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Prólogo

A região latino-americana estabeleceu-se fortemente no cenário internacional e está 
progredindo na redução da pobreza, da desigualdade, no crescimento econômico e 
na estabilidade financeira.

No entanto, ainda existem desafios: a região como um todo carrega o pesado fardo 
da violência, registrando mais de 100 mil homicídios por ano. A maioria dos países 
latino-americanos possui taxas de homicídios muito mais elevadas do que as outras 
regiões—com níveis considerados epidêmicos pela Organização Mundial de Saúde. 
Os custos humanos e sociais dessa violência são altos.

Esta realidade levou o PNUD a dedicar seu Relatório Regional de Desenvolvimento 
Humano de 2013-14 para a América Latina ao desafio de garantir a segurança cidadã. 
Segurança Cidadã com Rosto Humano: Diagnósticos e Propostas para a América 
Latina mapeia os problemas da criminalidade e da violência na região, oferecendo 
recomendações importantes para melhorar as políticas públicas de segurança cidadã. 
O documento baseia-se no Relatório de Desenvolvimento Humano da América 
Central do PNUD, Abrindo Espaços para Segurança Cidadã e o Desenvolvimento 
Humano, lançado em 2009, e o Relatório de Desenvolvimento Humano do Caribe, 
Desenvolvimento Humano e a Mudança para Melhorar a Segurança dos Cidadãos, 
de 2012.

Ao redor do mundo, o Estado de Direito e a segurança cidadã são elementos-chave do 
programa do PNUD. Trabalhamos pela justiça e pela aplicação da lei, pelas medidas 
de prevenção (como a criação de oportunidades de emprego) e pela promoção da 
inclusão social, de uma cultura de paz e de estabilidade.

A segurança cidadã, conforme definida neste relatório do PNUD, é uma questão 
sensível que preocupa muitos tomadores de decisão e reverbera no centro das 
campanhas eleitorais. Não surpreende que o tema tenha se tornado a principal 
preocupação da população em muitos países na América Latina. O nível de 
insegurança impede o desenvolvimento humano dos latino-americanos. 

Este relatório analisa o fenômeno da segurança cidadã em profundidade, estudando 
as experiências bem-sucedidas e propondo recomendações concretas para 
melhorias.  A Divisão para a América Latina e o Caribe do PNUD envolveu especialistas 
e autoridades na discussão e elaboração do relatório; também reuniu uma grande 
quantidade de dados e análise sobre os quais se pretende melhorar continuamente 
tanto em escopo como em qualidade.
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O PNUD está trabalhando ativamente pela segurança cidadã na maioria dos países 
da América Latina. Em alguns casos, temos apoiado o desenvolvimento de políticas 
integrais nacionais de segurança e convivência cidadã, a criação de observatórios de 
violência, nos envolvido em reformas legislativas para alcançar o controle de armas e 
no desenho de planos locais de segurança cidadã. Os resultados são promissores em 
muitos países. Com o lançamento deste novo relatório, estamos prontos para ajudar 
a transformar as propostas em ações e a ampliar nossas parcerias com os países da 
América Latina e do Caribe para melhorar a segurança cidadã e o desenvolvimento 
humano.

Helen Clark
Administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
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Apresentação

A América Latina de hoje tem economias mais fortes e mais integradas, menos 
pobreza, democracias mais consolidadas, bem como Estados que assumiram mais 
responsabilidades em termos de proteção social. No entanto, o elo mais fraco na 
região é o crime e a insegurança. Ao longo da última década, a região sofreu uma 
epidemia de violência, acompanhada pelo crescimento e pela disseminação do 
crime, assim como o aumento do temor entre os cidadãos.

Entre 2000 e 2010, os índices de homicídios na região cresceram 11%, enquanto,  nas 
outras regiões do mundo, este índice caiu ou se estabilizou. Na última década, mais 
de um milhão de pessoas morreram na América Latina e no Caribe, como resultado 
da violência criminal. Além disso, considerando aqueles países para os quais existem 
dados disponíveis, os roubos quase triplicaram nos últimos 25 anos. Em um dia típico 
na América Latina, 460 pessoas são vítimas de violência sexual, a maioria delas é 
mulher. A violência e a criminalidade prejudicam diretamente os direitos que estão 
no cerne do desenvolvimento humano: a própria vida e a integridade física e material 
das pessoas.

A deterioração da segurança não foi um fenômeno uniforme. Em alguns países, a 
violência letal é o que mais afeta a população, já em outros os níveis de homicídio são 
relativamente baixos, mas o forte aumento nos crimes contra a propriedade dispara 
a percepção da insegurança. Ao mesmo tempo, dentro de tais países a situação 
varia muito: alguns municípios, estados ou departamentos mostram indicadores 
comparáveis aos de países europeus enquanto em outros a violência letal é ainda 
maior do que em países em guerra.

Os países da região mostram grandes déficits de capacidade em matéria de justiça e 
segurança, o que se reflete em níveis alarmantes de impunidade, em crise no sistema 
prisional e no sentimento de desconfiança dos cidadãos em relação às instituições 
judiciais e policiais. À luz desses déficits, a privatização da segurança ganhou força, o 
que aumenta a desigualdade no acesso à segurança e deixa por resolver os desafios 
que o Estado enfrenta como o principal garantidor da segurança cidadã. Ao mesmo 
tempo, laços comunitários (tais como a família, as escolas e a própria comunidade) 
têm seu papel de tensores sociais enfraquecidos. Estes, que antes permitiam a 
cooperação e a convivência positiva em alguns contextos, agora levam a formas 
distorcidas de organização, impulsionadas pelo medo e pela desconfiança, como o 
“vigilantismo” (fazer justiça com as próprias mãos) e o apoio às políticas de “mão de 
ferro”. 
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Para examinar o que está por trás desse fenômeno de insegurança e oferecer 
recomendações para melhorar as políticas governamentais na matéria, o Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) decidiu produzir o presente Relatório 
sobre Desenvolvimento Humano para a América Latina. O relatório oferece uma 
visão regional da segurança cidadã para os 18 países da América Latina continental, 
do México à Argentina, e a República Dominicana. O relatório exclui os países de 
língua inglesa do Caribe devido à profunda análise que receberam no Relatório de 
Desenvolvimento Humano do PNUD: Desenvolvimento Humano e a Mudança para 
Melhorar a Segurança  Cidadã (2012).

Durante a preparação deste relatório, a Divisão do PNUD para a América Latina e 
o Caribe reuniu uma série de especialistas, coordenados pelo cientista político 
Rafael Fernández de Castro, com o apoio de autoridades e da sociedade civil. Este 
esforço investigativo e propositivo para aprimorar as políticas públicas da região 
só foi possível graças ao empenho determinado do governo espanhol, através da 
Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, que criou 
o Fundo Espanha-PNUD para a América Latina. Esta é mais uma demonstração da 
solidariedade espanhola para a cooperação com a região—e dos laços que mantém 
com a América Latina.

Este relatório é também um exemplo de colaboração entre as diferentes agências e 
organizações regionais, assim como dentro do próprio Sistema das Nações Unidas. 
Os custos econômicos do crime abordados neste relatório foram pesquisados junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF) apoiou algumas das pesquisas sobre prisões, cujos resultados 
ajudaram a compreender melhor as complexidades do crime. A participação no 
Conselho Consultivo do presente relatório de altos gestores do BID, da CAF, da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL), da Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB) e do Banco 
Mundial fez com que fosse possível reunir uma diversidade de visões e dados 
valiosos para o nosso estudo. No Sistema das Nações Unidas, recebemos o apoio e a 
participação ativa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), 
do Departamento de Assuntos Políticos (DPA) e do Escritório do Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos. No PNUD, o Divisão de Prevenção de Crises e Recuperação 
(BCPR) e o Gabinete de Relatório de Desenvolvimento Humano (HDRO, em inglês) 
foram parceiros fundamentais no processo de elaboração deste estudo.

Não existe uma única formula mágica para resolver o problema, no entanto, a 
insegurança pode ser remediada. A América Latina possui experiências e lições 
aprendidas que são analisadas no relatório. Essas experiências incluem a melhoria do 
trabalho policial, a partir da implantação da sua ação por quarteirões e bairros e seu 
estreito trabalho com as comunidades, por meio da coleta de dados estatísticos e da 
adoção de novas tecnologias para localizar focos de atividade criminosa e concentrar 
esforços na prevenção em áreas de risco. Também se apresenta a experiência de 
criação de unidades especializadas dentro dos sistemas de justiça e segurança para 
prestar apoio a grupos vulneráveis, como jovens e mulheres que foram vítimas de 
crime.
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As diferentes ameaças para a segurança cidadã devem ser tratadas com respostas 
diferenciadas que considerem o nível de organização criminosa e os lugares em 
que ocorrem: a casa, a escola ou o espaço público. Por fim, as políticas de segurança 
precisam ser avaliadas periodicamente quanto à sua eficácia e seu impacto, 
garantindo que não resultem em níveis de violência ainda maiores e que respeitem 
plenamente os direitos humanos.

O Relatório de Desenvolvimento Humano Regional apela aos governos da América 
Latina e do Caribe para passarem da reflexão à ação, com respostas criativas e 
inovadoras, aprendendo com os sucessos e os fracassos.

O progresso da segurança cidadã não resulta de uma única política ou ação isolada, 
mas sim de uma abordagem multissetorial e uma série de políticas, incluindo medidas 
preventivas, reformas institucionais, suficiente investimento público, mudanças na 
relação entre o Estado e as comunidades, vontade política ampla e contínua e a 
adoção de sistemas de informação e intervenção mais modernos e eficazes. 

Deste modo, em vez de pensar em um modelo único e rígido, os tomadores de 
decisão devem elaborar uma série de políticas e reformas que contenham metas 
claras para atender às necessidades a curto, médio e longo prazo. Para tanto, as 
forças sociais e políticas de cada país são aconselhadas a chegar a um acordo por um 
Pacto Nacional de Segurança Cidadã, para alinhar os esforços públicos e privados na 
redução da criminalidade e da violência como uma política de Estado. Entre outras 
recomendações, propomos a criação de um Fórum Regional sobre Segurança Cidadã 
na América Latina e no Caribe, aberto à participação de atores não governamentais, 
com o objetivo de identificar desafios comuns, compartilhar experiências bem-
sucedidas e identificar mecanismos de cooperação.

Este relatório nos estimula a atuar nos níveis local, nacional, regional e global para 
construir uma visão de segurança cidadã que priorize o desenvolvimento humano. A 
segurança cidadã com rosto humano é um objetivo que pode ser alcançado.

Heraldo Muñoz
Sub-Secretário Geral das Nações Unidas e

Diretor do PNUD para a América Latina e o Caribe 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
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A insegurança cidadã converteu-se em um desafio urgente para 
o desenvolvimento humano na América Latina e no Caribe. Os 
cidadãos da região apontam o crime e a violência como fatores 
que limitam suas reais oportunidades e seu direito de viver 
uma vida livre de medo e ameaças. Cinco em cada dez latino-
americanos percebem que a segurança em seu país piorou: 65% 
deixaram de sair à noite devido à insegurança, e 13% relataram 
ter sentido a necessidade de mudar de residência por temer ser 
vítima de um crime (LAPOP-PNUD 2012). Tomando como base 
a população total da América Latina, esses 13% representam 
aproximadamente 74.8 milhões de pessoas, o equivalente a 
todos os habitantes da Argentina, do Peru e do Uruguai juntos.1 

Essa percepção de insegurança tem como pano de fundo uma 
região caracterizada por altos índices de crime e violência letal. 
Ainda que as taxas de homicídios tenham se estabilizado e até 
diminuído em alguns países, seguem sendo altas para a maioria 
dos países da região. Em 11 dos 18 países analisados neste 
relatório, registra-se uma taxa de homicídio superior a 10 para 
cada 100.000 habitantes, taxa considerada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como epidêmica. Já o roubo, triplicou 
nos últimos 25 anos, convertendo-se no delito mais comum na 
América Latina. 

