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Resumo ejecutivo
A América Latina e o Caribe (ALC) é uma região que tem sido afetada
como nenhuma outra pela violência criminal (violência crônica). Por muitos
anos teve as taxas mais elevadas de crimes violentos a nível mundial, tais
como homicídios e violência baseada no gênero. A percepção da insegurança é comparável à de países com conflitos armados e as instituições
responsáveis pela abordagem da questão experimentam baixos níveis
de confiança por parte da população. Os problemas de segurança têm,
há décadas, dificultado o desenvolvimento sustentável dos países desta
região e afetado sua governança democrática. Portanto, é compreensível
que a segurança dos cidadãos tenha se tornado um tema prioritário da
agenda regional e um dos principais desafios para o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se agravarão diante das
consequências da crise provocada pela pandemia de COVID-19.

Os avanços que ocorreram na ALC em matéria de segurança
e direitos humanos não podem ser dados como garantidos,
tendo em vista os riscos associados à presença latente
de posições inspiradas no populismo punitivo que ainda
persistem na região e que poderiam ressurgir devido à
combinação de um conjunto de fatores como: o agravamento
das condições econômicas e sociais geradas pela COVID-19,
o crescimento do medo e da inquietação social, e lideranças
que buscam aproveitar essas circunstâncias na corrida para
um ciclo eleitoral que em breve será inaugurado na região.

Apesar das dimensões do problema, há quase duas décadas que têm
vindo a ocorrer importantes mudanças no tratamento desta questão. Em
termos de doutrina, foi estabelecida uma noção de segurança dos cidadãos numa perspectiva de direitos humanos, de natureza multicausal, cujo
estatuto de bem público exige a observância de padrões democráticos e
participativos. Em resposta a essas noções, foram promovidas reformas
no nível dos sistemas jurídicos, concepções institucionais, formulação de
políticas e processos de treinamento de pessoal, todos os quais geraram efeitos positivos na gestão do setor de segurança. Por fim, há um

importante acúmulo de experiências em todos os países voltadas para a
prevenção e controle das diversas formas de violência e criminalidade,
tanto em nível nacional como sub-nacional, inspiradas nas abordagens
mencionadas e com resultados promissores. Algumas dessas experiências têm sido associadas a diminuições na criminalidade, como mostram
os casos selecionados para análise neste relatório.
No entanto, os esforços para reformar e melhorar a gestão institucional
do setor de segurança dos cidadãos devem ser intensificados a fim de
acelerar o progresso em direção aos objetivos da Agenda 2030 e gerar
os impactos positivos exigidos pela população latino-americana sobre
sua segurança, bem-estar e qualidade de vida. Este estudo visa contribuir
para esse propósito; seu objetivo principal é: analisar o gerenciamento
institucional e as políticas públicas de segurança dos cidadãos na ALC,
com a identificação de boas práticas que contribuam para nutrir os processos de reforma e fortalecimento do setor de segurança dos cidadãos
de um ponto de vista democrático e dos direitos humanos.
Embora o estudo contemple uma análise geral da segurança na região,
seu alicerce é a análise de casos. Foram selecionadas cinco experiências sobre questões relacionadas com a segurança dos cidadãos, que
tiveram lugar em cinco países diferentes (Brasil, Costa Rica, El Salvador,
México e Uruguai), com base em considerações tais como: a adequação
da abordagem utilizada, a relevância do problema para a região, a eficácia da resposta dada, a diversidade no tipo de intervenção realizada e a
disponibilidade de informação para análise. A análise dos casos destaca
as condições que tendem a aumentar a qualidade, eficácia e força das
políticas públicas no setor da segurança dos cidadãos, tais como: rigor,
abrangência, multissetorialidade, sustentabilidade e inovação. Para cada
um dos casos, foram identificadas as contribuições e inovações e, no final
do estudo, foram consolidadas as conclusões apresentadas abaixo.

CONCLUSÕES:
1.

As quedas nos crimes violentos registrados em várias regiões e países da ALC constituem um sinal promissor, mas as causas associadas
devem ser analisadas com maior rigor e profundidade para ajustar
estratégias e sustentar esforços.

2. O crime violento continua a assolar a população jovem, mulheres e
meninas, forçando os esforços de intervenção a se concentrar nesses segmentos da população.

3. Se registram progressos inegáveis no gerenciamento institucional e na
formulação e implementação de políticas públicas que respondam ao
paradigma da segurança dos cidadãos, mas o processo deve ser acelerado para resguardar melhorias e evitar retroceder, dadas as complexas
condições impostas pela crise provocada pela COVID-19.
4. O marco judicial e regulamentar que rege o setor de segurança na região vem coletando os progressos mais importantes na doutrina internacional dos direitos humanos, mas é insuficiente para garantir uma justiça
ágil, completa e garantida. Isso é especialmente verdadeiro no caso da
violência contra as mulheres.
5. O setor de segurança hoje possui padrões mais elevados de rigor na
produção e gerenciamento da informação, bem como na avaliação de
processos e avaliação posterior de resultados, mas faltam análises de
impacto e estudos de custo/benefício.
6. A incorporação de processos de inovação nas políticas públicas tem
se acelerado e a importância das TIC no gerenciamento do setor de
segurança tem crescido, mas sua incorporação nem sempre produz os
resultados esperados, gerando altos custos e benefícios questionáveis.
7. O gerenciamento territorial de segurança está deslocando, com bons
resultados, as respostas genéricas e induzidas das nacionais, mas as
estruturas e os processos institucionais são frágeis e requerem proteções adicionais.
8. A sociedade civil ganhou destaque e relevância no setor de segurança
e suas ações se profissionalizaram, mas há espaço para ampliar e melhorar a qualidade e a natureza de sua participação.
9. A abordagem na perspetiva de gênero demonstrou ser transversal em
algumas estratégias de segurança e os níveis de alerta dos cidadãos
sobre o assunto estão crescendo, porém, os níveis de violência contra
as mulheres continuam a ser inaceitavelmente altos e as mulheres continuam pouco representadas nas instituições de segurança.
10. O setor de segurança não escapa do impacto da crise provocada pela
pandemia COVID-19, por meio da reconfiguração dos cenários de segurança e ordem pública e do impacto nas principais instituições do setor,
incluindo a polícia e as prisões. Os ganhos obtidos podem ser colocados
em risco e um ressurgimento de tendências para o populismo punitivo.
Com base nos resultados da análise e no contexto do escopo deste estudo, as seguintes recomendações principais devem alimentar a reflexão do
PNUD para um melhor cumprimento de sua missão de apoiar os governos e
setores da região em seus esforços para garantir a convivência pacífica e segurança dos cidadãos dos habitantes com adesão às normas democráticas.

RECOMENDAÇÕES:
1.

Investir os esforços realizados até o momento na elaboração de indicadores e gerenciamento de dados e informações, para a elaboração de
análises de impacto e estudos de custo/benefício.

2. Concentrar o apoio ao setor na melhoria dos processos de gerenciamento por resultados e na formulação de políticas públicas com padrões mínimos.
3. Fazer do gerenciamento participativo uma prioridade nos processos de
transformação institucional do setor de segurança.
4. Proteger melhor os processos, os mecanismos e as instâncias de gerenciamento de segurança com uma abordagem territorial.
5. Promover uma maior e mais efetiva convergência de estratégias, políticas e ações entre o setor social e o setor de segurança dos cidadãos.
6. Reajustar perfis e desenvolver capacidades de gerenciamento de segurança com uma visão abrangente e integral.
7. Converter informações em ações, por meio de práticas que impactem
positivamente o nível operacional do gerenciamento institucional.
8. Projetar uma arquitetura institucional para inovação e estratégias de
gerenciamento da mudança.
9. Identificar mecanismos de sustentabilidade financeira das políticas de
segurança dos cidadãos que envolvam esforços em termos de receita e
também de despesas.
10. Expandir esforços para promover políticas de segurança com perspetiva
de gênero de maneira que cubram todo o ciclo de políticas públicas e
englobem a composição dos órgãos de tomada de decisão e de nível
operacional do setor de segurança.
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Introdução
Há quase três décadas que o PNUD tem vindo a destacar a importância
da segurança no campo do desenvolvimento humano. Em 1994, foi publicado um relatório que veio remodelar um conceito até então associado
fundamentalmente a cenários de guerra e conflitos armados; a nova
noção era contrastante e estabeleceu um novo paradigma ao propor
que "a busca pela segurança humana deveria ser realizada por meio do
desenvolvimento e não por meio de armas" (PNUD, 1994).
Na América Latina e no Caribe (ALC), o PNUD contribuiu para a análise e
geração de novos conhecimentos e inovações voltados para a ação: três
relatórios regionais de desenvolvimento humano abordaram o tema da
prevenção da violência e foram feitas várias publicações sobre violência
contra as mulheres, guias práticos de segurança, cadernos de desenvolvimento humano, entre outros. O PNUD conta com capital humano experiente para assessoria técnica e posicionamento político estratégico, bem
como para o desenvolvimento de ferramentas programáticas destinadas
a promover transformações institucionais que gerem respostas de política
pública transparentes, eficientes, de qualidade e centradas nas pessoas.
De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019 "Além
da renda, além das médias, além do hoje: desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI”, há um novo conjunto de capacidades que
está adquirindo importância fundamental para a vida no século XXI. As
desigualdades que existem em termos dessas capacidades apresentam
dinâmicas surpreendentemente diferentes das observadas no caso das
capacidades básicas e estão na origem de uma nova geração de desigualdades. Nesse sentido, é importante relembrar que a América Latina
perde 21,8% de seu desenvolvimento humano devido às desigualdades
nas dimensões do índice de desenvolvimento humano. A região enfrenta
desafios complexos que dificultam a construção de sociedades justas,
inclusivas e pacíficas, como a multidimensionalidade da violência, a incidência de feminicídios, a prevalência de altos índices de impunidade e
a redução dos espaços para a convivência dos cidadãos. O aumento da
desigualdade e a estagnação no que toca à redução da pobreza nos últimos anos alimentaram uma percepção generalizada entre a população
de ausência de progresso e falta de oportunidades.
A região viu-se submersa em uma onda de conflitos e protestos sociais
que levaram a altos níveis de violência e geraram cenários violentos na
gestão da ordem pública. Quando se trata do problema endêmico da violência criminal, a região continua a liderar em homicídios dolosos. Com
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apenas 8% da população mundial, é responsável por 33% de todos os
homicídios no mundo. Dezassete dos 20 países com as maiores taxas
de homicídio a nível global fazem parte da ALC; países como El Salvador,
Honduras e Jamaica tinham taxas de homicídio acima de 40 homicídios
por cada 100.000 habitantes em 2018. Ao passo que a OMS classifica 10
homicídios por cada 100.000 habitantes como uma epidemia, a média na
ALC era de 21,6 em 2018.
As taxas de criminalidade na ALC estão bem acima de outros países com
níveis semelhantes de desenvolvimento. Por exemplo, as Honduras e a
Zâmbia têm taxas de PIB per capita semelhantes, mas as Honduras sofrem 56,5 homicídios por cada 100.000 pessoas, ao passo que na Zâmbia se registram 5,3. Da mesma forma, enquanto no México se registram
cerca de 20 homicídios por cada 100.000 habitantes, na Tailândia, que
tem um PIB per capita ligeiramente inferior ao do México, se registram
apenas 3,2; e a taxa de homicídios na Colômbia é superior a 25, ao passo
que no Líbano é de 4.
Embora tenha havido avanços na região em termos de políticas públicas e gestão da segurança dos cidadãos e progressos significativos em
termos de marcos regulamentares, ainda existem desafios às transformações institucionais do setor que apresentem um enfoque inovador e
incorporem as noções de segurança humana, governança democrática
e igualdade.
Na América Latina e no Caribe, existem processos ou abordagens tradicionais para enfrentar os problemas sociais: a criminalização do protesto
social, o uso dos instrumentos do sistema penal para punir as pessoas e
grupos protestantes e o uso político das forças de segurança que - por
sua vez - fazem um uso desproporcional da força. Políticas de segurança
e convivência pacífica centradas em respostas punitivas e afastadas do
Estado de Direito. Quadros regulamentares e regulamentos obsoletos
das instituições do setor. Tendência para a criminalização do fenômeno
da mobilidade humana e as respostas do Estado ao problema centradas
no controle a partir do setor de segurança Tendência para a criminalização das diversidades. Além do cenário complexo, exemplos do uso da
violência como instrumento político ou como política pública. O uso da
violência como instrumento político no contexto eleitoral. Reabertura das
discussões já encerradas em torno da clara distinção entre segurança
pública dos cidadãos e defesa nacional. O uso das forças armadas para
lidar com situações de segurança interna. A criação de forças de segurança na última década que repetem arquiteturas institucionais obsoletas.
Conluio e corrupção e a ausência de uma cultura de prestação de contas
A crise de saúde causada pela COVID-19 - desde março de 2020 - colocou na mesa desafios importantes para a concretização do ODS 16. O
ODS 16 é um pilar fundamental do desenvolvimento sustentável e um
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fator chave para se cumprir a Agenda de 2030. É o marco de legitimação e organização para abordar as principais questões relacionadas à
resposta à pandemia, para promover instituições e processos de governança eficazes, inclusivos e responsivos e para melhorar a supervisão da
resposta à crise.
A presente análise visa gerar conhecimento baseado em evidências a
partir da análise de experiências concretas e fornecer um conjunto de
recomendações aos países da região; da mesma forma, procura contribuir para consolidar a oferta regional do PNUD na área de segurança dos
cidadãos.
O Relatório apresenta experiências concretas consideradas promissoras
e emite recomendações para políticas e gestão pública que contribuem
positivamente para a governança e o desempenho do setor de segurança dos cidadãos e prevenção do crime. Também inclui reflexões sobre as
formas como a pandemia da COVID-19 afeta os aspectos da segurança e
prevenção do crime, em termos de riscos e oportunidades.
Nos últimos anos ocorreu uma evolução doutrinária que tornou o conceito de segurança uma preocupação central nas estratégias de desenvolvimento humano a nível global e em um setor da gestão pública cuja
governança1 é essencial para o progresso da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030). Nesta agenda, estão contemplados
várias metas associadas aos termas de segurança, especificamente no
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 16 "Paz, Justiça e Instituições Sólidas" - e n.º 5 - "Igualdade de Gênero".
Daí a importância da análise e seguimento deste tema. Principalmente
quando se trata de uma região que, como a América Latina e o Caribe
(ALC), há várias décadas enfrenta graves problemas de segurança que se
traduzem em elevados índices de violência e criminalidade com impacto
direto nos direitos fundamentais e nas capacidades essenciais das pessoas, e isso tem dificultado o desenvolvimento humano dessas nações. A
importância também se justifica pelo atraso demonstrado pela região em
termos de progresso em relação a alguns dos objetivos da Agenda 2030
relacionados à segurança dos cidadãos.
O estudo analisa a situação da segurança dos cidadãos na América
Latina e no Caribe na perspectiva do desenvolvimento humano e à luz

