line e ao vivo, foram oferecidos 

dois cursos distintos, um para 

uso do Portal ISPGeo e outro 

para uso da Plataforma Segu-

rança Cidadã SIM. Ao longo do 

ano, foram formadas nove tur-

mas e 242 policiais foram ca-

pacitados. 

Acompanhamento e divulgação mensal de crimes espe-

cíficos durante o período de isolamento social, como cri-

mes de trânsito e estelionato em ambiente virtual. 



policiais 
capacitados para 

a plataforma 
Segurança Cidadã 

SIM

50

pedidos atendidos via Lei 
de Acesso à Informação

policiais 
capacitados para 
o uso do ISPGeo

Conselhos Comunitários de 
Segurança (CCS) em

acessos ao site da 
Revista Cadernos 

de Segurança

citações na 
imprensa

usuários do Portal ISPGeo

+115 mil 
acessos ao site 

do ISP

reuniões virtuais de 
Nível 4 realizadas pela 

Coordenadoria do Sistema 
de Metas

+350 +300

+3.000 +15 mil 

192

62

funcionamento em 42 
municípios

34

NÚMEROS DE 2020

9 turmas de 
capacitação on-

line e ao vivo



INTELIGÊNCIA

REVISTA CADERNOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA

Publicação da 12ª edição da revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública, editada 

pelo ISP como um espaço para a discussão de práticas de gestão em segurança pública. 

A edição teve como tema as Atividades de Inteligência e Segurança Pública, 

e trouxe sete artigos explorando diferentes aspectos das atividades de inteligência, com 

discussões sobre seus limites e possibilidades na segurança pública, passando por 

exemplos de experiências conduzidas pelas polícias Civil e Militar nesta temática, além 

de outros discutindo a interface entre tais atividades e aquelas relativas à análise criminal. 

A edição foi feita em parceria com a Escola de Inteligência de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (ESISPERJ), vinculada à Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) 

da Secretaria de Estado de Polícia Civil, algo inédito nos mais de dez anos da Cadernos. 

Em 2020, o ISP intensificou sua atuação na elaboração de estudos específicos sigilosos 

demandados pelas instituições policiais e envidou esforços para o fortalecimento do seu 

Núcleo de Inteligência, como forma de bem assessorar as decisões que envolvem, 

sobretudo, os níveis político e estratégico das polícias. Essas ações visam ao estreita-

mento de laços com as polícias e ao posicionamento do Instituto como órgão de refe-

rência na elaboração de análise criminal e de inteligência dentro da segurança pública do 

estado do Rio de Janeiro.



APRESENTAÇÕES E PALESTRAS

Apresentação para a Secretaria de Estado de Casa Civil e para a Secretaria 

da Segurança Pública do Tocantins sobre “Experiência com ferramentas de 

visualização de dados no Instituto de Segurança Pública”.

Palestra no “Painel Estadual Diálogos e Respostas Intersetoriais sobre Violência 

contra a População LGBTI+: Fortalecendo a Rede de Proteção Social no Rio de 

Janeiro”.

Audiência pública do Ministério Público sobre “Critérios e práticas de conteúdo 

discriminatório pelo Facebook”.

Audiência pública da ALERJ sobre “Crimes de ódio e discriminações no RJ: um 

balanço da DECRADI e das ações da Polícia Civil”.

Instituição Objetivo

Departamento de Trânsito do Estado do 
Rio de Janeiro

Troca de informações

Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro

Estágio de graduandos

Universidade Federal Fluminense Estágio de graduandos

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-
Rio) Troca de informações

Disque Denúncia
Troca de dados para o Monitor da Violência 
contra a Mulher no Período de Isolamento 
Social

PARCERIAS



CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS 
DE SEGURANÇA DO ESTADO

A análise das estatísticas é uma rotina diária do Instituto de 

Segurança Pública. Além da divulgação mensal das estatísticas 

oficiais de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, 

desde 2019 o ISP envia diariamente um acompanhamento com 

os principais indicadores criminais para a cúpula do Governo do 

Estado.

Para a divulgação mensal, o ISP tira uma foto dos registros de 

ocorrência no primeiro dia útil do mês e tem até o 10º dia útil do 

mês para enviar aos gestores do Sistema de Metas as estatísticas 

oficiais referentes ao mês anterior. A divulgação ao público externo 

é feita em seguida, por meio do site do ISP, e divulgada para a 

mídia por meio de release e postagens nas redes sociais oficiais 

do Instituto.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Revitalização do canal do ISP no YouTube para a transimissão de eventos de 
lançamento de estudos ao vivo.

Atualização do site do ISP para agregar os conteúdos da Coordenadoria do SIM e 
organizar a aba Estudos.

Atualização e reformulação dos painéis de visualização de dados do site do ISP.

Viabilização de acesso remoto aos funcionários do ISP durante o isolamento social.

Estruturação de salas para viabilizar reuniões on-line, com instalação de câmeras e 
microfones adequados.



REDES SOCIAIS

Impressões

589.700
Seguidores

2.493

Tweets

435
Menções

1.794

Alcance das publicações

53.903
Seguidores

910

Contas alcançadas

1.023
Interações

1.077
Seguidores

528

Em novembro de 2020, o ISP lançou seu perfil no Instagram, para aumentar a dissemina-
ção de informações relevantes para o estado do Rio de Janeiro por meio das redes sociais.
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ISP NA MÍDIA
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G1

O Dia                           



A equipe do Instituto de Segurança Pública é multidisciplinar, formada por administradores, 
analista de sistemas, bacharéis em direito, cientistas políticos, cientistas sociais, contadores, 
designer gráfico, estatísticos, economistas, geógrafos, jornalistas, policiais civis, policiais mili-
tares, sociólogos e membros de carreiras públicas do ciclo de gestão do estado, como os 
especialistas em políticas públicas e gestão governamental.
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