A esse mapa de insegurança agrega-se um conjunto de 
múltiplas ameaças, algumas das quais se intensificaram nos 
últimos anos. É o caso do crime organizado e de crimes como 
extorsão e sequestro, que afetam profundamente a vida e a 
integridade física dos latino-americanos. Outras manifestações 
da insegurança, com impactos tanto no âmbito privado como 
no público, incluem a violência de gênero, o crime nas ruas, a 
corrupção e a violência ilegal perpetrada por agentes estatais, 
assim como a violência exercida por e contra os jovens. A 
multiplicidade dessas ameaças e seu caráter local evidenciam 
que nem todo crime que ocorre na América Latina pode ser 
explicado pela incidência do crime organizado transnacional.

Este relatório apresenta uma análise sistemática sobre a 
segurança cidadã em 18 países da região , assim como um 

conjunto de recomendações direcionadas aos tomadores 
de decisão, aos atores da sociedade civil e à comunidade 
internacional. O relatório reconhece que a insegurança cidadã é 
um desafio compartilhado por todos os países da região. Como 
tal, demanda um consenso regional sobre os obstáculos e as 
respostas necessárias para enfrentá-lo.  

O relatório contém e oferece evidências de que a insegurança 
cidadã é um desafio que deve ser superado mediante políticas 
democráticas e inclusivas que respeitem os direitos humanos. 

Um problema regional

A insegurança é um problema compartilhado pelos 18 países 
da região analisados nesse relatório, mas existem variações 
importantes entre eles e dentro dos próprios países . A América 
Latina é a única região do mundo onde a violência letal 
aumentou entre 2000 e 2010. Enquanto a taxa de homicídios na 
maioria das regiões do mundo foi negativa (de 0% a -50%), na 
América Latina essa taxa aumentou em 12%. Em uma década, 
morreram mais de um milhão de pessoas por causas violentas 
na região.  

Embora a taxa de homicídios siga sendo alta na maioria dos 
países, nos últimos três ou quatro anos esta se estabilizou 
e, inclusive, diminuiu em alguns países da região. A figura 1 
mostra a evolução da taxa de homicídios no período de 2005 
a 2011 para países com taxa maior que 10 homicídios para 
cada 100.000 habitantes. Dentre os países que apresentam as 
reduções mais notáveis em suas taxas de homicídios, encontram-
se aqueles que passaram por conflitos armados ou crises severas 
de segurança. A Colômbia reduziu sua taxa de homicídios quase 
à metade em 10 anos. Recentemente, as taxas de homicídio 
da Guatemala (desde 2009) e de El Salvador (desde março de 
2012) registram reduções substanciais.  A Costa Rica, um país 
com baixa taxa de homicídios, alcançou uma diminuição de 
cerca de 15% entre 2011 e 2012. Ainda é cedo para concluir se 
tal tendência se manterá. No entanto, esses dados demonstram 
que o aumento dos homicídios pode ser revertido.

Resumo Executivo
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A violência letal na América Latina afeta particular e 
desproporcionalmente jovens do sexo masculino. A taxa de 
homicídios entre os jovens — cerca de 70 para cada 100.000 
— é superior ao dobro da taxa para toda a população (Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, 2009).

Por outro lado, ainda que a maioria das vítimas e dos infratores 
seja do sexo masculino, aproximadamente uma em cada 10 
vítimas de homicídio é mulher. Os feminicídios - assassinatos 
de mulheres por homens pelo fato de serem mulheres— têm 
aumentado em vários países da região  (ACUNS, 2013, 50-51). 
Este relatório faz um chamado ao desenvolvimento de políticas 
inclusivas para os jovens e ao rápido avanço em adotar e 
implementar as leis ou reformas que tipifiquem ou eliminem o 
feminicídio (PNUD-ONU Mulheres, 2013).

Quadro 1: Armas e consumo de drogas e álcool: seu papel como facilitadores da violência e do delito.

Segundo o Relatório sobre Segurança Cidadã 2012 da OEA, 
78% dos homicídios na América Central e 83% na América do 
Sul são cometidos por armas de fogo (OEA 2012, 28). Pesquisas 
feitas com presidiários também evidenciam que as armas são 
um fator que potencializa o delito. Um importante número de 

entrevistados - entre 25% e 60%— afirmou ter cometido crimes, 
e especialmente roubos, utilizando uma arma. Em todos os casos, 
entre 42% e 67% dos detentos afirmaram que tiveram acesso a 
uma arma antes dos 18 anos, e uma alta porcentagem afirmou 
tê-la recebido da polícia.   

Figura 1
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Estatístico-Metodológico..
Nota: O termo “circa” faz referências aos dados disponíveis mais próximos do ano selecionado.

Paraguai

Argentina México Peru El Salvador Brasil Chile

Portava armas no momento de cometer o 
delito. 59,9 33,3 26,0 25,1 36,2 36,6

A�rmou ter utilizado a arma (entre os que
a�rmaram portá-la)

37,0 18,7 20,4 18,0 26,0 22,4

Entregou a arma para um amigo ou policial a 37,9 57,6 47,4 56,1 41,8 40,3

Possuiu uma arma antes dos 18 anos 65,4 49,3 41,7 57,9 63,5 67,5

Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013)
a. Resposta daqueles que nos seis meses anteriores à detenção compraram uma arma de fogo.

Tabela 1 Porcentagem de internos que a�rmaram ter usado uma arma ao cometer o delito. 
Países selecionados, 2013.

Em relação ao consumo de drogas, os dados mostram que a 
violência e o delito diretamente associados ao consumo são 
marginais (OEA 2013). Como destaca o relatório da OEA (2013), o 
consumo tende a ser alto entre aqueles que cometeram delito. No 
entanto, não se pode afirmar que a incidência do crime seja alta 
entre aqueles que consomem drogas. Por exemplo, embora os 
níveis de consumo sejam mais altos entre a população carcerária 
do que entre a população geral (CICAD 2010), esses níveis podem 
estar facilitados por outros fatores, como a marginalização e a 
exclusão enfrentadas pelos presidiários (Bennett et al. 2008). 

Este relatório descreve outras duas formas de como as drogas 
podem estar vinculadas à violência e ao crime que afetam a 
região. A primeira tem a ver com o cultivo, a produção e a venda 
de drogas (Goldstein 1985; MacCoun et.al. 2003), e a segunda 
com as consequências inesperadas das estratégias dos Estados de 
combate às organizações de tráfico de drogas. 

Além disso, há evidência de que o abuso no consumo de álcool está 
de fato associado a comportamentos de alto risco, como o recurso à 
violência. As pesquisas em prisões mostram uma associação entre o 
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Quadro 1: Armas e consumo de drogas e álcool: seu papel como facilitadores da violência e do delito.

consumo de álcool e o cometimento de delitos: o álcool representa 
mais de 60% das drogas consumidas antes do cometimento de 
um crime, muito acima de outras substâncias psicoativas legais ou 
ilegais. Além disso, pesquisas realizadas em 12 países da região 
mostram que 29% das mulheres que foram vítimas de violência 
por parte de seu cônjuge/companheiro na Guatemala, e 53% no 
Equador, perceberam que essas agressões estavam relacionadas 

ao consumo de álcool (Bott et al. 2012, 51-53). As políticas públicas 
para restringir a venda de álcool e reduzir o período de consumo 
têm apresentado resultados positivos na diminuição da violência. 
Em Diadema, Brasil, cidade que chegou a apresentar os índices de 
homicídio mais altos do país, essas restrições resultaram em até nove 
homicídios a menos por mês (Duailibi et al. 2007, 2276-2280). 

O roubo converteu-se em uma das ameaças que mais afeta os 
cidadãos: um em cada cinco reportou ter sido vítima de algum 
tipo de roubo no último ano (LAPOP-PNUD 2012). Isso explica 
por que o crime comum é considerado a principal ameaça na 
maioria dos países da América Latina, com taxas mais altas que 
o crime organizado e as atividades criminosas perpetradas por 
gangues (figura 2). 

As estatísticas disponíveis indicam que, nos últimos 25 anos, 
houve um acentuado aumento na taxa de roubos—inclusive 
roubos com violência— na maioria dos países da região. A 
porcentagem da população total que foi vítima de roubo, tanto 
com ou sem violência, varia de 10.82% no Chile a 25.19% no 
Equador (LAPOP 2012). Deve-se ressaltar que seis em cada 10 
roubos na América Latina são violentos. 
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Figura 2 Principal ameaça à segurança, segundo os cidadãos, América
Latina, 2012.
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Fonte: LAPOP-PNUD (2012)
a. Essas respostas fazem referência à seguinte pergunta do LAPOP-PNUD 2012: “Vou mencionar alguns grupos e  pedir que me 
indique: qual deles representa a maior ameaça para sua segurança?” Outros grupos que foram incluídos na pergunta foram: 
polícias ou militares, pessoas que pertencem à sua família e vizinhos do seu bairro ou da sua comunidade.  

País Taxacirca 
2005

Taxa circa 
2011

Tabela 2  
Taxa de roubo por 100.000 
habitantes, América Latina, 
circa 2005 –circa 2011.

Argentina 980 973,3

Bolívia 75,3 86,3

Brasil N/A 572,7

Chile 394,1 468,1

Costa Rica 873,1 397,6

El Salvador 150,4 88,3

Guatemala 63 67

Honduras 33,2 276,3

México 496 688

Nicarágua 79 71,5

Panamá 51 62

Paraguai 17 18,2

Peru 163 217

Rep. Dominicana N/A 210,9

Uruguai 251,4 456,5

Venezuela N/A 211

Fonte: Registros administrativos o�ciais coletados pelo PNUD (2013). Ver Anexo 
Estatístico-Metodológico.
Nota: O termo “circa” faz referencia aos dados disponíveis mais próximos do ano 
selecionado. As taxas para Argentina correspondem aos anos de 2005 e 2008; para 
Bolívia 2005 e 2009; para Honduras 2007 e 2011; para Costa Rica e Paraguai 2005 e 
2010; para El Salvador e Chile 2005 e 2012. Para os outros países as taxas 
correspondem aos anos de 2005 e 2011. “N/A” se refere a dados não disponíveis.   

Além disso, a tendência de crescimento do roubo na América 
Latina contrasta com a tendência observada em outras regiões 
do mundo. Por exemplo, enquanto a maioria dos países da região 
conhecida como Eurásia—entre os quais estão Rússia, Ucrânia, 
Espanha e Reino Unido— experimentou uma diminuição 
no número de roubos entre 2005 e 2011, a América Latina 
apresentou uma tendência de aumento. Apesar da América 
Latina ser menos povoada do que a Eurásia, o número de roubos 
é mais do que o dobro4 .

Outro recurso para dimensionar a magnitude dos roubos na 
região são as pesquisas de vitimização. Visto que se baseiam 
nos dados reportados pelos próprios cidadãos, estas permitem 
revelar uma cifra oculta, ou seja, aqueles delitos não denunciados 
às autoridades. O roubo notificado por registros administrativos 
é substancialmente menor do que aquele evidenciado pelas 
pesquisas de vitimização (Mapa 1)

O Peru, por exemplo, apresenta uma porcentagem de vitimizacão 
por roubo de 23.43%, o que significa que aproximadamente 
6.888.000 peruanos reportaram ter sido vítimas de roubo 
(LAPOP 2012). Em contraste, a taxa de roubos oficial do Peru é de 
217 por 100.000 habitantes, o equivalente a 64.701 denúncias 
(Ministério do Interior – Escritório Geral de Planejamento 2011).  
Portanto, é grave o problema de sub-notificação: mais de 6 
milhões de denúncias não foram realizadas. 
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Figura 2 Principal ameaça à segurança, segundo os cidadãos, América
Latina, 2012.
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a. Essas respostas fazem referência à seguinte pergunta do LAPOP-PNUD 2012: “Vou mencionar alguns grupos e  pedir que me 
indique: qual deles representa a maior ameaça para sua segurança?” Outros grupos que foram incluídos na pergunta foram: 
polícias ou militares, pessoas que pertencem à sua família e vizinhos do seu bairro ou da sua comunidade.  