  Por governança entendemos o conceito que o PNUD cunhou na altura: "é um complexo de
mecanismos, processos, relações e instituições por meio dos quais os cidadãos e os grupos
articulam seus interesses, exercem seus direitos e obrigações e mediam suas diferenças". Como
se verá, é um conceito amplo que transcende o Estado e inclui o setor privado e a sociedade
civil. Ao contrário do conceito de governabilidade, que se centra nos poderes públicos, o
conceito de governança analisa o Estado e o poder público no que toca à sua interação com os
setores sociais e privados para a concretização dos objetivos de interesse público. (PNUD, 1997)
1
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dos compromissos que as nações da região assumiram no âmbito da
Agenda 2030, com foco nos aspectos de gestão institucional e políticas
públicas. Embora o estudo apresente algumas tendências regionais, este
se centra na análise de experiências concretas que vêm sendo realizadas em alguns países da região em matéria de segurança dos cidadãs,
com o objetivo de responder a uma preocupação central: Como se pode
acelerar os processos de mudança na gestão do setor de segurança para
que tenham efeitos positivos e sustentáveis na resolução da violência
e do crime, e com adesão a padrões democráticos e de qualidade, na
perspectiva dos direitos e com enfoque nas componentes intersetoriais
e integrais? Resposta cuja importância está aumentando à luz dos efeitos
negativos que a pandemia da COVID-19 tem tido sobre os indicadores de
segurança na região.

A partir da análise de experiências concretas, pretende-se
responder à preocupação central do estudo - Como se pode
acelerar os processos de mudança na gestão do setor de
segurança dos cidadãos para que tenham efeitos positivos
e sustentáveis na resolução da violência e do crime, e com
adesão a padrões democráticos e de qualidade? Resposta
cuja urgência está aumentando à luz dos efeitos negativos
que a pandemia da COVID-19 tem tido sobre os indicadores
de segurança na região, com repercussão no progresso em
direção ao cumprimento dos ODS da Agenda 2030.

Embora não tenham sido contempladas nos termos de referência iniciais deste estudo, dada a relevância da situação em que o trabalho foi
realizado, concordou-se em incorporar reflexões sobre a forma como a
COVID-19 afetará os aspectos de segurança e prevenção ao crime aqui
analisados, em termos de riscos e oportunidades. O PNUD, tal como outras instituições multilaterais, alertou para os efeitos adversos que esta
pandemia terá sobre os fundamentos mais básicos das sociedades, incluindo a governança, os direitos humanos e a segurança (Steiner, 2020).
O impacto é tal que as estimativas preliminares realizadas por esta organização indicam que, pela primeira vez, o desenvolvimento humano está
em declínio desde o início de sua avaliação (UNDP, 2020). Da mesma
forma, o PNUD tem promovido um esforço para acompanhar as autoridades dos países nos diversos aspectos relacionados ao gerenciamento
da pandemia, e "ajudar os responsáveis pelas decisões a ver além da
recuperação", sem perder de vista os compromissos da Agenda 2030
(UNDP, 2020).
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A investigação propôs como objeto de estudo a análise da gestão institucional e das políticas públicas de segurança dos cidadãos na ALC, na
perspectiva de boas práticas que contribuam para resolver os problemas
de falta de segurança de acordo com os direitos humanos e padrões
de qualidade como rigor, integralidade, participação de vários setores,
sustentabilidade e inovação. Os resultados têm como objetivo fornecer
recursos ao PNUD para que possa cumprir sua missão de apoiar os governos e setores da região na tentativa de "construir um contrato social
que permita assegurar a convivência pacífica, gerar confiança, promover
uma participação mais significativa e melhorar a capacidade de as instituições responderem às novas exigências da sociedade2.”

O objeto de estudo é a gestão institucional e as políticas
públicas de segurança dos cidadãos na ALC, com a
identificação de boas práticas a partir das quais se possam
elaborar recomendações que contribuam para nutrir
os processos de reforma e fortalecimento do setor de
segurança dos cidadãs de um ponto de vista democrático e
dos direitos humanos.

O relatório está organizado em quatro partes. A primeira parte apresenta a estrutura conceitual que serve de ponto de partida para a investigação. O conceito de segurança dos cidadãos se desenvolve em três
dimensões, como direito humano, bem público e condição essencial
para o desenvolvimento sustentável, com implicações éticas, funcionais
e estratégicas. A individualização dessas dimensões é relevante pela
abrangência que estas têm nos processos de gestão institucional e na
formulação de políticas públicas para o setor da segurança. Também permitem compreender melhor a complexidade que implica a transformação
deste patrimônio conceitual em projetos institucionais concretos e em
processos de tomada de decisões e a importância de apoiar os governos
e os setores com vista à melhoria da governança do setor.
A segunda parte é dedicada à situação da segurança dos cidadãos na
região por meio da análise de indicadores criminais como homicídio e
feminicídio, dados de vitimização e a percepção tanto das expressões
de violência quanto do desempenho das instituições que fazem parte da
cadeia de resposta. O objetivo é contextualizar as experiências analisa  Visão do PNUD sobre a igualdade de oportunidades na América Latina e no Caribe. Acessível
em: https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/democratic-governanceand-peacebuilding/in-depth.html
2
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das e justificar sua relevância, visto que produziram efeitos positivos em
algumas das mais preocupantes manifestações de violência na região.
Na tentativa de ir além dos agregados regionais, observa-se como a
violência se concentra em alguns países e dentro destes em algumas
regiões, o que justifica a importância atribuída às políticas e programas
com enfoque territorial neste estudo. Também nesta parte estão contemplados os principais desafios que enfrenta o setor em termos de gestão
institucional e políticas públicas, serviços de qualidade centrados nas
pessoas. É a partir da identificação desses desafios que se estabelecem
as categorias analíticas que se aplicam às políticas selecionadas. O capítulo inclui, no final, uma breve abordagem da questão da ordem pública,
que embora não faça parte do objeto central de análise, contribui para
ilustrar parte dos desafios que o setor de segurança tem enfrentado nos
últimos meses e que pode continuar a enfrentar no contexto de pandemia e pós-pandemia.
A terceira parte do relatório apresenta a análise de cada uma das cinco
experiências escolhidas. A primeira parte explica os critérios que orientaram a seleção dos casos e a metodologia utilizada para sua análise;
foram identificados cinco casos relevantes3 que ocorreram nos países
da ALC nos últimos quinze anos, com base em quatro considerações: (i)
adesão à abordagem de desenvolvimento humano e segurança que sustenta este trabalho; (ii) relevância do problema para a região; (iii) eficácia
da resposta em termos de incidência no problema; (iv) diversidade na
abordagem e nível de intervenção, de modo a que seja possível derivar
recomendações mais abrangentes para o setor; e (v) confiabilidade das
informações disponíveis para análise.
As experiências selecionadas incluem: uma relacionada à diminuição
dos homicídios que envolveu uma resposta integral a nível local (Brasil);
outro que se refere a um caso de políticas penais e penitenciárias com
perspectiva de gênero (Costa Rica); uma terceira sobre as externalidades
positivas que os programas sociais de combate à pobreza e exclusão
têm na redução da violência e do crime (México); a quarta consiste na
diminuição dos roubos e furtos por meio da incorporação de ferramentas
digitais e estratégias inovadoras de ação policial (Uruguai); e, por último,
é considerado um modelo de gerenciamento informado e abrangente da
violência em geral e da violência doméstica (El Salvador). Todos os casos
foram selecionados por meio de um processo de consulta e aprovação
pelas autoridades do PNUD e, ao longo da elaboração do relatório, foi
realizada a validação junto dos especialistas do PNUD nos países de re-

  De acordo com os termos de referência fornecidos pelo PNUD para a realização do estudo, os
casos relevantes se definem como aqueles que são capazes de "demonstrar uma redução das
expressões de violência e um gerenciamento eficaz das políticas públicas".
3
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ferência4. Além disso, o PNUD realizou a revisão pelos pares como parte
do processo de garantia de qualidade. No final do documento, inclui-se
um anexo que descreve a metodologia dos estudos de impacto considerados para cada um dos casos, com exceção do caso da Costa Rica, para
o qual não foi encontrada qualquer análise de impacto.
Dada a relevância que adquiriu a crise provocada pela pandemia da COVID-19, e embora o tema não estivesse incluído nos termos de referência
originais, optou-se por incorporar um quarto capítulo sobre o assunto.
Esta parte reúne informações relevantes para o setor da segurança, derivadas da experiência de gerenciamento da pandemia durante a primeira
fase; além disso, são fornecidas algumas considerações em termos dos
riscos e oportunidades que a crise representa para os aspectos de segurança dos cidadãos considerados no relatório.
Por fim, é apresentado um conjunto de conclusões e recomendações
que visam responder à questão mais relevante sobre como, a partir dos
sucessos consolidados, será possível acelerar os processos de mudança
na governança do setor de segurança dos cidadãs por meio de melhores
planos institucionais e políticas públicas eficazes e de qualidade, tudo
com o objetivo final de contribuir positivamente para o progresso em
direção aos objetivos da Agenda 2030; o que se torna ainda mais relevante dado o impacto negativo que a pandemia terá no setor.

  Foram organizados três dias de consultas. Na primeira participaram representantes do PNUD
dos países com experiências consideradas no estudo: Brasil, Costa Rica, El Salvador, México
e Uruguai. O segundo dia decorreu apenas com representantes das sedes de El Salvador e
do México, e o último dia de consulta decorreu com especialistas do PNUD sobre os temas
abordados no relatório.
4
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CAPÍTULO I
Quadro conceitual
para a segurança
dos cidadãos
A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS COMO
DIREITO HUMANO E BEM PÚBLICO
O presente estudo se baseia no paradigma do desenvolvimento humano
e sua inter-relação com os temas centrais deste relatório, como a segurança e os direitos humanos. Compreender as implicações que este
paradigma tem no gerenciamento e na tomada de decisões do setor da
segurança dos cidadãos é o primeiro passo para criar uma abordagem
correta ao tema, embora os desafios não terminem aí, como será analisado no resto do relatório.
Em uma concepção ampla, a segurança dos cidadãos se refere a inúmeros aspectos inerentes à vida social organizada, geralmente relacionados
às questões de violência interpessoal e criminalidade. Mas, por detrás
dessa aparente simplificação do conceito, se escondem considerações
que fazem da segurança dos cidadãos uma questão complexa com
implicações relevantes do ponto de vista da gestão pública, e uma das
áreas mais determinantes para os direitos humanos, o desenvolvimento
sustentável e a qualidade da democracia. Como se verá (Figura 1), a segurança dos cidadãos é um direito humano, pelo que é interpretado de
forma derivada dos instrumentos existentes sobre a matéria e que, consequentemente, implicam avaliações éticas na formulação de qualquer
política; é também um bem público, o qual tem implicações funcionais
nas políticas e acordos institucionais do setor de segurança; por último,
é uma condição fundamental para o desenvolvimento sustentável, ou
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seja, um fator sem o qual não é possível sustentar estratégias de desenvolvimento bem-sucedidas. Daí a importância que se deve atribuir aos
padrões com os quais se governa este setor.
Na abordagem que a interpreta como sendo um direito humano, embora a segurança dos cidadãos não esteja consagrada no ordenamento
jurídico internacional como um direito humano em si, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) interpretou esse direito como
sendo decorrente da obrigação do Estado de garantir a segurança da
pessoa, nos termos do artigo 3.º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos: "Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
de sua pessoa"; do artigo 1.º da Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem: "Todo o ser humano tem direito à vida, à liberdade
e à segurança de sua pessoa"; do artigo 7.º da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: "Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança pessoal"; e o artigo 9.º do Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos: "Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança
pessoal" (CIDH, 2009).
Figura 1. As três dimensões da segurança dos cidadãos

Implicações estratégicas

Implicações funcionais

Implicações éticas

A segurança
como condição
para o desenvolvimento
sustentável
A segurança
como bem público
essencial

A segurança
como direito
humano derivado

Fonte: Elaboração própria

A partir desta sólida fundamentação desenvolvida pela CIDH, conclui-se
que as políticas de segurança dos cidadãos têm como objetivo fundamental proteger as pessoas de comportamentos violentos ou criminosos que coloquem em risco direitos essenciais, como o direito à vida,
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o direito à integridade física, o direito à liberdade, o direito às garantias
processuais e o direito ao uso pacífico dos bens, entre outros.
Por sua vez, o PNUD conceitualizou a segurança do ponto de vista da
efetiva salvaguarda dos direitos humanos inerentes às pessoas por meio
de um processo no qual é possível estabelecer, fortalecer e proteger a
ordem civil democrática, eliminando as ameaças de violência entre a população e possibilitando uma convivência segura e pacífica (PNUD, 2013).
Nesse processo, contam não só os direitos de quem sofre a privação de
um direito fundamental devido a atos criminosos, mas também os direitos
de quem está envolvido na prática de crimes na qualidade de agressores
e pessoas privadas de liberdade. Em relação a este último, entra em jogo
a proteção de direitos como o devido processo legal e seus princípios e
garantias fundamentais, bem como a proteção efetiva dos direitos das
pessoas privadas de liberdade5. Portanto, os Estados devem garantir a
proteção tanto das vítimas como dos agressores, convertendo as políticas
públicas de segurança em instrumentos fundamentais do ordenamento
jurídico e constitucional do país.
Tendo em conta o exposto, derivam-se importantes implicações para a
política pública, ao passo que as ações promovidas em termos de segurança dos cidadãos devem procurar harmonizar dois objetivos - aparentemente contraditórios - da ação do Estado: (i) a proteção da sociedade
por meio da aplicação de procedimentos protegidos por lei que possibilitem a identificação, a condenação e eventual punição do infrator da lei
penal, e; (ii) a proteção e promoção dos direitos e liberdades de todos
os cidadãos (incluindo os imputados), sem cujo respeito não é possível
falar de um estado de direito (Rico & Chinchilla, 2002). Portanto, além
das importantes considerações sobre o Estado de Direito e o princípio
da legalidade que devem reger as respostas de natureza repressiva, têm
vindo a ser incorporadas cada vez mais abordagens preventivas como
forma de restringir a resposta punitiva do Estado, especialmente exposta
aos excessos e abusos, e para evitar as consequências, muitas vezes
irreparáveis, causadas pelo comportamento criminoso.
Na abordagem que a interpreta como bem público, a segurança dos
cidadãos tem de ser acessível a todos os membros da sociedade, sem
exclusão, e sua administração é responsabilidade da autoridade pública.

  Além dos instrumentos gerais de direitos humanos, existe uma ampla coleção de instrumentos
específicos, incluindo: Princípios Básicos para o Tratamento dos Reclusos; Conjunto de
Princípios para a Proteção de todas as Pessoas submetidas a qualquer forma de Detenção ou
Prisão; Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos; Regras Mínimas das Nações Unidas
para a Administração da Justiça dos Jovens (Regras de Pequim); Regras das Nações Unidas
para a Proteção de Menores Privados de Liberdade; Regras Mínimas das Nações Unidas sobre
Medidas não Privativas da Liberdade; e em outros instrumentos internacionais sobre direitos
humanos aplicáveis nas Américas.
5
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Garantir a segurança dos membros da comunidade tem sido historicamente uma das justificativas do poder público e um dos monopólios
incontestáveis do Estado, na medida em que envolve o uso legítimo da
força em nome da proteção dos direitos essenciais das pessoas. Este
ideal é, porém, permanentemente exposto pelas limitações da gestão
pública que impedem a prestação de serviços de segurança eficientes e
oportunos a todos os cidadãos de forma igualitária. A resposta tem sido
o crescimento dos serviços de segurança privada que geram dois riscos
importantes - um risco de exclusão social quando nem todos os cidadãos
têm a mesma capacidade econômica para os contratar e um risco de excesso de competências, quando as empresas não dispõem de capacidades regulamentares adequadas. Isto explica a importância de fortalecer a
gestão do setor de segurança do ponto de vista da inclusão social.
A segurança como bem público também apresenta algumas características distintas, como: a multicausalidade, a territorialidade e a intersetorialidade, todas elas com implicações para a gestão institucional, como
se verá na análise das experiências selecionadas no estudo.
A multicausalidade alude à complexa inter-relação de fatores que
constituem a base dos problemas do crime e da violência. A partir do
reconhecimento da natureza multifacetada e muticausal dos fenômenos
criminais e violentos, surge a necessidade de que a questão transcenda
o âmbito dos órgãos de controle e sanção como a polícia, os sistemas de
administração de justiça e o setor prisional e passe a incorporar entidades com impacto em temas como saúde, educação, emprego, gerenciamento urbano, infância e adolescência, migração, entre outros. Por isso,
no plano da ação concreta, é necessária uma maior convergência entre
as políticas de segurança dos cidadãos em seu sentido mais tradicional
e outras políticas do Estado, especialmente as sociais. Para tal, é necessário revisar os planos institucionais e os processos de gerenciamento
de políticas.
A territorialidade e as condições espaciais são componentes fundamentais do comportamento no que toca aos fenômenos criminosos, tendo se
refletido em modalidades de prevenção como prevenção local, comunitária e situacional do crime e da violência. Essa abordagem tem estimulado
a incorporação de intervenientes institucionais ao nível subnacional na
formulação e gerenciamento das políticas de segurança, como governos
locais, polícias municipais e representantes de instituições nacionais ou
federais a nível local, entre outros.
Por último, as características de intersetorialidade derivam da natureza
multicausal do problema, que obriga a convocar representantes de múltiplos setores institucionais e sociais à sua atenção. Uma das tendências
mais relevantes da gestão pública é o protagonismo que a sociedade civil
tem vindo a conquistar não só pela forma como apresenta suas exigên-
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cias perante a autoridade pública, mas também por exigir sua incorporação ativa nos processos de tomada de decisões, alocação de recursos,
supervisão e avaliação de políticas e programas. Esta tendência tem
constituído um evento particularmente significativo para o setor de segurança, tradicionalmente caracterizado por estruturas fechadas e verticais.
A tendência das últimas décadas tem sido evidente, desde a participação
do cidadão em iniciativas locais de prevenção do crime, resolução de
disputas ou programas de assistência às vítimas, até sua incorporação
em mecanismos de planejamento, fiscalização e avaliação de programas
de segurança, ao seu papel de fiscalização das sanções comunitárias no
quadro de penas alternativas à prisão. Por meio de planos e estratégias
institucionais de gerenciamento participativo, a incorporação dos cidadãos se torna uma oportunidade para aumentar a eficácia, a qualidade e
a legitimidade das políticas públicas de segurança dos cidadãos6 . Esta
componente, em particular, será enfatizada na análise das experiências
selecionadas e nas recomendações emitidas.

A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS COMO
CONDIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
HUMANO E A AGENDA 2030
As noções de segurança dos cidadãos como direito humano e como bem
público, cada qual com implicações éticas e funcionais para a gestão institucional e a formulação de políticas, são complementadas pelo importante papel que esta desempenha como condição para o desenvolvimento humano.
O paradigma do desenvolvimento humano tem como objetivo último
do desenvolvimento o crescimento das capacidades humanas, o qual

  Os autores evitam o uso do termo "corresponsabilidade" quando se referem à natureza da
participação da sociedade civil dos processos de gerenciamento da segurança dos cidadãos.
Isso porque, no contexto de países com tradições autoritárias como a ALC, poderia incentivar
atitudes vigilantes que, no passado, já levaram grupos de pessoas a assumir funções parapoliciais
e paramilitares, ao extremo de quererem fazer "justiça com as próprias mãos". Alguns autores
vão mais além, afirmando que o populismo punitivo inclui a noção de aproximar os mecanismos
de controle social aos cidadãos, tornando-os corresponsáveis pelas tarefas de vigilância (De la
Torre & Marín Alovarez, 2011). Considera-se que a participação dos cidadãos de questões de
segurança dos cidadãos deve ter limites claramente definidos, por isso se prefere falar em
responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas, visto que se trata de um bem público
que, para sua produção, envolve o uso legítimo da força e coerção autorizadas pelo direito
penal, correspondendo tudo isso exclusivamente aos funcionários investidos de autoridade.
6
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não se consegue alcançar sem um processo contínuo de expansão das
liberdades e oportunidades. Amartya Sen, pai intelectual do conceito
de desenvolvimento humano, alerta que "o desenvolvimento requer
a remoção de grandes fontes de ausência de liberdade: a pobreza e
também a tirania; as oportunidades econômicas limitadas, bem como a
marginalização social sistemática; a deterioração das instalações públicas, bem como a intolerância ou a interferência de estados repressivos"
(Sen, 1990). Como derivação dessa noção de desenvolvimento, o PNUD
cunhou o conceito de "segurança humana", com uma conotação mais
ampla do que as definições tradicionais de segurança então vigentes, e
que abrange a proteção das pessoas contra ameaças crônicas ou repentinas às suas liberdades e capacidades (PNUD, 1994).
A segurança dos cidadãos se configura como uma dimensão do conceito
de segurança humana7, que se refere especificamente aos riscos e ameaças derivados da violência física e do crime. Na perspectiva do desenvolvimento humano, a segurança dos cidadãos é "a condição pessoal,
objetiva e subjetiva, de estar livre de violência ou ameaça de violência
ou expropriação intencional por outrem". (PNUD, 2005). A importância
desta dimensão para o desenvolvimento humano é reconhecida pelo
PNUD quando destaca que "os altos níveis de violência armada e insegurança têm consequências destrutivas para o desenvolvimento de um
país, afetam o crescimento econômico e muitas vezes resultam em conflitos profundamente enraizados que podem se estender por gerações".
(PNUD, 2018b)
A preocupação com os aspectos que abrangem a segurança do cidadão está incluída nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
especificamente no ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Sólidas, que reconhece que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessário
promover esforços para proporcionar a paz e a segurança, e no ODS
5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas. A Tabela 1 mostra os objetivos de ambos os ODS, diretamente
associados ao setor de segurança dos cidadãos.
Entre as metas estabelecidas para se concretizar o ODS 16, se propõe a
Meta 16.1: Reduzir significativamente todas as formas de violência e as
correspondentes taxas de mortalidade em todo o mundo, em relação à
qual se observa progresso, embora não na medida necessária.
Estudos sobre o comportamento em casos de homicídio destacam que
constitui a maior causa de mortes violentas no mundo, em alta proporção;