País Taxacirca 
2005

Taxa circa 
2011

Tabela 2  
Taxa de roubo por 100.000 
habitantes, América Latina, 
circa 2005 –circa 2011.

Argentina 980 973,3

Bolívia 75,3 86,3

Brasil N/A 572,7

Chile 394,1 468,1

Costa Rica 873,1 397,6

El Salvador 150,4 88,3

Guatemala 63 67

Honduras 33,2 276,3

México 496 688

Nicarágua 79 71,5

Panamá 51 62

Paraguai 17 18,2

Peru 163 217

Rep. Dominicana N/A 210,9

Uruguai 251,4 456,5

Venezuela N/A 211

Fonte: Registros administrativos o�ciais coletados pelo PNUD (2013). Ver Anexo 
Estatístico-Metodológico.
Nota: O termo “circa” faz referencia aos dados disponíveis mais próximos do ano 
selecionado. As taxas para Argentina correspondem aos anos de 2005 e 2008; para 
Bolívia 2005 e 2009; para Honduras 2007 e 2011; para Costa Rica e Paraguai 2005 e 
2010; para El Salvador e Chile 2005 e 2012. Para os outros países as taxas 
correspondem aos anos de 2005 e 2011. “N/A” se refere a dados não disponíveis.   
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Mapa 1

Fontes: Para a taxa de vitimização, PNUD-LAPOP (2012) e registros administrativos o�ciais coletados pelo PNUD (2013). Ver Anexo Estatístico-Metodológico.
Nota: Último ano disponível de taxa de roubo por 100.000 habitantes: El Salvador e Chile: 2012; Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela: 2011; Paraguai, Costa Rica: 2010; Bolívia: 2009; Argentina: 2008.

5,48-12,57
12,57-16,36
16,36-17,86
17,86-25,2

18,00-87,81
87,81-214,00
214,00-466,15
Maior que 466,14
Não disponível

Porcentagem de vitimização por roubo (2012) versus taxa de roubo por 100.000 habitantes,
América Latina, último ano disponível.

Vitimização por roubo Registros administrativos de roubo 

Região 2010

Tabela 4
Taxas de denúncias por delito de homicídios
por 100.000 habitantes, segundo unidade 
territorial, Chile, 2010.

Fonte: Ministério do Interior e Segurança  Pública. Subsecretaria de Prevenção do Delito.

XV de Arica y Parinacota 0,5
I de Tarapacá 2,2
II de Antofagasta 2,8
III de Atacama 0,4
IV de Coquimbo 0,8
V de Valparaíso 1,2
VI del Libertador General Bernardo O'Higgins 0,9
VII del Maule 1,4
VIII del Biobío 1,3
IX de La Araucanía 1,1
XIV de  Los Ríos 0,5
X de Los Lagos 0,7
XI de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 1,9
XII Magallanes y de la Antártica Chilena 1,3
Metropolitana  de Santiago 1,5

No caso de El Salvador, 12,46% dos entrevistados afirmaram 
ter sido vítimas de roubo (LAPOP 2012). Isso equivale a 
aproximadamente 779.000 salvadorenhos,  frente às 5.521 
denúncias reportadas oficialmente (Poder Judicial 2012), 
representando uma cifra oficial 130 vezes menor do que a 
mostrada pela pesquisa de vitimização.

Em suma, todos os países da América Latina apresentam uma 
maior vitimização por roubo do que o número reportado às 
autoridades e, portanto, o problema do roubo possui uma 
magnitude diferente. Enquanto a discrepância é alta em todos 
os lugares, ela varia dependendo do país.

A disparidade entre as cifras de roubo mostradas nas pesquisas 
de vitimização e as que produzem os registros administrativos 
pode ser explicada, principalmente, pelos obstáculos para 
realizar as denúncias e pela desconfiança cidadã no sistema de 
justiça.

A dimensão local da insegurança

A distribuição geográfica da violência e do crime no interior da 
região e, inclusive, dentro dos próprios países, não é homogênea. 
Um país com altos índices de violência letal no nível nacional 
pode apresentar índices bem menores em certos municípios e 
cidades. Igualmente, um país com uma baixa taxa de homicídios 
no nível nacional pode ter sub-regiões ou cidades com taxas de 
homicídios altas. Este relatório sustenta que o crime e a violência 
têm uma dimensão local importante que deve servir de base 
para a formulação de políticas públicas.

O mapa 2 ilustra as diferenças na intensidade da violência entre 
os países da região. As taxas de homicídios são médias agregadas 
de cada país e, portanto, não refletem adequadamente a 
distribuição espacial desses delitos. 
 
O mapa 3 e o quadro 4 mostram a taxa de homicídio desagregada 
no nível estatal ou regional em dois anos distintos para México 
e Chile. No México, o estado de Chihuahua tem uma taxa de 194 
homicídios para cada 100.000 habitantes, enquanto Yucatán, 
que é o estado mais seguro, tem uma taxa de 1,74 por 100.000. 
No Chile, apesar das baixas taxas reportadas entre 2000 e 2010, 
a região de Antofagasta apresenta 2,8 homicídios para cada 
100.000 habitantes, enquanto a região de Los Ríos tem 0,5, ou 
seja, uma taxa 5,6 vezes menor. 

A concentração do homicídio não somente varia de país para 
país e de cidade para cidade, como também entre bairros e ruas. 
Um estudo realizado em Belo Horizonte, Brasil, mostra que a 
violência concentra-se em 6 dos 81 distritos compostos por 
comunidades de baixa renda.  (véase Mapa 4). 

Custos da insegurança

A insegurança cidadã tem múltiplos impactos negativos no 
desenvolvimento humano. O crime, a violência e o medo limitam 
profundamente a capacidade e a liberdade das pessoas, na forma 
como organizam suas vidas em sociedade e na sua relação com o 
Estado e outras instituições. Por exemplo, a porcentagem de pessoas 
que afirmam ter limitado suas opções de lazer por temor de ser 
vítima de crime varia entre 20.6% e 59.1% em distintos países da 
América Latina (ver mapa 5). 
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Mapa 2 Taxa de homicídio doloso por 100.000 habitantes, 
América Latina, último ano disponível.

Fonte: Registros administrativos o�ciais coletados pelo PNUD (2013). Ver Anexo Estatísti-
co-Metodológico. Para Venezuela, UNODC (2012).
Nota: O último ano disponível: El Salvador e Costa Rica: 2012; Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai: 2011; México e 
Paraguai: 2010; Bolívia: 2009, e Argentina: 2008.

Mapa 3
Taxa de homicídios por 100.000 habitantes por estados, 
México, 2010.

Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas e Geogra�a (INEGI, 2012)
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Mapa 4 Concentração de homicídios, Belo Horizonte, 
Brasil, 2003.

Fonte: Beato (2012)

Argentina México Peru El  Salvador Brasil Chile
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Fontes: Para a taxa de vitimização, PNUD-LAPOP (2012) e registros administrativos o�ciais coletados pelo PNUD (2013). Ver Anexo Estatístico-Metodológico.
Nota: Último ano disponível de taxa de roubo por 100.000 habitantes: El Salvador e Chile: 2012; Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela: 2011; Paraguai, Costa Rica: 2010; Bolívia: 2009; Argentina: 2008.
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Vitimização por roubo Registros administrativos de roubo 

Região 2010

Tabela 4
Taxas de denúncias por delito de homicídios
por 100.000 habitantes, segundo unidade 
territorial, Chile, 2010.

Fonte: Ministério do Interior e Segurança  Pública. Subsecretaria de Prevenção do Delito.

XV de Arica y Parinacota 0,5
I de Tarapacá 2,2
II de Antofagasta 2,8
III de Atacama 0,4
IV de Coquimbo 0,8
V de Valparaíso 1,2
VI del Libertador General Bernardo O'Higgins 0,9
VII del Maule 1,4
VIII del Biobío 1,3
IX de La Araucanía 1,1
XIV de  Los Ríos 0,5
X de Los Lagos 0,7
XI de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 1,9
XII Magallanes y de la Antártica Chilena 1,3
Metropolitana  de Santiago 1,5
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Nota: Os mapas somente expressam valores maiores ou iguais a 35%. Pergunta: “Por medo de ser vítima da delinquência, nos últimos 12 meses, você restringiu seus 
locais de lazer?”

Porcentagem de pessoas que restringiram seus locais de lazer devido à insegurança, América Latina, 2012.

Fonte: Elaboração própria com base nos Custos do crime e da violência, BID-PNUD (2013).

Tabela 5

Tipo de custos Chile Costa Rica Honduras Paraguai Uruguai

Antecipação do delito  0,71 0,34 1,50 0,72 0,49
Consequência do delito  2,11 1,47 8,01 6,26 1,22
Resposta ao delito  0,50 0,71 1,03 1,72 1,29
Total do custo do crime e da violência 3,32 2,52 10,54 8,70 3,00

Custos do crime e da violência como porcentagem do PIB, países selecionados, 2010.
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Antecipação do delito  0,71 0,34 1,50 0,72 0,49
Consequência do delito  2,11 1,47 8,01 6,26 1,22
Resposta ao delito  0,50 0,71 1,03 1,72 1,29
Total do custo do crime e da violência 3,32 2,52 10,54 8,70 3,00

Custos do crime e da violência como porcentagem do PIB, países selecionados, 2010.

Da mesma forma, a porcentagem de pessoas que limitaram 
os locais de compras como consequência do temor ao crime 
varia entre 16.8% a 51.5%. Além disso, entre 45% e 65% dos 
entrevistados, dependendo do país, deixaram de sair à noite 
(LAPOP-PNUD 2012). Este medo gera um impacto no padrão 
de comportamento das pessoas, limitando sua convivência no 
espaço público, sua liberdade de deslocamento e suas opções 
de lazer. Em outras palavras, restringe a liberdade e diminui a 
qualidade de vida. 
 
A insegurança tensiona o respaldo da cidadania ao Estado de 
Direito. Diversas pesquisas de opinião mostram que os latino-
americanos expressam uma forte predileção pela aplicação 
de leis mais duras e políticas de repressão. Não obstante, essa 
demanda cidadã por respostas unicamente repressivas contra 

os delinquentes, somada à falta de forças policiais profissionais, 
podem levar a violações dos direitos humanos.

Além disso, a insegurança gera custos consideráveis, tanto para 
as instituições públicas como para as privadas. Estas últimas 
incluem em seus gastos a segurança privada, custos associados 
à integridade física e mental e custos com a perda trágica de 
vidas humanas.

Um estudo conjunto realizado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e o PNUD para este relatório analisou 
custos em cinco países da América Latina e mostrou que seus 
custos em relação ao PIB são significativos e diferenciados: 
variam entre 3% no Chile e no Uruguai, até mais de 10% em 
Honduras (ver Quadro 5).
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Outra maneira de calcular os custos da violência é estimando-
se os anos de vida perdidos em função dos homicídios, ou o 
impacto da violência letal na expectativa de vida. A última 
medição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 
15 países da América Latina mostra que, em 2009, a região 
perdeu 331 milhões de anos de vida devido aos homicídios. Se 
os homicídios fossem reduzidos na Colômbia, em El Salvador, 
na Guatemala e na Venezuela, a média da expectativa de vida 
nesses países aumentaria em mais de um ano (véase figura 3).

O desenvolvimento humano e a segurança 
cidadã

A segurança tem impactos negativos na vida e no bem-estar 
das pessoas, nas comunidades e instituições, e está também 
relacionada aos déficits e aos desafios do desenvolvimento 
humano na América Latina. A agenda de segurança cidadã 
é parte da agenda de desenvolvimento e inclui políticas de 
desenvolvimento local e social que vão além dos Ministérios do 
Interior, da Justiça e da Segurança Pública. 