  Inicialmente, foi apresentado o conceito não exatamente assimilável de segurança pessoal,
definido como "a ausência de violência física e a ameaça de violência física, provenientes de
fontes diversas como: o Estado (violência política), outros Estados (guerra), grupos de pessoas
(terrorismo e violência étnica), indivíduos ou gangues (crime, violência de gênero, abuso infantil
e outros) e até mesmo a si mesmo (suicídio).
7
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em 2017, causou 464.000 mortes em todo o mundo, o que representa
cinco vezes mais mortes do que os conflitos armados - 89.000- (UNDOC,
2019). Ao analisar sua evolução, se observam sinais positivos, mas não
conclusivos, de que a meta de redução significativa pode ser alcançada
até 2030. As Nações Unidas reconhecem que, embora a taxa global de
homicídios tenha diminuído ligeiramente, passando de 5,9 para 5,8 por
cada 100.000 habitantes entre 2015 e 2018, são necessários mais esforços para acelerar essa redução e atingir as metas mais ambiciosas até
Tabela 1. Metas do ODS 16 e do ODS 5 associadas ao setor de segurança dos cidadãos
ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Sólidas
• Reduzir significativamente todas as formas de violência e as correspondentes taxas de mortalidade em todo o mundo.
• Acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças.
• Promover o Estado de Direito nos níveis nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos.
• Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas
ilícitos, fortalecer a recuperação e a devolução dos ativos roubados e
combater todas as formas de crime organizado.
• Reduza significativamente a corrupção e o suborno em todas as suas
formas.
• Criar instituições responsáveis, eficazes e transparentes em todos os
níveis.
• Garantir a adoção, em todos os níveis, de decisões inclusivas, participativas e representativas que atendam às necessidades pertinentes.
• Garantir o acesso do público à informação e proteger as liberdades fundamentais, de acordo com as leis nacionais e os acordos internacionais.
• Fortalecer as instituições nacionais relevantes, incluindo por meio da
cooperação internacional, para desenvolver a capacidade de prevenir a
violência e combater o terrorismo e o crime.

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas
• Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas
nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico e a exploração sexual e
outros tipos de exploração
Fonte: Elaboração com informações de (PNUD, 2018b)
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2030; caso se mantenha a taxa atual, a taxa global em 2030 chegará
aos 5,2 por cada 100.000 habitantes, o que representaria uma redução
de apenas 12%, conforme mostra a Tabela 2 (UN, 2020b). Este mesmo
estudo destaca que a ALC, junto com a África Subsaariana, concentra
o maior número de vítimas de homicídio a nível global, 33% e 35%, respectivamente, e onde a meta de uma redução significativa até 2030 não
seria alcançada; são, portanto, as regiões onde os maiores esforços de
redução devem ser concentrados (UN, 2020b).
Se analisarmos o fenômeno em termos de números absolutos, o prognóstico é mais negativo; em seu relatório mais recente, o Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNDOC) documentou que, entre
2015 e 2017, o número total de vítimas de homicídio no mundo aumentou
em 4%, e alerta que, se essa tendência continuar, a Meta 16.1 não será
alcançada até 2030 conforme proposto (UNDOC, 2019). Ao desagregar
os dados por país, podemos observar diversos cenários. O Institute for
Economic Peace destaca que, dos 163 países que são monitorados no
que toca ao cumprimento das metas do ODS 16, 125 (equivalente a 77%)
reduziram as taxas de homicídio entre 2005 e 2017, apenas 37 nações
apresentam crescimento das mesmas (Institute for Economics and Peace, 2019).

Tabela 2. Será possível conseguir uma redução significativa dos homicídios até 2030?
Variação das taxas reais (2015-2018) e projetadas (2019-2030) de homicídios intencionais, de
acordo com as regiões do mundo.

Região

(A)
2015 - 2018

(B)
2019 - 2030

(A+B)
2015 - 2030

África Subsaariana

0.923

4.906

5.829

Oceania *

0.392

1.612

2.004

América Latina e Caribe

-0.903

1.535

0.632

África do Norte e Ásia Ocidental

-1.554

-4.634

-6.188

Austrália e Nova Zelândia

-10.457

-59.773

-70.231

Ásia Central e do Sul

-11.042

-44.764

-55.806

Europa e América do Norte

-11.983

-49.779

-61.762

Leste e Sudeste Asiático

-19.779

-80.221

-100.000

O mundo

-2,779

-9.679

-12.458

Fonte: Elaboração própria com dados das Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais,
Seção de Estatísticas.
* Excluindo a Austrália e a Nova Zelândia
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Caso se mantenha o ritmo atual de redução dos homicídios,
a taxa global até 2030 chegará aos 5,2 por cada 100.000
habitantes, o que representaria uma redução significativa
de 12%. Porém, no caso da América Latina, a redução até
2030 seria de apenas 0,6% (UN, 2020b), o que a tornaria
a região com o maior desafio em relação à Meta 16.1 do
ODS 16 - "reduzir significativamente todas as formas de
violência e as correspondentes taxas de mortalidade em
todo o mundo.”

Outro ODS relevante para esta análise é o ODS 5: Alcançar a igualdade
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, concretamente a
Meta 5.1: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e
meninas nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico e a exploração
sexual e outros tipos de exploração. As avaliações existentes confirmam
a magnitude do problema e a tendência de crescimento. Estima-se que
35% das mulheres de todo o mundo já sofreram violência física e/ou sexual infligida pelo parceiro, ou violência sexual por terceiros, em algum
momento de sua vida (OMS, 2017). Por sua vez, o UNODC indica que, em
2017, cerca de 87.000 mulheres foram assassinadas intencionalmente,
das quais 58% (50.000) morreram nas mãos de seus parceiros íntimos
ou de um membro da família; estes dados representam 11 pontos a mais
do que o registrado em 2012, período no qual o porcentual foi de 47%,
equivalente a 48.000 mulheres (UNODC, 2018).
O progresso em direção à Meta 5.1 também enfrenta outras limitações:
(i) a disponibilidade de informações confiáveis que permitam monitorar o
seguimento de indicadores relevantes; observou-se que há informações
confiáveis em apenas 75 países e em nenhum deles os dados permitem
uma análise de tendências, uma vez que se limitam a apenas um ano
(Institute for Economics and Peace, 2019) e; (ii) os problemas de falta de
registro, pois estima-se que menos de 40% das mulheres que já sofreram
violência conseguem denunciar o crime ou pedir ajuda (UN, 2020b).
Além dos desafios impostos ao progresso em direção às metas dos
ODS 16 e 5, os efeitos da pandemia da COVID-19 e das medidas de
confinamento sobre as taxas de homicídio, feminicídio e outras formas
de violência devem ser monitorados estreitamente com o objetivo de
estabelecer cenários para o cumprimento das metas da Agenda 2030.
Esses aspectos, no que diz respeito à região da ALC, serão analisados
nos próximos capítulos.
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CAPÍTULO II
O estado da
segurança dos
cidadãos na ALC
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES
DA VIOLÊNCIA E INSEGURANÇA
A insegurança dos cidadãos é um problema sério para vários países da
ALC, que se manifesta em altos níveis de criminalidade, uma sensação
de insegurança, custos econômicos significativos e uma deterioração da
confiança pública nas instituições responsáveis por tratar desta questão.
Com o objetivo de dimensionar, a nível regional, os problemas que as experiências selecionadas tratam, apresenta-se a seguir uma análise dessas manifestações. Também incorpora uma avaliação dos problemas de
ordem pública que têm vindo a se intensificar na região, com importantes
repercussões em termos de direitos humanos, estabilidade institucional
e governabilidade democrática. Por fim, são apresentados os principais
desafios da gestão institucional e das políticas públicas do setor da segurança, o que nos permite apresentar, no capítulo seguinte, a análise das
experiências que se propõem para responder a esses desafios.

O homicídio
A ALC tem se destacado por apresentar níveis endêmicos de violência,
que apresenta algumas características a destacar: (i) se distribui de modo
desigual e com grandes contrastes entre sub-regiões, países e regiões
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dentro deles; (ii) a população jovem masculina é a principal vítima da
violência em proporções mais elevadas do que em outras regiões do
planeta; (iii) as mulheres, embora representem uma baixa proporção dos
homicídios, também estão expostas, e mais do que em outras regiões, ao
feminicídio e outras formas de violência; (iv) apesar de, nos últimos anos,
terem ocorrido reduções nas taxas de homicídio em algumas regiões e
países, as causas a elas associadas continuam sendo insuficientemente
documentadas e avaliadas, o que limita as possibilidades de ajustes das
estratégias atuais.
A ALC é a única região onde a taxa de homicídio tem vindo a crescer
continuamente ao longo do tempo, o que acentua seu afastamento em
relação ao resto do mundo. Dos 25 países, apenas 9 apresentam taxas
de homicídio de um dígito e em apenas cinco deles as taxas são iguais
ou inferiores à média global. Mas, além da média regional, é preciso olhar
para o comportamento da violência de forma desagregada. As diferenças
das taxas de homicídio entre os países da região são marcantes, embora
alguns deles sejam muito próximos em termos geográficos (Gráfico 1). Por
exemplo, de acordo com dados de 2018, no caso da América Central, El
Salvador teve uma taxa de homicídios (52 por cada 100.000 habitantes)
mais de sete vezes superior à taxa de Nicarágua (7 por cada 100.000
habitantes) e, no Caribe, a Jamaica apresentou uma taxa de homicídio
(44 por cada 100.000 habitantes) mais de nove vezes superior à taxa de
Cuba (5 por cada 100.000 habitantes) (UNODC, 2019a).
Gráfico 1. Taxas de homicídio por cada 100.000 habitantes, ALC. 2017 e 2018
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Fonte: Elaboração própria com dados do UNDOC, 2018 e 2019.
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Quando os indicadores são mais desagregados geograficamente, observam-se altos níveis de concentração de homicídios em algumas cidades
(Tabela 3), algumas das quais chegam a quintuplicar a média do país,
como é o caso de Acapulco, no México. Desagregados maiores a nível
distrital confirmam a concentração desigual do crime; por exemplo, na
Cidade do México, quatro distritos respondem por mais de um quarto dos
homicídios do estado, e em Caracas, três municípios respondem por mais
de 50% dos assassinatos (Muggah & Aguirre, 2018).

Além dos agregados estatísticos regionais sobre homicídios
e outros crimes, a ALC apresenta grandes contrastes
entre países, bem como entre regiões e cidades dentro
dos países, o que reafirma a importância da abordagem
territorial na formulação de estratégias de intervenção e
a partir de informações tão desagregadas quanto possível
sobre as variáveis relevantes para o ambiente em que se
deve intervir.