As ameaças à segurança cidadã não se apresentam no vazio, 
senão em contextos de vulnerabilidade social, econômica e 
institucional que se traduzem em fatores de risco. O relatório 
destaca, em particular, a situação de vulnerabilidade e de risco 
que experimentam os jovens do sexo masculino, as mulheres e 
as vítimas de crime e de violência. 

A América Latina está hoje diante de um paradoxo: apesar 
das economias da região terem registrado um crescimento 
anual médio de 4,2% durante os últimos 10 anos, e de terem 

Figura 3

Fonte: PNUD-CERAC (2013) com base em Restrepo (2013) e dados da OMS, ONU e Penn World Tables.
Nota: Essa perda é calculada como a diferença entre a taxa de homicídio por país e a média da taxa de homicídio do resto do mundo.
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Argentina México Peru El  Salvador Brasil Chile

Idade média em que começou a trabalhar. 14,8 14,3 14,2 14,2 13,9 15,7

Porcentagem dos internos que começaram 
a trabalhar antes dos 9 anos. 4,2 9,8 12,6 9,6 8,5 9,7

49,4 48,3 56,5 52,9 54,8 46,4

Porcentagem dos internos que começaram 
a trabalhar 1 mês antes da detenção. 69,7 85,9 88,7 84,6 70,2 60,3

Porcentagem dos internos que trabalhavam
e informaram ter outra renda além do salário. 22,5 30,8 26,2 30,5 25,4 36,6

Porcentagem dos internos que foram membros
 da polícia ou das forças armadas. 6,0 10,1 24,9 11,6 6,0 6,1

Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013). Ver Anexo Estatístico-Metodológico.

Tabela 6 Características da trajetória pro�ssional dos internos, países selecionados, 2013.

Porcentagem dos internos que começaram 
a trabalhar antes dos 15 anos.

conseguido diminuir de maneira importante tanto os níveis 
de pobreza como de desemprego (PNUD 2013), os índices de 
violência e de crime se mantém altos. 

O crescimento dos países latino-americanos é desigual e tem 
deixado para trás diversos segmentos da população. A América 
Latina sofre de uma perda média de 25,7% do IDH ajustado pela 
desigualdade (PNUD 2013, 155). Porém, os dados permitem 
constatar que as taxas de homicídios não estão linearmente 
correlacionadas ao nível de pobreza nem à desigualdade. O 
fenômeno é altamente complexo, e são vários os fatores que 
explicam o atual cenário de insegurança que afeta a região.

A explicação para o aumento da violência e do crime é 
multidimensional. O relatório examina quatro principais 
dimensões: (a) dimensão econômico-estrutural, que inclui 
baixa qualidade de emprego e insuficiente mobilidade social, 
que, em um contexto de crescimento econômico baseado no 
consumo, tem gerado “delitos aspiracionais”; (b) dimensão 
social, destacando-se as mudanças na estrutura familiar 
(que demonstrou um incremento significativo de lares 
monoparentais) e a evasão escolar e o crescimento urbano 
acelerado, que erodem o tecido social; (c) os facilitadores do 
delito, como as armas, o álcool e as drogas; e (d) a falta de 
capacidade do Estado – forças policiais, juízes, ministério 
público e prisões - para fazer frente aos desafios da segurança.
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Quadro 2: Emprego Precário e Crime na América Latina.

Na região, há ainda uma preocupação com a  qualidade 
do emprego. Uma taxa positiva de emprego não significa 
necessariamente que a pobreza ou a condição de vulnerabilidade 
tenham sido superadas. Pesquisas realizadas em prisões da região 
mostram que a maioria dos detentos (60% no Chile, 70% no Brasil 
e na Argentina e 84% ou mais nos outros países) possuía trabalho 

ao mesmo tempo em que cometia crimes. Além disso, em média, 
a maioria começou a trabalhar antes dos 15 anos de idade. 
Portanto, é possível argumentar que a precariedade do emprego 
e os baixos salários os levaram a complementar sua renda por 
meios não legais, como o roubo (ver Quadro 6).

Mapa 4 Concentração de homicídios, Belo Horizonte, 
Brasil, 2003.

Fonte: Beato (2012)
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Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013). Ver Anexo Estatístico-Metodológico.

Quadro 6 Características da trajetória pro�ssional dos internos, países selecionados, 2013.

Porcentagem dos internos que começaram a
trabalhar antes dos 15 anos.

Adicionalmente, algumas instituições sociais como a família, 
a escola e a comunidade, perderam a força que tinham como 
elementos de coesão do tecido social e que lhes permitia 
fomentar formas de convivência pacífica e mecanismos de 
proteção e prevenção do crime. 

Nos últimos anos, as famílias na América Latina experimentaram 
mudanças importantes. Particularmente, a porcentagem de 
nascimentos em lares monoparentais chefiados por mulheres 
duplicou em 30 anos, passando de 7,3% em 1970 a 15% em 
2000 (Castro et al. 2011). Esta tendência reflete mudanças nos 
padrões socioculturais e revela também um problema visível de 
abandono ou ausência paterna. O perfil demográfico das mães 
solteiras continua concentrado entre os setores mais jovens, com 

menor nível educacional e com menos recursos econômicos 
(Castro et al. 2011, 52-3). Este fenômeno gera desafios 
importantes na criação e supervisão dos filhos (Navarro 2009; 
Jelin 2005), os quais devem ser superados mediante programas 
educativos, recreativos e sociais extracurriculares dirigidos a 
essas famílias.

O estudo comparativo de população carcerária (PNUD 2013) 
aponta para um problema de desestruturação familiar e 
abandono no passado familiar dos internos (ver quadro 7). O 
mesmo estudo indica que o encarceramento pode, por sua vez, 
vulnerabilizar e dividir o núcleo familiar.  A porcentagem das 
detentas que são mães de família e têm filhos vivendo com elas 
na prisão é de 1,2% no Brasil; 3,9% em El Salvador e de 7% a 
8,3% na Argentina, no México, no Peru e no Chile.

Argentina México Peru Brasil Chile  

Nunca conheceram o 
pai e a mãe  13,1 16,6 19,4 26,7 23,2 28,2

Deixaram a casa antes dos 
15 anos 38,4 32,5 36.1 37,4 27,8 56,0

Cresceram sem o pai ou a
mãe (até os 12 anos). 14,5 14,0 15,6 18,2 11,7 14,9

El  Salvador

Tabela 7 Passado familiar dos internos, países selecionados, 2013.
Porcentagem

Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013). 

Argentina México Peru Brasil Chile
Não completou o Ensino Fundamental 23,8 15,2 24,8 38,1 ND 40,2
Não completou 9 anos de escolaridade - - 51,1 62,9 68,6 60,6 60,4

Não completou 12 anos de escolaridade 84,7 85,9 87,1 87,3 83,6 84,4

Nível no qual se concentra a maior 
porcentagem de abandono 

Ensino 
Médio

Ensino 
Médio

Ensino 
Médio

Ensino
 Fundamental

Ensino
 Fundamental

Ensino
 Fundamental

Tabela 8

Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013).
Nota: “N/A” se refere a dados não disponíveis. 
a. No se aplica para Argentina.

Nível de educação alcançado pelos internos, países selecionados, 2013.
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No que diz respeito à educação, a América Latina conseguiu aumentar 
significativamente os níveis de alfabetização e o acesso das crianças 
às escolas primárias e secundárias. Contudo, os sistemas educativos 
da região enfrentam importantes dificuldades para fortalecer a 
resiliência juvenil frente à insegurança. Nesse sentido, destacam-se 
três desafios: o alto índice de evasão escolar, o déficit de qualidade 

da educação e a falta de oportunidades de inserção no mercado 
de trabalho (CEPAL 2010). O estudo comparativo da população 
carcerária (PNUD 2013) lança uma evidência contundente: nos seis 
países do estudo, mais de 80% dos detentos não completou 12 anos 
de escolaridade e mais de 60% dos presos não completou 9 anos 
(Quadro 8).
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A Capacidade do Estado e a Provisão da 
Segurança Pública 

Este relatório considera a segurança como um bem público e, 
portanto, insiste na responsabilidade primária e fundamental 
do Estado em provê-la. 

As reformas policiais continuam sendo um dos desafios atuais das 
democracias da região. A profissionalização da polícia mediante 
programas que fortaleçam sua capacidade de investigação e 
de trabalhar próximo às comunidades permanece desafiante. 
A politização, a rigidez das estruturas existentes e a falta de 
incentivos adequados têm sido obstáculos para a reforma das 
polícias e ao estímulo à prestação de contas. A figura 4 mostra 
a percepção negativa que se tem da polícia na região, o que 
necessariamente repercute em sua efetividade e legitimidade. 
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Fonte: LAPOP-PNUD (2012). Nota: A pergunta para essa �gura é: “Algumas pessoas dizem que a polícia dessa 
comunidade (cidade, localidade) protege as pessoas dos delinquentes, enquanto outros dizem que a polícia está 
envolvida com atividade criminal. O que você pensa?”   

Figura 4
Percepção pública da participação da polícia em 
atividades delitivas, América Latina, 2012.
Porcentagem

A força policial, sendo a face mais visível do Estado, está entre 
as instituições menos valorizadas e com menores índices de 
confiança entre a população jovem da América Latina (OIJ 
2013). No caso das mulheres, em particular as que foram 
vítimas de violência sexual, apenas uma pequena porcentagem 
denuncia os crimes à polícia. Segundo o estudo da Iniciativa de 
Investigação sobre a Violência Sexual (Sexual Violence Resarch 
Initiative 2010), na América Latina e Caribe somente 5% das 
vítimas adultas denunciam esses incidentes à polícia. O relatório 
ressalta que é necessário criar, no interior das polícias, unidades 
de atenção especializada às mulheres e aos jovens em risco.

As debilidades institucionais das polícias e a crescente percepção 
de insegurança têm contribuído, nas últimas duas décadas, 
para um incremento substancial na contratação de segurança 
privada (Ungar 2007, 20). Na maioria dos países para os quais 



RESUMO RELATÓRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMIENTO HUMANO 2013-2014  10

há informação, a proporção de seguranças privados para cada 
100.000 habitantes é maior do que a de policiais, com um total 
de 3.811.302 agentes privados e 2.616.753 agentes de polícia 
na região. Tal desequilíbrio aprofunda as desigualdades no 
acceso à segurança como um bem público. Destaca-se o caso 
da Guatemala, onde existem 19.900 policiais para garantir 
a segurança de seus 12,7 milhões de habitantes, enquanto 
120.000 guardas privados protegem aqueles que os possam 
contratar (figura 5). 

Embora nas últimas décadas tenham sido concretizadas diversas 
reformas nos sistemas de justiça da América Latina, estes 
continuam tendo como principais debilidades a garantia do 
acesso à justiça e o Estado de Direito. A politização dos tribunais 
em alguns países tem limitado a consolidação do Estado de 
Direito e a imparcialidade da justiça, além de encorajar a 
corrupção. Tais disfuncionalidades estão na base dos altos 
índices de impunidade que apresentam a maioria dos países da 
região. 

A incapacidade do sistema judicial em aplicar a justiça 
adequadamente tem reforçado a percepção cidadã de que as 
leis não são suficientemente duras. Em particular, é preocupante 
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a crescente demanda pela redução da maioridade penal, 
como resultado da percepção generalizada de que a violência 
praticada por menores tem aumentado (Basombrío 2012).

A aplicação de leis para prevenir e punir a violência de gênero 
permanece como um desafio. Quase todos os países (97%) 
aprovaram leis contra a violência doméstica - ainda que 
menos da metade penalize explicitamente o estupro dentro do 
matrimônio—, e oito países contam com leis ou reformas em 
seus códigos que tipificam o feminicídio (PNUD-ONU Mulheres 
2013). Para garantir que essas leis se apliquem e que a violência 
contra as mulheres seja tratada de maneira integral, este 
relatório recomenda a adoção de planos nacionais que envolvam 
todos os âmbitos do sistema de justiça.

A falta de confiança nos sistemas de justiça permanece como 
um problema endêmico na região. Como pode ser observado 
na figura 6, com exceção da Nicarágua, República Dominicana 
e Panamá, mais da metade dos cidadãos dos países pesquisados 
expressaram pouca ou nenhuma confiança nos seus tribunais de 
justiça. 

A crise de confiança que sofrem tanto a polícia como os sistemas 
de justiça na América Latina tem contribuido indiretamente 
para que os cidadãos busquem métodos alternativos de obter 
segurança. Nestes estão incluídos o crescente número de agentes 
de segurança privados, o fenômeno do vigilantismo em que os 
cidadãos fazem “justiça com as próprias mãos”, e outras práticas 
(Quadro 9). Estas consequências têm graves repercussões para 
a democracia, os direitos humanos e a segurança em geral. 
O vácuo criado afeta mais fortemente a população pobre, já 
que não apenas reproduz e aumenta os níveis de violência e 
insegurança, como também representa uma ameaça direta à 
integridade física das pessoas.
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 Tabela 9

DesaprovaPaís PaísAprova Desaprova Aprova

82,3 17,7

69,6 30,4

86,6 13,4

80,5 19,5

77,8 22,2

84,8 15,2

62,4 37,6

65,6 34,4

66,2 33,8

77,7 22,3

77,8 22,2

68,8 31,2

88,7 11,3

76,9 23,1

71,3 28,7

65,1 34,9

83,4 16,6

85,1 14,9

76,1 23,9

Porcentagem de aceitação da justiça pelas próprias mãos,
América Latina, 2012.
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Fonte: Carranza (2012, tabela 1a). Nota: Não foram relatados os dados do Chile para o período de 2005 a 
2007. Não foram relatados os dados da Argentina, Bolívia e Peru para o período de 2011.

Figura 7 Superpopulação penitenciária, América 
Latina, 2005-2007 e 2011.  

Fonte: LAPOP-PNUD (2012).  
Nota: Pergunta: Até que ponto aprova ou desaprova que as pessoas façam justiça por conta própria quando o Estado não 
castiga os criminosos? 
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Figura 7 Superpopulação penitenciária, América 
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Fonte: LAPOP-PNUD (2012).  
Nota: Pergunta: Até que ponto aprova ou desaprova que as pessoas façam justiça por conta própria quando o Estado não 
castiga os criminosos? 

As deficiências institucionais das polícias e dos sistemas de 
justiça se vêem refletidas nas prisões da América Latina, 
constituindo-se no último elo da corrente do sistema de justiça 
criminal.

O sistema penitenciário está em crise em praticamente todos 
os países da região. A superlotação e os problemas com a prisão 
preventiva são alguns dos sintomas mais claros dessa crise 
(Figura7). O abuso da prisão preventiva se traduz em perda 
de empregos, fragmentação familiar e estigmatização, além 
de gerar um alto custo que impede a aplicação de recursos no 
desenvolvimento social.

A reabilitação não tem sido uma prioridade dos sistemas 
penitenciários contemporâneos da América Latina. A violência, 
as violações dos direitos humanos, as redes criminosas e o alto 
índice de reincidência criminal frequentemente caracterizam 
as prisões. Como ilustra o Quadro 10, em todos os países nos 
quais foram realizadas entrevistas em prisões, com exceção de 
El Salvador, a porcentagem de internos que disseram sentir-
se menos seguros no interior do presídio do que no local em 
que viviam anteriormente supera 60%. O número de internos 
que reportou ter sido agredido por funcionários penitenciários 
supera 60% em El Salvador, Chile e Argentina. A violência por 
parte de outros internos também é alta, com mais da metade 
tendo informado ter sido golpeada por outros detentos no 
México, Peru e El Salvador.

Porcentagem dos internos que se sentem 
menos seguros (na prisão) em comparação
 ao lugar onde viviam anteriormente. 

66,5 76,4 74,1 44,1 67,5 79,4

Proporção dos internos que sofreu agressão
física nos últimos 6 meses.  

18,2 15,1 14,4 3,5 4,4 25,5

Porcentagem dos internos que sofreu agressão
física por parte de funcionários da penitenciária.

 

76,8 40,2 48,7 65,9 36,4 71,8

Porcentagem que indica ter sofrido agressão 
física por outros internos.  

35,8 73,4 58,2 95,5 27,3 43,1

Tabela 10
Segurança e violência dentro das penitenciárias, países selecionados, 2013.
Porcentagem

Fonte: Estudo comparativo de população carcerária, PNUD (2013)

Argentina México Peru El Salvador Brasil Chile

 Argentina  México  Peru  El Salvador  Brasil Chile

Roubo  29,6  36,7  10,8  9,1  18,4  34,9  

Homicídio  13,9  19,4  8,3  19,1  7,8  9,2  

Trá�co e porte de drogas 52,8  5,4  69,2  25,2  66,0  55,0  

Proporção que consumiu álcool 
ou drogas durante as 6 horas prévias 
ao delito

 
 

25,0  18,2  10,3  7,6  33,0  40,2  

Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013)

Tabela 11 Tipo de delito cometido por mulheres reclusas, países selecionados, 2013.
Porcentagens

Ameaças
Nível de organização 

Menor Maior

Violência e crimes cometidos contra
 e pelos jovens  

Delinquência organizadaCrime de rua  

Respostas:  melhor coleta de dados; otimização da 
presença policial e prevenção dos fatores de risco 
que propiciam a ocorrência do delito – como o 
abuso de álcool, espaços públicos pouco iluminados 
ou abandonados.

Respostas: fortalecimento da capacidade 
de investigação sobre todos os aspectos da 
cadeia delitiva; em situações críticas, 
recuperação de territórios mediante a 
presença estatal.

Respostas: maior colaboração e proximidade entre 
policiais e comunidades; programas que fortaleçam 
o tecido social e a prevenção dirigida a grupos em 
risco.

Respostas (em relação à violência de gênero): melhorar a qualidade e a gestão da informação; fomentar a resposta estatal integral desde os setores de 
educação e saúde até o setor de justiça e as polícias; impulsionar campanhas com o objetivo de visibilizar e erradicar essas práticas, com ênfase especial 
em transformar as masculinidades e os padrões socioculturais discriminatórios. 

Violência de gênero

Figura 8 Tipo de respostas frente às ameaças e nível de organização. 

A sobrepenalização é parte da crise penitenciária. Em países tão 
díspares como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
México, Peru e Uruguai, a quantidade de pessoas presas por 
delitos relacionados às drogas, incluindo a posse, é enorme e 
está em contínuo crescimento (WOLA 2011). Essa tendência 
afeta particularmente mulheres e jovens, que são presos 
cada vez mais cedo (WOLA-TNI 2011). Os dados do estudo 
comparativo de população carcerária (PNUD 2013) permitem 
dimensionar o problema. Em cinco dos seis países da pesquisa, o 
tráfico ou a posse de drogas foram reportados como o principal 

delito cometido pelas mulheres internas - acima de roubo e 
homicídio— (Quadro 11).

Por uma América Latina com segurança 
cidadã

O diagnóstico da insegurança e dos desafios socioeconômicos 
e institucionais enfrentados na América Latina mostra que não 
existe uma solução única para fortalecer a segurança cidadã na 
região. 



RESUMO RELATÓRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMIENTO HUMANO 2013-2014  12
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Respostas (em relação à violência de gênero): melhorar a qualidade e a gestão da informação; fomentar a resposta estatal integral desde os setores de 
educação e saúde até o setor de justiça e as polícias; impulsionar campanhas com o objetivo de visibilizar e erradicar essas práticas, com ênfase especial 
em transformar as masculinidades e os padrões socioculturais discriminatórios. 

Violência de gênero

Figura 8 Tipo de respostas frente às ameaças e nível de organização. As evidências colhidas pelo presente relatório demonstram que 
políticas integrais são necessárias, baseadas no conhecimento 
das necessidades locais e conduzidas com a participação ativa 
das comunidades afetadas. 

Os Estados, em conjunto com os atores não estatais, e mediante  
cooperação internacional, devem empreender ações para 
atender e controlar as ameaças à segurança cidadã no curto 
prazo. Devem, além disso, oferecer uma ampla gama de 
respostas, como a reforma das instituições de segurança e 
justiça e o alinhamento de esforços entre os níveis local, nacional 
e internacional. 

A perspectiva de gênero e o reconhecimento dos jovens e das 
mulheres como sujeitos de direito devem ser considerados de 
maneira transversal e integral nas políticas de segurança cidadã 
da região. 

A seguir, destacam-se algumas lições que este relatório rúne 
a partir do diagnóstico regional realizado em 18 países, e que 
identifica como prioritárias para fortalecer a segurança dos 
latino-americanos e suas perspectivas de desenvolvimento 
humano.

Do discurso à ação: o fortalecimento efetivo 
da proteção cidadã 

A evidência internacional demonstra que determinados 
programas de prevenção têm efeitos diretos sobre a violência 
e que, em alguns casos, seu impacto pode ser rápido e ter um 
custo-benefício positivo (Schochet, Burghardt e McConnell 
2008). 

A resposta ao crime na região deve ir além da tentativa do sistema 
de justiça penal de impedir o crime. Os tomadores de decisão 
têm reconhecido de maneira crescente que os programas de 
prevenção podem ter impactos positivos na redução do crime. 
Isso deve ser considerado como uma oportunidade para ampliar 
o alcance e aumentar os recursos destinados a esses programas, 

com base em avaliações mais rigorosas que permitam conhecer 
seus resultados e sua replicabilidade. 

Uma política de segurança integral requer a coordenação entre 
distintos níveis de governo. Do ponto de vista institucional, 
a realização desse tipo de programa tem sido apoiada com 
crescente protagonismo dos governos locais na prevenção do 
crime. O envolvimento dos governos locais na prevenção do 
crime tem se tornado uma constante na região, embora apenas 
em poucos países eles tenham responsabilidades constitucionais 
pela segurança cidadã. 

Os programas multissetoriais locais bem sucedidos tendem 
a se concentrar em municípios e cidades que contam com 
recursos próprios ou com o apoio orçamentário do governo 
nacional. É necessário impulsionar tais programas nos pequenos 
municípios, com a assistência técnica de entidades públicas 
nacionais e federais (Dammert 2007).

Para executar políticas integrais de caráter intersetorial 
que complementem o controle do crime com programas de 
prevenção, é necessário que os tomadores de decisão possuam 
informação de qualidade e confiável. A orientação dos programas 
deve estar baseada em informação sobre atos de violência 
em territórios específicos, na vulnerabilidade das vítimas e na 
existência de fatores de risco que sugerem a posibilidade de que 
o crime possa aumentar no futuro.

No caso dos jovens, deve-se aumentar o investimento público 
e privado para fomentar sua capacitação e a criação de 
oportunidades de trabalho dignas. Esses esforços devem ser 
dirigidos especialmente aos jovens que não estudam nem 
trabalham, priorizando os contextos urbanos onde persiste a 
pobreza. As políticas de prevenção do crime devem estabelecer 
mecanismos que facilitem a participação direta da população 
juvenil.

É necessário criar programas específicos que impulsionem 
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as oportunidades reais das mulheres, inclusive meninas e 
jovens, para que possam exercer seus direitos de maneira 
plena, reafirmar sua autonomia e superar as situações de 
vulnerabilidade e dependência. Particularmente, deve-se 
implementar programas de educação sexual e reprodutiva com 
vistas a prevenir a gravidez na adolescência.