Tabela 3. Taxas de homicídio por cada 100.000 habitantes em cidades e países selecionados da
ALC. 2016 e 2017
Cidade

Taxa

País

Taxa

São Salvador

136,7 El Salvador

60,0

Acapulco

108,1 México

20,4

San Pedro Sula

104,3 Honduras

42,8

Marabá

76,7 Brasil

27,8

Guatemala

70,8 Guatemala

26,1

Cali

53,2 Colômbia

22,0

Fonte: Elaboração própria com dados de (Muggah & Aguirre, Citizen security in Latin America: Facts and Figures, 2018)

Apesar dos altos níveis de violência demonstrados por algumas das
principais cidades da região, houve reduções significativas das taxas de
homicídio, conforme exemplificado pelos casos de Bogotá e Medellín na
Colômbia, Ciudad de Juárez no México e São Paulo no Brasil8. As reduções ocorreram em vários países, sendo especialmente perceptíveis nos

  Entre 1990 e 2016, Medellín teve uma queda na taxa de homicídios de 89%; no mesmo período,
a Ciudad Juaréz teve uma redução de 70% e o Rio de Janeiro de 65% entre 1991 e 2016.
8
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casos da Colômbia, e nas nações da América Central, onde as reduções
foram significativas, embora nem sempre sustentadas9. Por outro lado, no
Brasil, na Jamaica, no México e na Venezuela, registraram-se aumentos.
Os motivos associados à redução das taxas de homicídio são diversos.
Algumas das evidências acumuladas atribuem-nos aos efeitos positivos
de intervenções preventivas e integradas, que tiveram lugar nos últimos
anos e que incluem ações como: controle dos fatores de risco (consumo
de álcool, uso de armas de fogo), implantação e vigilância policial com
abordagens preventivas e proativas (policiamento comunitário, vigilância
de pontos críticos com métodos preditivos), promoção de programas
de recuperação urbana e esforços de prevenção primária com setores
vulneráveis, como os jovens10. Um estudo que analisou dez intervenções
para a redução dos homicídios em países da região destaca que, embora
existam "indícios claros" do contributo desses programas para a redução
Gráfico 2. Taxa de homicídios por cada 100.000 habitantes nas regiões da ALC, Brasil e México.
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Fonte: Elaboração própria com dados do UNODC (2020) e da Infosegura (2019)

  No caso da América Central, a redução das taxas de homicídio ocorreu em vários países e
em vários anos consecutivos, especialmente na Guatemala, Nicarágua e Panamá, onde a
diminuição dos homicídios é constante desde 2010. Nas Honduras, tem sido registrada uma
redução desde 2013, mas em 2019 voltou a crescer. Nos casos de El Salvador e da Costa Rica,
depois de demonstrarem reduções significativas entre 2010 e 2013, as taxas de homicídio
voltaram a crescer entre 2014-2017. Contudo, em El Salvador, voltaram a cair a partir de 2018 e
em 2019 houve uma queda significativa.
10
  Embora haja extensa literatura sobre os benefícios das abordagens preventivas, a maior parte
se refere a casos fora da ALC. Contudo, as intervenções de caráter preventivo na região, às
quais foram aplicadas análises rigorosas, mostram seus efeitos positivos em termos de redução
dos índices de violência (Muggah, Garzón, & Suárez, 2018).
9
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da violência, há uma tendência à falta de avaliações de impacto rigorosas, tanto porque não são planejadas, como por motivos de dificuldades
de ordem técnica. (Cano & Rojido, 2016)
Ao contrário das evidências existentes no caso de intervenções de natureza preventiva, no que diz respeito a ações de natureza repressiva,
como o reforço das penas, a redução da idade penal, a promulgação de
infracções penais abertas, o aumento de detenções e a intensificação
das patrulhas mistas policial/exército, entre outras, poucas avaliações
foram realizadas e, quando existem, tendem a ser superficiais (Muggah,
Garzón, & Suárez, 2018).
Por último, uma das hipóteses mais amplamente compartilhadas sobre algumas das variações no comportamento criminoso, particularmente nos
países que apresentam uma forte presença de crime organizado, é que
essas variações estão associadas a mudanças de comportamento dos
gangues criminosos, seja por alterações em suas estratégias de controle
do mercado das drogas ilícitas, seja por intervenções promovidas pelos
governos; estas intervenções variam desde negociações entre as autoridades e os grupos armados11 até a "guerra contra as drogas", embora
nem sempre estas gerem os efeitos desejados12.
Tais hipóteses constituem uma das principais causas associadas aos altos níveis de violência demonstrados por alguns países da ALC - o crime
organizado e o tráfico de drogas. Estima-se que cerca de 19% dos homicídios cometidos no mundo estão relacionados ao crime organizado e
a gangues criminosos; contudo, essas porcentagens tendem a ser mais
altas nos países da ALC. As organizações criminosas dedicadas ao tráfico
ilegal de drogas no México e na América Central são responsáveis por
um terço da violência, que se compara a apenas 1% estimado por esses
grupos criminosos em regiões como a Ásia e a Europa (UNODC, 2018).
Por fim, em termos de vitimização, a região segue o mesmo padrão global, embora em maior proporção, segundo o qual as principais vítimas de
homicídio são jovens do sexo masculino, para quem isso constitui 25%
das causas de morte (PAHO, 2016). De acordo com dados de 15 países da
ALC em 2016, a taxa de homicídio de adolescentes entre 18 e 19 anos era
de 46 por 100.000 habitantes, bem acima da taxa média da população.
  É o caso da chamada "trégua entre os gangues" promovida pelo governo de El Salvador em
2012, por meio da qual se ofereceram melhores condições de encarceramento aos membros
dos gangues em troca da diminuição de suas atividades violentas, o que realmente sucedeu.
Um estudo estimou que os homicídios evitados por meio dessa intervenção foram mais de
5000 (Katz, Hedberg, & Amaya, 2016).
12
  As informações disponíveis mostram o impacto diferenciado que algumas intervenções de
força por parte do Estado na área das drogas ilícitas têm tido na região: ao passo que, a este
tipo de intervenção, se atribui a redução dos homicídios no caso da Colômbia, onde o índice
passou de 80 por cada 100.000 habitantes em 1991 para 25 em 2017, no caso da América Central
e do México, a intensificação das ações do Estado contra as drogas tem produzido episódios de
aumento dos homicídios (UNODC, 2019b).
11
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Os números são mais altos em alguns países da América Central e do
Caribe. Um estudo de vitimização realizado entre a população jovem de
El Salvador quantificou que cerca de 29% haviam sido vítimas de um ou
mais crimes nos doze meses anteriores à data em que a pesquisa foi
realizada (Infosegura, 2020d). Neste mesmo país, a taxa de homicídios
de jovens no período de 2007 a 2017 foi 53,4% superior à da população
adulta (PNUD, 2018a).

Violência contra as mulheres
A violência afeta as mulheres de maneira diferente e a ALC não é exceção13. Embora os homens vivenciem níveis mais elevados de violência
letal do que as mulheres, são estas últimas as que estão mais expostas à violência de gênero. Se estima que cerca de 40% das mulheres
assassinadas na região perderam a vida nas mãos de seus respectivos
parceiros, enquanto a porcentagem de homens mortos por suas parceiras românticas é reduzida para 15% (OPS, 2019). Dos quinze países do
mundo com as maiores taxas de feminicídio, oito são da ALC (Infosegura,
2019). Em relação à violência sexual, a região apresenta as maiores taxas
de incidência a nível global quando o crime é cometido fora do casal e a
segunda maior taxa quando o casal é o responsável (PNUD, 2017b).
As mulheres também estão expostas à violência ao longo de seu ciclo de
vida, que se expressa de várias formas e desde muito cedo. Como pode
ser visto no Gráfico 3, que coleta informações de três países da América Central, as mulheres sofrem níveis mais elevados de violência e em
idade precoce (dez a dezenove anos), em comparação com os homens
que são mais atingidos pela violência a partir dos vinte anos. Além disso,
a violência sexual sofrida por mulheres em proporções exorbitantes se
manifesta com particular força na infância (dez a quatorze anos), seguida
de desaparecimentos (Smutt, 2018).
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Gráfico 3. Tipos de violência que afetam homens e mulheres ao longo do ciclo de vida na Guatemala, Honduras e El Salvador. 2018
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Fonte: (Smutt, 2018)

Outras fontes confirmam a gravidade da violência de gênero na ALC no
contexto global, particularmente nos países da América Central e do Caribe
(Tabela 4).
Tabela 4. Números da violência contra as mulheres na ALC

•
•
•
•

Quatorze dos vinte e cinco países do mundo com as taxas mais altas de feminicídio estão na ALC.
É a região com o segundo maior índice de violência por parte do parceiro ou ex-parceiro.
É a região com os maiores índices globais de violência sexual fora do casal.
Três dos dez países do mundo com as maiores taxas de estupro de mulheres e meninas estão no
Caribe.
• Na América Central, duas em cada três mulheres assassinadas são vítimas de feminicídio.
• Em alguns países da América Central, 72% dos assassinatos contra mulheres são cometidos com
armas de fogo.
• Em alguns países da América Central, nove em cada dez vítimas de crimes sexuais são mulheres.
Fontes: (ONU Mujeres, 2017), (Smutt, 2018)
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Diante da magnitude do problema, diversas respostas têm sido tentadas
no nível institucional e social. Por um lado, têm sido promovidas ações
para dar visibilidade ao tema e sensibilizar a população com aparentes
efeitos positivos. Um estudo de opinião elaborado pelo Latinobarómetro em 2016 e que tem acompanhado a violência percebida na região,
observou que quando questionados sobre qual o tipo de violência mais
prejudicial para a sociedade, a maioria dos cidadãos respondeu que era
a violência exercida contra mulheres (63%) e contra crianças (62%) (Latinobarómetro, 2016); uma resposta que, como ilustra o mesmo estudo,
vem crescendo ao longo do tempo, refletindo uma mudança significativa
no caráter público que se atribui aos atos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar e que poderiam têm um impacto positivo no nível
das normas sociais que afetam diferentes formas de desigualdade de
gênero, incluindo a percepção da integridade física das mulheres14.
Além disso, por quase três décadas, foram desenvolvidos instrumentos
legais e institucionais para combater a violência de gênero. Todos os
países ratificaram, desde o início, a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), bem como
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, das quais houve um amplo desenvolvimento de legislação sobre o assunto. Atualmente, as leis de todos os países reconhecem
a violência física e psicológica, na maioria a violência sexual é reconhecida e, em alguns, a violência econômica ou patrimonial é contemplada.
Diversas leis criminais criaram o crime de feminicídio ou o trataram como
homicídio qualificado. Finalmente, cerca de 50% dos países possuem
planos nacionais e outros instrumentos programáticos, bem como instituições encarregadas de fiscalizar o tema, em alguns casos com o posto de
ministério ou secretário de Estado (PNUD, 2017a). Em alguns países, há
esforços significativos no gerenciamento de informações, observatórios
de violência, coordenação interinstitucional e facilitação de processos de
denúncia (Smutt, 2018).
No entanto, esses avanços normativos, programáticos e institucionais
não são suficientes para conter o problema, como evidenciado nos
números de violência citados, ou nos altos níveis de impunidade para
crimes nesta área (PNUD, 2017b). Devem ser dados passos adicionais em
questões jurídicas, de 38 países da ALC, apenas em 13 existem leis com
uma abordagem para a proteção integral da mulher contra a violência e
apenas em 18 o feminicídio é classificado como crime (CEPAL, 2020d).

  No Relatório de Desenvolvimento Humano 2019, foi incorporado um novo índice de normas
sociais que explora a relação entre crenças e preconceitos sociais e igualdade de gênero. O
peso relativo deste indicador poderia explicar a desaceleração do progresso em direção à
equidade, razão pela qual seu monitoramento e incorporação na análise e desenho de políticas
são recomendados. Os preconceitos de gênero nas normas sociais são medidos através das
opiniões das pessoas coletadas na Pesquisa de Valores Mundial. Uma das opiniões coletadas diz
respeito à tolerância com a violência contra as mulheres.
14
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Outras limitações e lacunas são: a falta de registro de dados, os obstáculos ao acesso aos mecanismos de denúncia, a ausência de protocolos
de atendimento às vítimas, a fraca coordenação interinstitucional, a limitada capacidade técnica do pessoal responsável, os escassos recursos
financeiros, a prevalência de processos de socialização e educação com
preconceitos sexistas e a ausência de respostas abrangentes para lidar
com os agressores.
Um aspecto relevante no tratamento do problema da violência contra as
mulheres é a ausência de representação das mulheres nas forças de segurança. Os percentuais de participação das mulheres nas forças policiais da
região variam entre 10% e 15%, com algumas exceções em que se atingem
percentuais de 25% (Uruguai) e 30% (Nicarágua) (López Méndez, 2016).

A percepção de insegurança
A insegurança do cidadão não está apenas relacionada com a criminalidade real, mas também com a criminalidade subjetiva. O sentimento de
insegurança tornou-se uma ameaça em si com consequências a nível
pessoal, social e institucional, pelo que merece ser individualizado em
qualquer estratégia de segurança do cidadão. Em muitos casos, esse fenômeno provoca mudanças no comportamento das pessoas que podem
prejudicar a convivência dos cidadãos (ou seja, estigmatização de minorias, segregação de espaços públicos), agravar a situação de insegurança
da população (ou seja, aquisição de armas de fogo com fins defensivos,
justiça pelas próprias mãos), e encorajar medidas políticas de impacto
imediato, mas de eficácia questionável a médio e longo prazo (ou seja,
aumento de penas, prisão, implantação de forças armadas). Por isso, é
necessário incorporar essa preocupação no desenho de estratégias e
políticas de segurança dos cidadãos.

A insegurança do cidadão não está apenas relacionada com
a criminalidade real, mas também com a criminalidade
subjetiva. O sentimento de insegurança pelo alarme social
que gera constitui em si uma ameaça com consequências
a nível pessoal, social e institucional que merece ser
individualizada em qualquer estratégia de segurança do
cidadão. O objetivo não é instrumentalizá-lo para criar um
clima de medo generalizado, como fizeram o populismo
punitivo ou intervenções violentas, mas canalizá-lo por
meio de ações que induzam uma participação informada,
construtiva e responsável dos cidadãos.
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A preocupação com a insegurança esteve e continua presente de forma
importante na população da região, assim como altos níveis de sentimento de insegurança, condicionando as atitudes dos cidadãos em relação ao tema. Em relação à preocupação com o problema, os dados do
Latinobarómetro 2018 indicam que a criminalidade é o problema mais
importante para a população de seu país (19%), seguido do desemprego
(15%) e da economia (13%). Ao encaminhar a questão para o plano municipal, o percentual que considerou que era o problema principal subiu para
24%, confirmando o elevado condicionamento territorial e local que este
problema possui (Latinobarómetro, 2018).
Em relação ao sentimento de insegurança, a mesma fonte citada indica
que mais de 40% da população da região tem constantemente medo de
ser vítima de crime violento (Latinobarómetro, 2018), e em relação ao resto das regiões do planeta, outra medição confirma que a população da
ALC é a que se sente menos segura em suas respectivas comunidades
(Gráfico 4) (Gallup, 2019).
O sentimento de insegurança perante o crime comum está se espalhando,
nos últimos anos, para outros atos criminosos de particular importância
como a corrupção pública. Embora em nível regional, a preocupação com
esse fenômeno aparece abaixo do crime comum e da economia, em sete
países ocupa o primeiro e segundo lugar (Colômbia, Peru, Brasil, México,
Paraguai, República Dominicana e Bolívia) (Latinobarómetro, 2018). Esses
dados reforçam a necessidade de enquadramento do crime de colarinho
branco nas prioridades das políticas criminais da ALC, principalmente
quando os atos de corrupção envolvem representantes do mesmo setor
de segurança (polícia, autoridades fiscais e juízes).
Gráfico 4. Medo de ser vítima de um crime na América Latina. 2007-2017

Com que frequência você se preocupa com o fato de poder se tornar vítima
de um crime violento?
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de Latinobarómetro, 2018
38

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

Os níveis de confiança nas instituições do setor
de segurança e justiça
Sempre ao nível das percepções, os estudos a este respeito confirmam,
desde há muitos anos, a degradação que as instituições mais diretamente envolvidas na resposta aos problemas de insegurança, especialmente
a polícia e a administração da justiça, têm vivido; a ponto de o grau de
confiança dos moradores da região nas instituições policiais ser o mais
baixo em comparação com outras regiões do mundo (Gráfico 5).
Gráfico 5. Porcentagem de pessoas que afirmam confiar na polícia de seu país, segundo regiões
do mundo. 2019
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Outro estudo de opinião, a nível regional, indica que o índice médio de
confiança na polícia tende a diminuir para 35%, o que se compara negativamente com as Forças Armadas (44%) e se contrastado positivamente com os
24% de confiabilidade no Poder judicial. Embora os níveis de confiança nas
instituições tendam a variar de um país para outro em geral, os níveis são
baixos; Apenas em seis países mais de 40% da população confia na polícia
e apenas em um país mais de 40% confia no Poder judicial (Gráficos 6 e 7).
Os baixos níveis de confiança nas instituições que estão diretamente
envolvidas no cuidado da segurança dos cidadãos têm graves consequências, entre elas: a relutância dos cidadãos em apresentar denúncias
ou colaborar na resolução de casos, o crescimento do número oculto
da criminalidade, níveis mais elevados de impunidade e inquietação dos
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cidadãos. Por esse motivo, os problemas relacionados à insegurança dos
cidadãos também se tornaram problemas políticos e um dos maiores
desafios para o governo democrático nos países da ALC. Assim, as estratégias que se desenham nesta área devem contemplar ações que gerem
resultados imediato às instituições e agentes envolvidos com impacto na
redução dos crimes e do sentimento de insegurança, mas que ao mesmo
tempo se enquadram nos preceitos democráticos e obedecem a padrões
que garantam sua sustentabilidade.
Gráfico 6. Nível de confiança na polícia (muita ou alguma confiança). 2018
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Gráfico 7. Nível de confiança no Poder judicial (muita ou alguma confiança), 2018
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Ordem pública e cenários de inquietação social
Aos problemas de criminalidade e violência enfrentados pelo setor de
segurança, deve-se acrescentar a preocupação com a ordem pública,
que ganhou relevância a partir da crescente inquietação social e das respostas institucionais aos cenários de protesto dos cidadãos. Os recentes
acontecimentos na região recordam os desafios que este tema representa para um gerenciamento democrático da segurança. As manifestações
e protestos sociais ocorridos ao longo de 2019 e 2020 em vários países
da região como Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Honduras e Guatemala, e as violentas manifestações que se desencadearam, destacaram
importantes faltas e/ou excessos na atuação de algumas instituições de
segurança pública. Embora em vários dos eventos ocorridos tenham sido
detectados casos de vandalismo, saque de estabelecimentos comerciais,
destruição de infraestrutura vital e agressão a agentes de segurança e
terceiros, a atuação das forças de segurança foi marcada por denúncias
no uso força desproporcional e indiscriminado e graves violações dos
direitos humanos.15

Ao envolver considerações importantes sobre as liberdades
civis e se tratar de entidades públicas que exercem o
monopólio do uso da força, a questão da ordem pública
deve ser considerada como parte dos desafios que a região
enfrenta em termos de segurança dos cidadãos. A forma
como as situações de ordem pública são respondidas será
fundamental para garantir processos sustentáveis de paz
social e estabilidade política. É uma questão que deveria
estar no centro das preocupações do governo democrático
nos países da ALC, principalmente devido às consequências
sociais e políticas que a pandemia poderia gerar.

Os problemas que caracterizaram as intervenções de um país para outro
foram semelhantes. A Tabela 5 mostra os principais abusos e violações
de direitos humanos registrados pelas organizações internacionais que
elaboraram relatórios. Esses eventos acionaram os alarmes das autoridades, que, reconhecendo os excessos produzidos, instruíram a abertura

  Ver, no caso do Chile, o relatório do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos
Humanos das Nações Unidas (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2019). No caso do Equador,
o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2020).
15
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de investigações e revisão de procedimentos. Também foram registradas
medidas legislativas, como o estabelecimento de penas mais severas para
alguns crimes associados a atos de vandalismo e restrições ao direito de
protesto, com consequências nos direitos dos cidadãos à reunião pacífica
e à liberdade de expressão (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2019).
Tabela 5. Principais conclusões das intervenções das forças de segurança. 2019
Principais conclusões das intervenções das forças de segurança durante os protestos
ocorridos nos países da ALC em 2019.
•
•

Violações das normas e padrões internacionais sobre o uso da força.
Privação arbitrária da vida e mortes ilícitas envolvendo agentes do Estado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lesões causadas pelo uso de projéteis e outros dispositivos.
Tortura e maus-tratos.
Estupro e outras formas de violência sexual.
Limitações no acesso à saúde para as pessoas afetadas.
Prisões e detenções ilegais e/ou arbitrárias.
Criminalização e estigmatização de manifestantes no contexto de protestos sociais.
Agressões e ataques à imprensa por parte das forças de segurança e manifestantes.
Violações do direito à liberdade de expressão e associação

Fonte: Elaboração própria com dados de (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2019) e (CIDH, 2020)

Diante das graves circunstâncias econômicas e sociais que a pandemia
gerou, espera-se um crescimento da inquietação social com manifestações de protesto e desobediência civil, o que poderá levar a novos
cenários de enfrentamento entre a população e os órgãos de segurança
e os consequentes deterioração da paz social e estabilidade institucional16. Portanto, a implementação das recomendações emitidas por organizações de direitos humanos no contexto dos protestos do ano anterior
deve ser acelerada, incluindo a eliminação de certas técnicas de controle
da ordem pública, a revisão de protocolos para o uso da força, a incorporação de técnicas de diálogo social e resolução alternativa de conflitos,
e fortalecimento dos mecanismos de controle jurisdicional, legislativos e
sociais, sobre a ação das forças de segurança, entre outros. Ao mesmo
tempo, os governos terão que fazer um esforço para desmantelar as medidas excepcionais que colocam poderes especiais nas mãos das autoridades administrativas, uma vez que as condições sanitárias o permitam.
  No final de setembro, quando na maioria dos países da região passaram oito meses desde a
adoção das primeiras medidas de confinamento, foram registrados protestos com diferentes
níveis de violência na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Peru.
16
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MECANISMO INSTITUCIONAL, GERENCIAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Após um período em que conceitos como "mão pesada" e "mão muito pesada" ganharam espaço17 nos países da região que vivenciaram o
agravamento nas condições de segurança e altos níveis de alarme social,
começaram a ser adotadas políticas com enfoques alternativos que vêm
se consolidando. Trata-se do enfoque da segurança dos cidadãos, que
se compromete com o tratamento integral dos problemas do crime e da
violência, a prevenção como complemento indispensável às intervenções punitivas e os direitos humanos como referência na formulação de
políticas (Tabela 6). No entanto, esses avanços enfrentam dois desafios:
(i) a dificuldade de traduzir esses conceitos e princípios em estratégias
operacionais e ações concretas; e (ii) os resquícios de doutrinas de segurança nacional baseadas em uma visão reativa e punitiva da segurança
que se recusam a desaparecer. A possibilidade do segundo reaparecer
e ganhar terreno dependerá de vários fatores, entre eles, se o primeiro
desafio pode ser respondido com sucesso; Daí a ênfase deste relatório
na necessidade de acelerar os processos de fortalecimento do gerenciamento institucional da segurança segundo parâmetros democráticos.
Os avanços conceituais permearam diversos instrumentos de política,
como leis, planos e programas, bem como os conteúdos de treinamento
e formação de pessoal; entretanto, essas mudanças não se traduzem
com a rapidez desejada no funcionamento das instituições e no gerenciamento das políticas públicas. A lógica por trás disso é que os novos
paradigmas de segurança colocam demandas complexas nas instituições
de um ponto de vista funcional e operacional. Abordagens multicausais
para enfrentar os problemas de criminalidade, violência e ordem pública,
formulação e planejamento de políticas baseadas em evidências e informações confiáveis, coordenação estratégica e operacional entre instituições de natureza diversa, incorporação de administrações subnacionais
e da sociedade civil nos processos de tomada de decisão, avaliação de
impacto com base em linhas de base, etc., são modalidades de gerencia
  Os termos populares designavam medidas típicas do populismo punitivo que favoreciam a
adoção de medidas repressivas nos níveis legislativo, administrativo, judicial e comunitário. No
nível legislativo, foram promovidos novos tipos de infrações penais e a maioridade penal foi
reduzida; na esfera administrativa, foram criadas unidades especiais de polícia com poderes
ampliados e as Forças Armadas foram regularmente incorporadas às rotinas de caráter policial;
em matéria judicial, intensificou-se o recurso à prisão preventiva e a aplicação de penas mais
drásticas, o que levou ao crescimento da população penitenciária; No nível da comunidade, o
vigilantismo, grupos parapoliciais e paramilitares foram incentivados e os casos de linchamentos
e "justiça pelas próprias mãos" se multiplicaram. (Chinchilla & Vorndran, 2018)
17
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Tabela 6. Paradigmas de segurança
Paradigma

Foco predominante

Ações que privilegiam

"Mão pesada"
ou populismo
punitivo18

A violência e o crime são o resultado de comportamentos transgressivos que são resolvidos neutralizando os indivíduos com medidas
punitivas e repressivas

• Endurecimento das penas e redução da maioridade penal.
• Prisão.
• Ampliação dos poderes da polícia
e incorporação das Forças Armadas nas tarefas de segurança dos
cidadãos.
• Estabelecimento de medidas
excepcionais - toque de recolher,
batidas policiais, bloqueios de
estradas• Vigilantismo e ações parapoliciais
e paramilitares por parte da sociedade civil

Coexistência
cidadã e
prevenção de
crimes

A violência e o crime resultam de
causas múltiplas que exigem abordagens abrangentes, ao nível da
prevenção, controle e punição de
acordo com o Estado de direito.