O sucesso da implementação de estratégias de prevenção 
requer a especialização dos professionais encarregados, o 
que pode ser complexo e custoso. Exemplos são o tratamento 
do vício e as intervenções psicossociais dirigidas aos jovens 
que tenham cometido delitos. É necessário que o Estado crie 
alianças com o setor privado e as universidades para promover 
a profissionalização.

Não à repressao; sim às intervenções 
integrais em cenários de alta violência

As políticas unicamente de repressão adotadas na região têm 
fracassado em seu objetivo de diminuir a incidência de crime e 
violência. Também têm tido um impacto negativo e profundo na 
convivência democrática e no respeito aos direitos humanos, os 
quais estão na base do desenvolvimento humano. 

Tais políticas possuem um enfoque punitivo que privilegia 
a repressão, o aumento na severidade das penas e o uso 
da força. Suas repercussões têm sido negativas e, muitas 
vezes, inesperadas, destacando-se: o aumento dos níveis 
de violência letal, o fortalecimento das redes criminosas, o 
congestionamento do sistema penitenciário - já sobrecarregado 
-, a violação dos direitos humanos -  particularmente contra 
jovens e menores de idade -  e o abuso de autoridade (Hume 
2007; Zilberg 2011; Basombrío e Dammert 2013). Por exemplo, 
a estratégia utilizada no Rio de Janeiro em meados da década 
de noventa, Gratificação por Pecúnia – que incentivava aqueles 
policiais que fossem mais duros com os criminosos - provocou 
um aumento dos níveis de abuso policial e coincidiu com a taxa 
de homicídios mais alta já reportada pelo estado. Por sua vez, 
em Guatemala, Honduras e El Salvador, as políticas de repressão 
e de tolerância zero, conhecidas como “mano dura” e “super 
mano dura”, implementadas entre os anos 2000 e 2005 contra 
as gangues criminosas, conhecidas como maras, intensificaram 
os níveis de violência nos três países. O resultado foram formas 
de criminalidade ainda mais organizadas e violentas por 
parte desses grupos, e o encarceramento massivo de jovens, 
congestionando ainda mais o sistema penitenciário. 

Na América Latina, segundo relata este relatório, têm-se 
desenvolvido experiências valiosas para prevenir e mitigar o 
impacto da violência e do crime por meio  do fortalecimento 
das capacidades do Estado e do incentivo à participação ativa 
e responsável dos cidadãos. Em particular, há exemplos de 

intervenções que têm conseguido responder de maneira efetiva 
a contextos de alta violência e alta concentração do crime. 
Alguns exemplos incluem políticas e programas como Fica Vivo 
(Brasil), Plan Cuadrante (Colômbia), Barrio Seguro (República 
Dominicana), Todos Somos Juárez (México), assim como a 
iniciativa da trégua entre gangues em El Salvador. A experiência 
demonstra que as intervenções eficazes têm sido precedidas por 
uma série de reformas e mudanças importantes nas capacidades 
do Estado, resultando em programas ou políticas bem sucedidas.

Por outro lado, os governos locais e nacionais devem trabalhar 
para melhorar a qualidade dos dados sobre atividades 
criminosas e para promover a adoção de novas tecnologias de 
coleta de dados sobre o crime, como a criação de estatísticas 
georreferenciadas. Isso permite otimizar a utilização e a 
atribuição de recursos -como o patrulhamento e as unidades 
de polícia -, com o fim de diminuir a incidência de delitos. As 
universidades e os centros de pesquisa são aliados essenciais 
nesse tema. 

Um dos primeiros passos dados pelo projeto Fica Vivo, desde o 
seu início em 2001, consistiu em identificar, com base em dados 
georreferenciados, a composição e a distribuição territorial 
dos homicídios. Isso permitiu determinar que os homicídios 
violentos concentravam-se em seis comunidades de baixa renda 
de Belo Horizonte, as quais eram afetadas pelo tráfico de drogas 
e pelo conflito entre gangues. Igualmente, a implementação do 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) 
da Colômbia está baseada em uma leitura estratégica de cada 
quadra, apoiada em dados georreferenciados, permitindo uma 
tomada de decisão informada e uma melhor distribuição dos 
recursos (Llorente, Bulla e Castillo 2011).

A construção de laços fortes e duradouros entre as polícias 
e as comunidades ou bairros nos quais operam é também 
uma estratégia promissora para fortalecer a legitimidade das 
intervenções do Estado e aperfeiçoar a atuação das polícias 
da região. O PNVCC, por exemplo, tem mudado a maneira de 
trabalhar da polícia: centraliza sua atenção nos problemas de 
convivência social no interior das comunidades, em estreita 
colaboração com instituições e atores locais. Igualmente, o 
programa Barrio Seguro da República Dominicana implicou um 
importante esforço para melhorar as relações entre o Estado e a 
sociedade, por meio de programas sociais dirigidos às zonas de 
alto risco (Bobea 2011, 396-398). Esse programa, parte do Plano 
de Segurança Democrática (PSD), impulsionado pelo governo da 
República Dominicana (2004-2012), resultou em uma melhora 
substancial na percepção e na confiança da população na polícia.

A experiência demonstra que as intervenções devem ser 
multissetoriais e atender tanto as necesidades de curto prazo 
como as vulnerabilidades estruturais que estão por trás do 
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crime e da violência. O programa Todos Somos Juárez, iniciado 
em 2010 pelo governo federal do México e o governo do estado 
de Chihuahua, adotou uma orientação multissetorial para 
atender de maneira integral os riscos sociais e econômicos 
persistentes e associados com a vulnerabilidade e a insegurança. 
A estratégia foi concentrada em seis setores básicos: segurança 
pública, crescimento econômico, emprego, saúde, educação e 
desenvolvimento social (Dudley 2013).

A trégua entre as duas maiores gangues de El Salvador — a Mara 
Salvatrucha 13 (MS13) e a Barrio 18—, iniciada em princípios 
de março de 2012, foi realizada com o apoio de membros da 
igreja e da sociedade local, além de contar com o apoio logístico 
do Ministério da Justiça e Segurança. A trégua impulsionou 
diversas alternativas de reinserção e integração social, além 
de possibilitar a abordagem de outros fatores subjacentes à 
violência. A trégua, ainda que controversa, abriu espaço para o 
debate sobre a possibilidade de adoção de medidas alternativas 
para enfrentar os difíceis problemas de segurança associados às 
gangues. 

As intervenções mais eficazes são as que se adaptam às 
circunstâncias locais e que respondem a problemas de 
segurança cidadã, identificados e definidos em conjunto com 
as comunidades afetadas. A participação ativa dos cidadãos 
na formulação e na realização dessas intervenções é de suma 
importância. Finalmente, é central contar com o compromisso 
contínuo dos tomadores de decisão, o que deve ir além de 
mudanças eleitorais ou divisões partidárias.

 Desafio comum; respostas diferenciadas

Para a construção de uma política de segurança cidadã efetiva, 
é indispensável entender como se articulam e se manifestam as 
ameaças à segurança em um determinado contexto. Cada país, 
cidade e município tem sua distinta combinação de ameaças. As 
respostas mais eficazes diante da insegurança devem depender 
menos de uma política isolada e mais de uma combinação 
assertiva de políticas desenvolvidas a partir de diagnósticos 
precisos da realidade local. 

De acordo com as teorias criminológicas, os lugares onde o 
delito se manifesta de maneira desorganizada e oportunista 
demandam um conjunto de medidas padrão para inibir o 
crime, tais como a geração de informação georreferenciada e 
a distribuição de patrulhas em pontos estratégicos (Felson e 
Clarke 1998). Outras respostas podem consistir em melhorar a 
iluminação das ruas, restaurar os espaços públicos, promover 
maior circulação de pedestres ou fechar os bares mais cedo com 
o fim de prevenir brigas ou incidentes de violência gerados pelo 
abuso de álcool. 

Onde existem grupos criminosos pouco organizados, como 
gangues juvenis, torna-se necessário fortalecer os vínculos entre 

a sociedade e as autoridades locais para prevenir e controlar o 
crime. O trabalho das polícias comunitárias é fundamental para 
atender às populações em risco. Os programas educacionais, a 
transferência de recursos ou de capacidade técnica e a promoção 
de atividades recreativas em bairros ou comunidades podem 
ajudar a fortalecer o vínculo entre os grupos vulneráveis e o 
restante da comunidade, assim como diminuir os fatores de risco 
associados à violência juvenil.

A presença de grupos criminosos organizados demanda 
respostas altamente específicas. A crescente presença de redes 
de narcotráfico ou de grupos criminosos dedicados à extorsão 
ou ao sequestro, por exemplo, requer maior investimento 
em pesquisa, trabalho de inteligência e colaboração entre 
as distintas agências de segurança. Quando a delinquência 
organizada chega a permear profundamente a dinâmica das 
comunidades, é necessário que os Estados restabeleçam o 
controle territorial e fortaleçam a institucionalidade local, 
incluindo o aparato de segurança pública. 

A Figura 8 sintetiza os tipos de respostas que podem ser 
adotados para atender às distintas ameaças à segurança cidadã, 
baseado no nível de organização. É importante mencionar que 
a violência de gênero pode estar presente em qualquer ponto 
desse espectro: como uma forma de violência “desorganizada” 
(violência intrafamiliar), ou como uma forma de crime 
organizado (tráfico de pessoas e exploração sexual, entre 
outras). Por isso, requerem--se medidas e respostas preventivas 
impulsionadas pelo sistema de justiça criminal.

Ameaças como a corrupção e a violência ilegal por parte de 
funcionários públicos exigem o fortalecimento das estruturas de 
controladoria e de disciplina interna, assim como mecanismos 
públicos de prestação de contas. Contudo, assim como outras 
ameaças, tanto a violência como a corrupção exercida por atores 
estatais podem ocorrer em distintos níveis de organização. 

Quando a corrupção se manifesta de maneira isolada, ou 
somente afeta alguns elementos da polícia, o uso de mecanismos 
de controle interno costuma ser suficiente. Entretanto, se a 
corrupção ou o abuso policial se apresentam em alguns setores 
ou jurisdições de maneira generalizada, os Estados devem 
considerar uma mudança nos cargos liderança. Em casos 
extremos, se a própria liderança estiver comprometida, tornam-
se necessárias reformas profundas nas estruturas de segurança. 
Os atores não estatais e a sociedade civil, em geral, podem 
desempenhar um papel crucial na promoção da transparência e 
na prestação de contas (Peruzzotti e Smulovitz 2006). 

A Figura 9 ilustra os distintos níveis de organização que podem 
apresentar a corrupção e o uso de violência ilegal por parte de 
atores estatais, assim como o tipo de respostas que os Estados 
podem adotar.
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Porcentagem dos internos que se sentem 
menos seguros (na prisão) em comparação
 ao lugar onde viviam anteriormente. 

66,5 76,4 74,1 44,1 67,5 79,4

Proporção dos internos que sofreu agressão
física nos últimos 6 meses.  

18,2 15,1 14,4 3,5 4,4 25,5

Porcentagem dos internos que sofreu agressão
física por parte de funcionários da penitenciária.

 

76,8 40,2 48,7 65,9 36,4 71,8

Porcentagem que indica ter sofrido agressão 
física por outros internos.  

35,8 73,4 58,2 95,5 27,3 43,1

Tabela 10
Segurança e violência dentro das penitenciárias, países selecionados, 2013.
Porcentagem

Fonte: Estudo comparativo de população carcerária, PNUD (2013)

Argentina México Peru El Salvador Brasil Chile

 Argentina  México  Peru  El Salvador  Brasil Chile

Roubo  29,6  36,7  10,8  9,1  18,4  34,9  

Homicídio  13,9  19,4  8,3  19,1  7,8  9,2  

Trá�co e porte de drogas 52,8  5,4  69,2  25,2  66,0  55,0  

Proporção que consumiu álcool 
ou drogas durante as 6 horas prévias 
ao delito

 
 

25,0  18,2  10,3  7,6  33,0  40,2  

Fonte: Estudo comparativo da população carcerária, PNUD (2013)

Tabela 11 Tipo de delito cometido por mulheres reclusas, países selecionados, 2013.
Porcentagens

Ameaças
Nível de organização 

Menor Maior

Violência e crimes cometidos contra
 e pelos jovens  

Delinquência organizadaCrime de rua  

Respostas:  melhor coleta de dados; otimização da 
presença policial e prevenção dos fatores de risco 
que propiciam a ocorrência do delito – como o 
abuso de álcool, espaços públicos pouco iluminados 
ou abandonados.