• Intervenções abrangentes e multissetoriais.
• Incidência de fatores de risco associados à violência e ao crime.
• Fortalecimento do nível local na
formulação e implementação de
políticas e programas.
• Gerenciamento baseado em evidências e tratamento rigoroso de
dados e estatísticas.
• Participação da sociedade civil nos
processos de gerenciamento da
segurança dos cidadãos e no marco de responsabilidades compartilhadas, porém diferenciadas

Fonte: Elaboração própria.

   O conceito de populismo punitivo foi desenvolvido pelo criminologista inglês Anthony Bottoms em referência à
promoção de medidas punitivas ou de tolerância zero ou Mão pesada por políticos com o objetivo de obter resultados
imediatos e em resposta aos temores da população, independentemente de considerações de conveniência (Bottoms,
1995). Na ALC, a combinação de altos níveis de criminalidade, cultura política autoritária e liderança populista resultou
na combinação ideal para o populismo repressivo germinar em vários momentos da história. Sobre o fenômeno em
nossa região veja, entre outros: (Basombrío & Dammert, Seguridad y populismo punitivo en América Latina: lecciones
corroboradas, constataciones y temas emergentes, 2013) (De la Torre & Martín Alvarez, 2011 1)
18
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mento que rompem com formulações institucionais e rotinas burocráticas
bem estabelecidas na região, caracterizadas pelo centralismo, verticalismo e fragmentação na tomada de decisões, a ausência de informações
atualizadas e rigorosas e uma fraca cultura institucional de prestação de
contas e trabalho em parceria com a comunidade.
Diante do exposto, deve-se priorizar, nesta fase em que se encontra a
região, a promoção de iniciativas de apoio ao setor de segurança, especialmente aos respectivos ministérios ou secretarias e serviços policiais,
nos processos de formulação e transformação institucional e no gerenciamento de políticas públicas alinhadas com a visão e com os valores
enunciados neste estudo e promovidos pelo PNUD. Esta é uma etapa
fundamental para garantir a sustentabilidade dos avanços que a região
tem vivido, gerar impactos que beneficiem a população e evitar a tentação de voltar ao passado com políticas repressivas.
Os principais desafios do setor em termos de formulação e gerenciamento
institucional, bem como de políticas públicas, são apresentados a seguir.

O mecanismo institucional
Do ponto de vista funcional, a segurança dos cidadãos constitui um setor
da administração responsável pelo gerenciamento de políticas públicas
cujo objetivo é prevenir, controlar e punir crimes ou atos ilícitos que visam
privar os cidadãos de direitos essenciais como a vida, integridade física,
o exercício das liberdades públicas ou bens de sua propriedade. As principais instituições nacionais neste setor são os Ministérios ou Secretários
da Segurança ou do Interior como reitores políticos, e os serviços da
Polícia como entidades operacionais, com as funções de manutenção da
ordem pública, aplicação das leis, defesa das condições necessárias ao
exercício das liberdades fundamentais das pessoas, bem como a prevenção, controle e repressão da criminalidade.
Em conformidade com suas tarefas de prevenção e controle do crime19, os
policiais não se limitam à simples dissuasão provocada por sua presença,
também recorrem à adoção de múltiplas estratégias de patrulhamento,
engajamento com a comunidade, gerenciamento de informações, desenvolvimento de campanhas de alerta e conscientização sobre o fenômeno
  
As tarefas de prevenção e controle têm tradicionalmente estado a cargo da Polícia
Administrativa, vinculada ao Poder Executivo, seja no âmbito nacional, estadual e municipal.
Em quase todos os países da ALC, as polícias são órgãos de jurisdição nacional, de natureza civil,
vinculados aos ministérios da segurança, governo ou interior, e seu trabalho é complementado
em alguns países por polícias estaduais e municipais. Em alguns países, foram criadas entidades
chamadas guardas nacionais ou polícias, que são de natureza difusa entre civis e militares.
O uso das Forças Armadas para apoiar tarefas de segurança, especialmente para enfrentar o
crime organizado, também tem sido recorrente na região.
19
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do crime, entre outros. Em relação às suas obrigações em relação à repressão criminal20, a polícia é responsável pela fiscalização dos crimes, a
sua investigação, a busca e prisão dos responsáveis e a colaboração dos
órgãos encarregados do processo e punição criminal.
Devido ao leque de ações e intervenções institucionais que se abrem,
tanto do lado da prevenção como do lado da repressão ao crime, a
polícia passa a ser uma instituição em relação permanente com outros
órgãos do Estado, e o setor da segurança surge como um setor com
importantes interseções com outras áreas, como justiça social e penal.
Soma-se a isso o destaque que as administrações locais e os cidadãos
vêm ganhando nos processos de gestão das políticas de segurança, o
que obriga a polícia e as administrações do setor de segurança a interagir de forma cada vez mais orgânica, com governos locais e cidadãos.
Sem a interação permanente, metódica e institucionalizada do setor de
segurança com outros setores e atores sociais, seu alcance é limitado,
bem como seu potencial para influenciar os problemas de violência e
criminalidade. Em seguida, são abordados os aspectos relacionados ao
relacionamento e ao mecanismo institucional necessários ao adequado
desempenho do setor de segurança dos cidadãos.

O setor de segurança dos cidadãos, tradicionalmente
constituído pelas autoridades políticas encarregadas do
tema como os Ministérios ou Secretarias do Interior e seu
braço operacional, a polícia, surge como um setor com
importantes interseções no cumprimento de seus objetivos
com outras áreas, como a justiça social e penal. Soma-se a
isso a necessidade de uma relação cada vez mais orgânica
com as administrações locais e os cidadãos. Sem a interação
permanente, metódica e institucionalizada do setor de
segurança com outros setores e atores sociais, seu alcance
é limitado, bem como seu potencial para influenciar os
problemas de violência e criminalidade.

A relação do setor de segurança dos cidadãos com o setor de justiça
penal (Ministério Público, julgados de paz, sistema penitenciário), é
  As funções policiais de repressão ao crime são geralmente atribuídas à chamada polícia
técnica, científica ou de investigação. O modelo institucional dessas polícias na ALC varia de
país para país. Em alguns casos é um órgão especializado da Polícia Nacional, adstrito ao Poder
Executivo, noutros, fazem parte do Poder judicial ou do Ministério Público ou procuradorias,
tendo como função essencial auxiliar esses órgãos na resolução dos casos denunciados.
20
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Figura 2. Relações e mecanismo institucional do setor de segurança dos cidadãos
Políticas de prevenção
social do crime

Setor de
Politica social

(Educação, Saúde,
Proteção e Desenvolvimento
Social, Habitação, outros)

Perseguição e políticas
criminais e punição

Setor de segurança
dos cidadãos
(Ministérios do
Interior e da
Justiça, Polícia)

Setor de
Justiça penal
(Ministério Público,
Julgados, Defesa Pública,
Prisões)

Sociedade civil

Governos locais

Políticas de prevenção comunitária
e situacional do crime

Fonte: Elaboração própria.

mais evidente pela natureza criminal dos problemas de que tratam e
porque essas relações são reguladas por lei. Apesar disso, são comuns
problemas de relacionamento e coordenação entre as instituições que
compõem esses setores, principalmente quando a função auxiliar de
investigação é atribuída a um órgão policial vinculado ao Poder Executivo, o que ocorre em vários países da ALC21. Esses aspectos tornam-se
sensíveis ao problema da impunidade, que tem dimensões preocupantes
em alguns países da região. Estima-se que, enquanto na Europa 81 criminosos são condenados para cada 100 vítimas, na ALC a proporção é
de 24 para cada 100 (Villa & Vélez Grajales, 2019). Uma análise global
do problema da impunidade realizada em 2017, destaca que entre os 20
países com maiores níveis de impunidade de um total de 69, 12 eram da
América Latina (Universidad de las Américas Puebla (UDLPA), 2017).
Apesar dos problemas de impunidade, as taxas de confinamento na região estão entre as mais altas do mundo, o que tem repercussões nos

  Algumas das principais tensões surgiram no contexto da adoção nos países da ALC do
sistema processual acusatório, o que fortaleceu o Ministério Público, conferindo-lhe maior
independência do Poder Executivo e uma intervenção mais ativa no processo penal. Este
processo gerou dificuldades na integração da polícia técnica ao Ministério Público, nos casos
em que o fizeram, e uma falta de coordenação com os serviços policiais na investigação criminal
(Rico & Chinchilla, 2002), dificuldades que se arrastam até ao dia de hoje.
21
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sistemas penitenciários sobrecarregados pela sobrepovoação, superlotação e violência. Entre 2000 e 2018, a população privada de liberdade
na ALC aumentou 121%, de longe a maior taxa de crescimento de todas
as regiões do mundo (Tabela 7).
Tabela 7. População penitenciária de acordo com as regiões do mundo. 2000 e 2018
Região

População estimada em
torno do ano 2000

População estimada em
torno do ano 2018

902,55

1,162,440

28.8%

Américas

2,690,300

3,787,059

121,2%

Ásia

3,023,500

4,164,323

37,7%

Europa

2,013,600

1,565,643

-22,0%

34,400

64,154

86,5%

África

Oceânia

Taxa de crescimento

Fonte: (Walmsley, 2019)

A relação entre o setor de segurança e o Setor social é baseado em teorias que destacam as condições sociais da violência e do crime22 e que
justificam interferências que impactam variáveis do contexto socioeconômico como: renda, educação, inserção laboral e desigualdade (Pinzón C.,
2015). Dada a natureza dessas intervenções, que afetam os fenômenos
criminais de forma indireta e com efeitos diferidos ao longo do tempo,
geralmente não são consideradas expressamente como instrumentos de
redução da violência23. No entanto, o papel da política social deve ser
validado no âmbito de estratégias integrais de segurança dos cidadãos
e com a presença de instituições do setor social nos órgãos colegiados
encarregados da prevenção da violência e do crime. O reconhecimento
desses vínculos deve partir não só do setor de segurança, mas também
do setor social, a exemplo dos apelos da Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) ao reconhecer que o homicídio na ALC é uma epidemia e,
portanto, um problema de saúde pública (OPS, 2008), ou quando estudos sobre a desigualdade alertam para a relação entre ela e a violência,
como destacado no caso analisado no México.