Respostas: fortalecimento da capacidade 
de investigação sobre todos os aspectos da 
cadeia delitiva; em situações críticas, 
recuperação de territórios mediante a 
presença estatal.

Respostas: maior colaboração e proximidade entre 
policiais e comunidades; programas que fortaleçam 
o tecido social e a prevenção dirigida a grupos em 
risco.

Respostas (em relação à violência de gênero): melhorar a qualidade e a gestão da informação; fomentar a resposta estatal integral desde os setores de 
educação e saúde até o setor de justiça e as polícias; impulsionar campanhas com o objetivo de visibilizar e erradicar essas práticas, com ênfase especial 
em transformar as masculinidades e os padrões socioculturais discriminatórios. 

Violência de gênero

Figura 8 Tipo de respostas frente às ameaças e nível de organização. 

Corrupção e violência ilegal por parte de atores estatais
Nível de organização 

Menor Maior

Figura 9 Níveis de corrupção e uso da violência ilegal por parte de atores estatais.

Corrupção e violência sistemática 
em todos os níveis da estrutura estatal

Corrupção isolada 
ou desorganizada 

Respostas: reforma drástica das estruturas 
existentes; promoção de mecanismos para 
remover e renovar os comandos; formação de 
alianças internacionais em matéria de 
inteligência.

Corrupção e abusos coordenados 
em determinados níveis da estrutura

Respostas: maior controle sobre os 
comandos médios e superiores; melhora dos 
mecanismos de controladoria interna e 
externa; promoção da capacidade de 
investigação e inteligência.

Respostas: melhora da coleta de dados e 
transparência; melhora das investigações 
internas; criação de mecanismos 
expeditivos de denúncia cidadã.

Participação Cidadã

A participação cidadã é indispensável para garantir a segurança 
de forma efetiva em um marco democrático e inclusivo. Existem 
inúmeras experiências bem sucedidas e lições aprendidas, desde 
o trabalho da sociedade civil (organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais, grupos comunitários, setor acadêmico 
e outros), do setor privado e dos meios de comunicação para 
dar respostas funcionais que reforcem a segurança cidadã e a 
prestação de contas públicas.

Para prevenir a violência de forma sustentável, é necessária 
uma mudança no pensamento coletivo, para que se distancie da 

cultura da violência e caminhe para uma cultura de paz. Para tal, 
a sociedade civil deve desempenhar um papel ativo, evitandoa 
discriminação de certos grupos (por exemplo, jovens, pessoas 
LGBT e consumidores de drogas), visibilizar formas de violência 
que constumam passar despercebidas (por exemplo, a violência 
sexual, intrafamiliar e escolar) e sensibilizar a sociedade sobre 
as consequências negativas de certas práticas (como políticas de 
repressão ou a justiça pelas próprias mãos) para deslegitimizar 
seu uso. 

Os meios de comunicação têm uma responsabilidade central 
para transformar as percepções cidadãs sobre a insegurança 

e sobre os mecanismos legítimos e oportunos para abordá-la. 
Nossos países requerem profissionais da mídia que evitem o 
sensacionalismo e a estigmatização de grupos em situação de 
vulnerabilidade - em particular, os jovens. Para tal, é necessário 
contar com um jornalismo de investigação, que contextualize 
os fatos apresentados, e que respeite os princípios da ética 

jornalística, como a presunção de inocência. 

As experiências da sociedade civil na prevenção da insegurança 
são diversas e incluem, por exemplo, programas que focam a 
atenção individualizada aos grupos de alto risco, a construção 
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de masculinidades positivas e não violentas, o fortalecimento 
da cultura do diálogo, os mecanismos comunitários para a 
transformação positiva dos conflitos, assim como o trabalho 
com crianças e jovens para ampliar suas capacidades e 
liberdade. Para impulsionar o impacto e a replicabilidade 
dessas iniciativas, é necessário potencializar a profissionalização 
técnica e a institucionalização das organizações da sociedade 
civil, bem como desenvolver metodologias claras de trabalho, 
avaliar os resultados e identificar mecanismos de transparência. 
O trabalho colaborativo entre as organizações da sociedade civil 
e as comunidades, o setor privado e o governo se torna central 
para assegurar a sustentabilidade dessas iniciativas.

 É necessário que a sociedade civil promova iniciativas de 
fiscalização nas áreas de  investigação, pesquisa, advocacy e 
auditoria para garantir a transparência e a prestação de contas 
por parte das autoridades. Tanto as organizações sociais como 
o setor privado têm fomentado a criação de observatórios - 
centros de pesquisa que têm gerado e analisado informação útil 
para melhorar a compreensão do problema e contribuir com a 
tomada de decisões. Um exemplo é a geração de pesquisas e 
sistematização de dados públicos, tanto sobre o problema da 
insegurança como sobre o desempenho governamental em sua 
redução. 

Por outro lado, a formulação e a aplicação de políticas públicas 
de segurança exigem a participação ativa dos principais atores 
afetados pela insegurança. Na região, vêm-se formando 
múltiplos movimentos sociais e coalizões cidadãs para incidir 
sobre as políticas e leis relacionadas à provisão da segurança. 
Para conseguir que as demandas de grupos em situações de 
vulnerabilidade, tais como as vítimas da violência e do crime, 
se incorporem às estratégias e ações dos governos, requer-se a 
abertura de espaços efetivos para a participação cidadã. 

No nível local, a participação dos cidadãos deve ter um 
papel prioritário. Os programas de construção da segurança 
implementados nas comunidades devem partir das 
preocupações e necessidades da população local, bem como de 
suas capacidades e habilidades específicas para gerar entornos 
seguros e um tecido social sólido. Somente a apropriação dos 
programas de prevenção por parte das comunidades, assim 
como laços de confiança entre essas comunidades e o aparato 
de segurança e justiça, permitirá a concretização de políticas 
públicas legítimas e sustentáveis. 

Cooperação internacional: enfrentando 
um desafio global e regional com 
particularidades locais

Na última década, os esforços para fortalecer a cooperação 
internacional na área de segurança na América Latina têm-se 
multiplicado. A cooperação dos Estados Unidos com a região, 

tradicionalmente concentrada no combate ao narcotráfico, 
começa a se diversificar em direção à prevenção e até mesmo 
triangulação, como certos programas de treinamento de polícias 
centroamericanas em cooperação com a Colômbia. Organismos 
globais e regionais como o BM, BID, OEA e o próprio PNUD 
têm multiplicado seus esforços para desenvolver programas 
de prevenção e de fortalecimento de capacidades das forças 
policiais, tanto a nível federal como subnacional. Além disso, 
a América Latina tem surgido como protagonista dos debates 
sobre o elo entre as drogas e a segurança. Um exemplo disso é o 
fato de que vários líderes da região, incluindo a OEA, atualmente 
impulsionam o debate internacional sobre perspectivas flexíveis 
e diferenciadas para tratar o problema das drogas como uma 
questão de saúde pública. Central para esta perspectiva é 
a possibilidade de regular e descriminalizar o consumo da 
maconha.

Os novos avanços na cooperação sul-sul têm tido resultados 
animadores. Por se tratarem de países com vivências, 
problemáticas e instituções semelhantes, o intercâmbio de 
conhecimento vem facilitando a construcão conjunta de 
capacidades. Destacam-se, nesse sentido, os esforços de 
colaboração impulsionados pelos Carabineros do Chile e pela 
Polícia Nacional da Nicarágua (PNN). No caso do Chile, o 
Programa de Cooperação Internacional de Polícia Uniformizada 
(CECIPU) tem oferecido treinamento para oficiais de polícias 
de 25 países. Na Nicarágua, a PNN, com o apoio do PNUD, está 
desenhando uma Estratégia Integral de Cooperação Sul-Sul 
(ECSS).   

As experiências bem sucedidas de cooperação em segurança 
têm contribuído para posicionar o tema de maneira transversal 
em mecanismos subregionais, como o Sistema de Integração 
Centroamericana (SICA) e a União de Nações Sul-Americanas 
(UNASUL). A OEA, por sua vez, tem desempenhado um papel 
central no debate sobre a política de drogas no nível global e 
hemisférico. O relatório “O problema das drogas nas Américas” 
contém uma análise crítica do tema na América Latina, como 
um desafio que deve ser abordardo de maneira diferenciada 
e flexível, com base em uma visão hemisférica (OEA, 2013). 
(Quadro4).

É indispensável construir uma visão comum de segurança cidadã 
como um desafio urgente e compartilhado para sustentar a 
efetividade da cooperação latinoamericana. Portanto, o presente 
relatório recomenda a criação de um Fórum Regional para a 
Segurancã Cidadã como um espaco político e especializado 
para fortalecer a segurança na América Latina e no Caribe. 
Além disso, deve contribuir para a prevenção do chamado efeito 
bolha, por meio da melhoria da coordenação entre países e 
melhor entendimento das consequências das políticas nacionais 
e locais no nível regional.
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Quadro 4. O problema das drogas nas Américas
Relatório da Organização dos Estados 
Americanos. Conclusões Principais: 

1. O problema das drogas é um tema hemisférico. 
2. O problema das drogas envolve tratamentos distintos em 
cada uma de suas fases e em cada país em que está presente.
3. Não existe uma relação indissolúvel entre o problema das 
drogas e a situação de insegurança vivenciada por muitos 
cidadãos das Américas. 
4. A insegurança afeta mais as sociedades onde o Estado não 
está em condições de desenvolver respostas eficazes.
5. É necessário enfrentar o consumo de drogas com um enfoque 
de saúde pública. 
6. O problema das drogas deve ser abordado de maneira 
diferenciada e flexível entre nossos países, em função da forma 
particular em que estes são afetados. 

Fonte: OEA (2013).

A cooperação entre os Estados Unidos e a América Latina 
tem registrado diversos avanços em direção a formas mais 
simétricas de cooperação, com objetivos mais claros e 
alinhados. Atualmente, as práticas de cooperação dos Estados 
Unidos são mais diversificadas, estendendo-se às áreas de 
prevenção e fortalecimento de capacidades locais.  Com o 
intuito de aprofundar o enfoque integral de segurança e evitar 
sobreposição de esforços, é necessário reforçar a coordenação 
entre as agências encarregadas da assistência dos Estados 
Unidos e aqueles responsáveis pelos aspectos tradicionais da 
cooperação, como os Departamentos de Justiça e de Defesa.

A cooperação descentralizada promovida por organismos 
regionais e globais tem um grande potencial, pois permite 
que os países receptores assumam sua responsabilidade pela 
provisão da segurança cidadã, incluindo o fortalecimento de 
sua capacidade instituciona, dentro de seus objetivos centrais. 
A cooperação descentralizada facilita a interação horizontal, 
facilitando o intercâmbio de boas práticas entre atores 
subnacionais. Essa modalidade de cooperação tem demostrado 
ser eficiente no momento de atender problemas pontuais, e 
facilita a participação e a apropriacão dos programas por parte 
da comunidade local. No caso de Honduras, por exemplo, o 
apoio do PNUD foi decisivo para a adoção local da Política 
Integral Nacional de Seguridad Ciudadana (2012-2022) e para a 
promoção de mecanismos alternativos de resolução de conflitos 
no estabelecimento de unidades de mediação e conciliação 
nos sistemas de justiça municipais. Em El Salvador, o PNUD 
tem contribuído para fortalecer as capacidades institucionais 
públicas e de organizações da sociedade civil na área de 
violência de gênero. 

A diversidade do apoio multilateral para a América Latina 
é uma valiosa contribuição para a região. Para aumentar 
sua efetividade, é necessário promover o alinhamento dos 
esforços dos diferentes organismos internacionais na área 
de segurança cidadã, a fim de evitar duplicações, e mesmo 
contradições. Uma boa prática nesse sentido é a campaha 
ÚNETE Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, na qual mais 
de quinze organizações – tanto do Sistema das Nações Unidas 
quanto de outros setores -, têm impulsionado ações em todos 
os países da região e com todos os setores (governamentais e 
não governamentais) que buscam fazer frente a essa forma de 
violência. Essa campanha mostra o grande potencial no trabalho 
coordenado e conjunto dos organismos, programas e fundos 
multilaterais para multiplicar recursos humanos e financeiros, 
mobilizar atores nacionais e regionais de maneira simultânea e 
transferir experiências e conhecimento.

Finalmente, é necessário fortalecer os mecanismos de 
coordenação entre os diversos atores da cooperação internacional 
e alinhar as modalidades de cooperação com os objetivos, as 
necessidades e as capacidades dos países receptores. Para tal, 
é necessário estabelecer metas, indicadores e esquemas de 
cooperação que reconheçam o objetivo comum da segurança 
cidadã, bem como melhorar os instrumentos de avaliação da 
efetividade e do impacto da cooperação, com um enfoque de 
fortalecimento institucional, desenvolvimento humano e não 
reprodução da violência. A melhor maneira de aperfeiçoar 
os esforços internacionais é possibilitar sua continuidade 
e estabelecer indicadores de desempenho transparentes e 
comparáveis.

Dez recomendações para uma América 
Latina segura

O presente relatório coloca à disposição dez recomendações para 
tomadores de decisão e cidadãos latinoamericanos.  

1.  Alinhar os esforços nacionais para reduzir o crime e a 
violência com base nas experiências e lições aprendidas.

Estabelecer, em cada país, um Acordo Nacional pela 
Segurança Cidadã, como política de Estado, apoiado em 
consensos nacionais entre o governo, os partidos políticos 
e a sociedade civil. Assegurar que os orçamentos para tais 
acordos sejam condizentes com a magnitude dos níveis de 
insegurança. Profissionalizar a gestão em segurança cidadã, 
criando capacidade profissional, especialmente para aqueles 
que assumem tarefas de gestão e execução de políticas no 
âmbito do governo central e dos governos locais. Mecanismos 
intergovernamentais adequados devem ser implementados 
para permitir a coordenação de ações entre os níveis de governo 
central, regional, estatal e local.
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2. Prevenir o crime e a violência, promovendo o 
crescimento inclusivo, justo e equitativo.

Concentrar e otimizar o uso de programas de prevenção para 
lidar comos principais fatores de risco e as necessidades mais 
urgentes identificadas em conjunto com as comunidades. 
Executar intervenções urbanas e ambientais que propiciem 
o uso do espaço público, a interação e a convivência pacífica, 
e que reduzam as oportunidades para a ocorrência de delitos. 
Instrumentalizar programas específicos dirigidos a grupos ou 
setores que estejam expostos particular e desproporcionalmente 
à violência no lar e no espaço público, como crianças, jovens e 
mulheres.

3.   Diminuir a impunidade, fortalecendo as instituições 
de segurança e justiça com respeito aos direitos 
humanos. 

Melhorar substancialmente os procesos de seleção e 
recrutamento de policiais e fortalecer a profissionalização 
das polícias, com base em uma visão que incentive o trabalho 
próximo às comunidades e o respeito aos direitos humanos. 
Promover a educação contínua de juízes e promotores, além de 
aperfeiçoar a qualidade das investigações criminais. Desenhar 
uma nova política penitenciária, com ênfase na reinserção 
social, redução das sentenças penais e criação de condições 
carcerárias dignas, alinhadas aos padrões internacionais. 
Estabelecer mecanismos de supervisão interna e de auditoria 
cidadã que permitam identificar, processar e punir de maneira 
efetiva casos de corrupção, abusos de autoridade e violações de 
direitos humanos.

4.  Formular políticas públicas orientadas a proteger as 
pessoas mais afetadas pela violência e pelo crime. 

Fortalecer a presença policial nas zonas mais críticas, a partir do 
conhecimento prévio da concentração territorial da violência e 
do crime.  Tal presença deve estar acompanhada de programas 
sociais e de trabalho próximo às comunidades e aos grupos em 
situação de vulnerabilidade. Para os crimes de maior impacto, 
como homicídio, sequestro, extorsão, tráfico de pessoas, 
exploração sexual e desaparecimentos, deve-se impulsionar 
respostas intersetoriais que involvam polícias, ministérios 
públicos e demais instâncias competentes.

5. Potencializar a participação ativa da sociedade, 
especialmente das comunidades locais, na construção 
da segurança cidadã.

Assegurar a participação das comunidades na identificação 
e diagnóstico das necessidades no nível local, bem como no 
desenho e implementação de políticas públicas na área de 
segurança cidadã. Criar incentivos para que as universidades 

e os centros de pesquisa realizem avaliações independentes 
sobre as políticas de segurança, com pleno acesso aos dados e 
às informações estatísticas das instituições públicas. Fomentar 
programas de pesquisa e docência em políticas públicas de 
segurança cidadã, permitindo o intercâmbio de experiências 
e lições aprendidas entre os países da região. Incentivar a 
colaboração do setor privado em programas de segurança cidadã, 
assegurando a transparência e garantindo a imparcialidade das 
forças policiais.

6.  Incrementar as oportunidades reais de 
desenvolvimento humano para os jovens. 

O impacto desproporcional da insegurança nos jovens, como 
principais vítimas e vitimizadores da violência, requer políticas 
públicas que façam da atenção à juventude uma prioridade. 
Deve-se incrementar os esforços públicos e privados para 
melhorar a cobertura e a qualidade educacional, a criação de 
empregos e a capacitação de jovens, a fim de que se insiram 
no mercado de trabalho, especialmente em contextos urbanos 
de pobreza persistente. Priorizar a reinserção social de crianças 
e jovens que tiveram contato com os sistemas de justiça penal, 
evitando a imputabilidade penal de menores e priorizando 
os mecanismos de justiça alternativa. Convocar campanhas 
de sensibilização que permitam proteger crianças e jovens 
da influência cultural ou midiática que os grupos criminosos 
possam exercer. Estabelecer espaços acessíveis e fortalecer as 
capacidades dos jovens, a fim de assegurar sua participação nas 
políticas e programas de segurança cidadã.

7.  Atender e prevenir de modo integral a violência de 
gênero dentro dos espaços doméstico e público. 

Garantir a aplicação efetiva das leis vigentes para prevenir e 
punir a violência contra as mulheres na região, inclusive as 
leis contra a violência intrafamiliar, a violência sexual e as leis 
que tipificam o feminicídio. Formular e implementar políticas 
de Estado com um enfoque integral,  orçamento específico e  
coordenação interinstitucional e multissetorial, adequadas para 
lidar com as múltiplas causas da violência contra as mulheres. 
Promover campanhas de sensibilização desde a infância que 
fomentem relações de respeito e igualdade entre mulheres e 
homens, e que promovam masculinidades não violentas.

8.   Proteger ativamente os direitos das vítimas. 

Formular, com participação ativa das vítimas, políticas nacionais 
e um marco legal - que assegurem a atenção, proteção e 
reparação oportuna dos danos sofridos, além de implementar 
mecanismos efetivos para sua aplicação. Definir os mecanismos 
de reparação do dano e o conjunto de serviços que o Estado 
outorgará às vítimas de delitos violentos, por meio de esforços 
interssetoriais. Capacitar e profissionalizar os funcionários 
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públicos que entram em contato direto com as vítimas e suas 
famílias, definindo protocolos de atenção, cursos de ação e 
responsabilidades.

9.   Regular e reduzir os gatilhos do crime, como as armas 
de fogo, as drogas e o álcool, a partir de uma perspectiva 
integral e de saúde pública.  

Regular a posse de armas por civis, mediante o fortalecimento 
do registro dos usuários e a definição legal dos requisitos para 
a aquisição, porte e posse de armas. Fortalecer a cooperação 
entre os Estados para interromper o fluxo ilícito de armas entre 
as fronteiras, e impedir que as organizações criminosas tenham 
acesso a armas de alto calibre. Abordar o consumo de drogas 
como um problema de saúde pública, por meio de programas 
de prevenção, tratamento, redução de danos e reabilitação. 
Restringir os horários de comercialização de álcool em bares 
e negócios, e fortalecer o controle estrito da venda de álcool a 
menores de idade.

10. Fortalecer os mecanismos de coordenação e de 
avaliação da cooperação internacional.

Impulsionar a cooperação sul-sul entre as instituições de 
segurança e justiça. Impulsionar uma visão latinoamericana 
da segurança cidadã, a partir de um Fórum de Segurança 
Cidadã da América Latina e do Caribe, que permita trocar 
experiências públicas e privadas, coordenar iniciativas e 
prevenir consequências, como o efeito bolha que as políticas 
de segurança de um país ou cidade podem gerar em outros da 
região. Fortalecer o intercâmbio de informações e inteligência 
entre países e fomentar a coordenação efetiva das operações 
policiais na região, com ênfase na desarticulação das redes 
criminosas transnacionais. Melhorar a compatibilidade dos 
dados sobre segurança no nível regional e fortalecer os 
sistemas de transmissão de informação entre governos locais. 
Dirigir os esforços prioritários da cooperação internacional 
aos países, jurisdições subnacionais e municípios com menos 
recursos. Avaliar o impacto da cooperação internacional com 
base em critérios de redução da violência e fortalecimento das 
capacidades locais.
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Notas

1.  Cálculo baseado em dados de 2012 do Banco Mundial.

2. Esse relatório concentra sua análise em 18 países da região: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

3. Os dados estatísticos sobre crime, violência e medo utilizados 
pelo presente relatório provêem de três fontes primárias: (a) 
os registros administrativos elaborados em cada país pelas 
autoridades competentes (as polícias, a justiça e os Institutos 
de Estatística); (b) pesquisas de vitimização e percepção, 
principalmente com base nas entrevistas do Projeto de Opinião 
Pública da América Latina (LAPOP), que vem sendo realizado 
desde 2000, bem como perguntas especiais aplicadas em 
conjunto pelo LAPOP e o PNUD em 2012 (LAPOP-PNUD 2012); 
e (c) pesquisas inéditas com detentos em cinco países da região 
—Argentina, Brasil, Chile, El Salvador e Peru— financiadas 
principalmente pelo PNUD, o Banco Latinoamericano de 
Desenvolvimento (CAF), e outras instituiçoes, como o Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Open Society 
Initiative, Universidad Nacional de Tres de Febrero na Argentina 
e a Defensoría del Pueblo no Peru.

4.  Os 15 países considerados na América Latina são Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Panamá, Peru, 
República Dominicana e Uruguai. Os 36 países considerados 
são Áustria, Alemanha, Bielorrússia, Bulgária, Canadá, Croácia, 
República Tcheca, Finlândia, Georgia, Hungria, Islândia, Irlanda, 
Itália, Quirguizistão, Lituânia, Luxemburgo, antiga República 
Iugoslávia da Macedônia, Malta, República da Moldávia, 
Países Baixos, Portugal, Romênia, Federação da Rússia, Sérvia, 
República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Suécia, 
Reino Unido, Suécia, Turquia e Ucrânia (UNECE 2011).

5. A população base para calcular a quantidade de vítimas de 
roubo foi relatada pelo Banco Mundial em 2011.

6. A população base para calcular a quantidade de vítimas de 
roubo foi relatada pelo Escritório  de País do PNUD de El Salvador 
em 2012. 