   O "modelo de desenvolvimento social" é uma teoria sobre comportamento antissocial
desenvolvida há mais de duas décadas, que parte da hipótese de que certos fatores de risco e
proteção social influenciam o comportamento criminoso. (Catalano & Hawkins, 1996).
23
  Não estamos nos referindo aqui à associação entre as condições socioeconômicas da
população e a criminalidade que pode levar à equivocada e inconveniente “criminalização da
pobreza e dos grupos vulneráveis”, e que tem sido desmentida por diversos estudos, inclusive o
Relatório Regional de Desenvolvimento Humano 2013-2014 de PNUD. Este relatório confirmou
que a relação entre pobreza e altas taxas de homicídio não parece seguir nenhum padrão
(PNUD, 2013).
22
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As medidas de natureza social não têm necessariamente
como objetivo principal a redução da criminalidade, mas
sim a melhoria das condições gerais de vida da população,
pelo que o seu efeito nas taxas de criminalidade não é
direto, mas sim induzido. Apesar disso, os vínculos entre as
políticas sociais e de segurança devem ser explicitados nos
processos de planejamento e nas formulações institucionais
para promover níveis mais elevados de coordenação e
cooperação interinstitucionais e aumentar os efeitos das
medidas sociais sobre a violência e o crime.

Além das relações do setor de segurança dos cidadãos com as instituições do setor penal e da justiça social, é notório o destaque que outros
atores vêm ganhando na gestão da segurança, como administrações
locais, sociedade civil e setor privado.
As administrações locais vêm ganhando espaço na gestão da segurança dos cidadãos, graças à crescente importância atribuída ao enfoque
territorial na formulação de estratégias e programas de prevenção comunitária e situacional do crime. É reconhecido o potencial que os governos
locais oferecem em termos de gerenciamento territorial e nas relações
estreitas com os cidadãos. É cada vez mais comum encontrar nos países da ALC, programas municipais que propõem a recuperação de
espaços públicos, projetos urbanos de integração social, promoção de
atividades recreativas e de entretenimento, intervenções sociais contra
grupos vulneráveis da comunidade e tratamento de vítimas de violência. No entanto, a ênfase dada ao local apresenta desafios importantes,
incluindo: (i) dificuldades em alcançar complementação e coordenação
adequadas com as autoridades nacionais (Wilson Center, 2015); (ii) mais
fácil cooptação de serviços policiais e de vigilância municipal por grupos
criminosos24 ; (iii) e a falta de recursos humanos especializados e com
formação adequada e de ferramentas de ação. Sobre este último aspecto, destacam-se as ações desenvolvidas para fortalecer as intervenções
locais desenvolvidas pelo PNUD, por meio de ferramentas de gerenciamento local, algumas delas listadas na Tabela 8. (PNUD El Salvador, 2010)

  Dados fornecidos pela Federação Nacional de Municípios do México em 2013, mostraram
que 40% das vilas e cidades daquele país estavam sob o cerco do crime organizado, através de
mecanismos de extorsão em benefício de seus negócios e da cooptação direta de prefeitos e
comandantes da polícia (Althaus, 2018).
24
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Tabela 8. Chaves para o sucesso de uma política de segurança dos cidadãos em nível local
Chaves para o sucesso de uma política de convivência e segurança local dos cidadãos
1. Liderança do prefeito ou prefeita para promover e acompanhar a política.
2. Criação de alianças entre instituições a nível nacional e local.
3. Mecanismos de coordenação e monitoramento da política.
4. Sistema de informação confiável sobre a situação de violência e criminalidade na localidade.
5. Foco de ações em espaços (áreas de risco) e em grupos vulneráveis, especialmente
jovens e mulheres.
6. Elaboração e atualização periódica de diagnósticos sobre o estado da situação.
7. Recuperação de espaços urbanos de encontro.
8. Trabalho pedagógico sobre respeito às normas e pessoas e promoção de valores cívicos.
9. Participação ativa dos cidadãos.
10. Comunicação com os cidadãos para relatar o progresso e retrocessos da política.
11. Prestação de contas.
Fonte: Elaboração própria com dados de (UNDP, 2020)

A respeito de sociedade civil, é inegável a importância que adquiriu sua
participação no gerenciamento da segurança dos cidadãos nos países
da ALC e as variações que vem experimentando sua incorporação (Leeds, 2013). Em uma primeira etapa, marcada pela transição do modelo de
segurança nacional para o da segurança dos cidadãos, a ação coletiva se
centrou na denúncia dos abusos policiais e na promoção de reformas que
incorporassem o conceito de segurança democrática no ordenamento
jurídico e constitucional; Posteriormente, e também como resultado dos
processos de reforma ocorridos, foi incentivada a incorporação de representantes da sociedade civil em instâncias coordenadoras e deliberativas s nível nacional e subnacional, e a profissionalização da sociedade
civil ganhou força com a criação e fortalecimento de centros de estudos
e investigação especializados no assunto; Mais recentemente, a sociedade civil tem aumentado seus níveis de influência nos diversos níveis
de decisão, desde a promoção de leis por meio de iniciativa popular,
diagnósticos e orçamentos participativos, até ao co-gerenciamento em
políticas públicas, passando pelas etapas de monitoramento e avaliação.
Apesar desses progressos, ainda existem tendências que devem ser
evitadas e barreiras a serem superadas. Entre as que devem ser evitadas
estão as referentes à instrumentalização da iniciativa cidadã por parte
das instituições de segurança em ações de caráter repressivo, que marcaram negativamente alguns momentos operacionais do setor; entre as

50

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

barreiras a serem superadas estão a resistência burocrática e a pouca
tradição das instituições em trabalhar com modelos de gestão participativa,
o desconhecimento de técnicas para efetivar essa participação e, por fim, a
dificuldade de se obter uma intervenção informada e duradoura por parte da
cidadania (Chinchilla & Vorndran, 2018).
Finalmente, o papel de liderança que o setor empresarial tem vindo a ganhar
nos processos de gerenciamento da segurança dos cidadãos. A preocupação com a insegurança e seu impacto nas atividades econômicas, como o turismo, o comércio ou o investimento estrangeiro, foi incorporada às agendas
dos sindicatos e várias ações foram implementadas que incluem: participação
em comissões especiais, promoção de legislação, apoio a iniciativas de prevenção social e reinserção laboral, e mesmo a participação em esquemas de
financiamento complementar e de fundos fiduciários25 . Além disso, o setor
privado se tornou um fornecedor direto de segurança por meio de empresas
que oferecem serviços e produtos de vigilância e proteção. Se estima que na
América Latina existam mais de 16.000 empresas privadas militares e de segurança, que empregam cerca de 2,4 milhões de pessoas, o que representa
em alguns países como o Brasil, uma proporção de quatro guardas privados
para cada agente de segurança pública; na Guatemala, a proporção é de cinco para um, e nas Honduras é de quase sete para um (Kinosian & Bosworth,
2018). Embora este setor ofereça grande potencial para apoiar políticas de
segurança, sua participação também acarreta riscos, como a crescente privatização de serviços com estruturas regulatórias fracas e o acesso desigual
da população a serviços de segurança de qualidade.
Como se depreende das informações anteriores, o setor de segurança dos
cidadãos mantém uma relação permanente com diversos setores institucionais e atores sociais, que geram contribuições relevantes na construção de
sociedades mais seguras. Para responder a essa rede de instituições e atores
sociais, em vários países da ALC têm sido promovidos acordos institucionais
que promovem a integração e interação desses agentes de forma orgânica,
coordenada e efetiva. Esses "acordos institucionais" foram adotados nas legislações que regulamentam a organização do setor de segurança, criando
categorias como "sistema" e figuras como "conselhos" e "comissões". Esse
tipo de instância busca materializar uma visão sistêmica do setor e um gerenciamento colegiado da qual participam não só instituições tradicionais do
setor de segurança, mas também o setor social, a esfera local e até mesmo
representantes da sociedade civil.
Um estudo documentou a existência de vários tipos de instâncias de
coordenação a nível nacional ou federal com ampla integração em, pelo
menos, quatorze países latino-americanos, com variações em termos de
  O setor privado em Ciudad Juárez – México – criou o Fundo Fiduciário para a Competitividade e
Segurança dos Cidadãos (FICOSEC), para apoiar financeiramente intervenções que melhorem a
segurança da área e promovam a participação dos cidadãos nas questões de segurança pública.
25
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suas funções - consultivas, deliberativas, etc. -, sua composição, e os recursos técnicos, administrativos e financeiros de que dispõem (Chinchilla
& Vorndran, 2018). Essas estruturas representaram um progresso significativo no gerenciamento integrado de segurança. As mesmas garantem
um espaço comum para a comparação de critérios e coordenação de
ações e, em alguns casos, para a definição de orientações políticas, o
estabelecimento de prioridades programáticas e mesmo para a atribuição de recursos. A sua importância, bem como as suas limitações, são
desenvolvidas mais adiante nesta secção.

Políticas públicas e gestão institucional
Como tem sido salientado, os progressos que têm sido feitos na área da
segurança dos cidadãos e que se têm reflectido em vários tipos de instrumentos regulamentares e documentos oficiais não é suficiente; é essencial
assegurar um progresso maior e sustentado para que a gestão institucional
reflita estes princípios e valores. Os desafios que os países da ALC enfrentam no processo de alinhamento da gestão institucional e da elaboração de
políticas públicas com os postulados de segurança dos cidadãos vão para
além das considerações de direitos humanos e inclusão social, incorporando
também seis condições relevantes: rigor, integralidade, multissetorialidade,
sustentabilidade, escalabilidade e inovação (Figura 3). Quando essas condições estão presentes nos desenhos institucionais e nas políticas públicas,
podem ser garantidos melhores padrões de qualidade na gestão e melhor
desempenho das instituições do setor (Chinchilla & Vorndran, 2018).
Figura 3. Condições relevantes na formulação e execução de políticas públicas de segurança
dos cidadãos

Multissectorialidade

Sustentabilidade/
escalabilidade

Abrangência

Rigor

Gestão
institucional
e política
pública

Inovação

Perspetiva de direitos humanos e inclusão

Fonte: Elaboração própria.
52

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

Estas cinco categorias são definidas abaixo e é também analisada a forma
como se refletem no funcionamento do sector da segurança na região.
Um resumo deles é apresentado na Tabela 9.
Tabela 9. Condições que devem ter as políticas públicas de segurança dos cidadãos
e principais componentes
Desafio/
Condição

Componentes

Abrangência

• Estratégias baseadas numa abordagem multicausal do problema, capaz
de articular vários componentes e atores com capacidades e intervenções
diferenciadas, em torno de uma visão partilhada e princípios orientadores
comuns.
• Instrumentos: Planos nacionais, territoriais e locais, programas institucionais, etc.

Multissetorialidade

• Estruturas organizacionais com mecanismos adequados de coordenação e
comunicação que promovam uma gestão concertada, ágil e eficaz dos diferentes atores envolvidos, sejam eles a nível nacional, estatal ou municipal,
público, privado ou comunitário.
• Instrumentos: Comissões nacionais, comitês locais e de bairro, mesas de
trabalho. Mecanismos de gestão participativa.

Rigor

• Processos de tomada de decisão que em suas diferentes fases (planejamento, execução, fiscalização, avaliação) são suportados por evidências e
informações confiáveis, atualizadas e oportunas
• Instrumentos: Ferramentas baseadas em evidências, estatísticas, pesquisas
de vitimização e percepção de insegurança, avaliações de processos e
desempenho institucional, bem como de resultados e impactos. Mecanismos
de gerenciamento da informação.

Sustentabilidade e
escalabilidade

• Políticas e programas resilientes aos ciclos políticos, com fontes de financiamento garantidas e com base de legitimidade perante a população.
• Instrumentos: Unidades de planejamento sólidas, pessoal técnico e gerencial capacitado e estável, processos de cogestão com incorporação da
sociedade civil, campanhas de divulgação e disseminação de resultados,
mecanismos de financiamento permanentes.

Inovação

• Gestão de projetos que promovam a investigação aplicada à geração de conhecimento capazes de impactar positivamente na resolução de problemas
associados à segurança e que estimulem o desenvolvimento tecnológico e
a incorporação de ferramentas digitais
• Instrumentos: IInvestigação aplicada, TIC para vários tipos de aplicações,
unidades organizacionais para o desenvolvimento da investigação e gerenciamento digital.

Fonte: elaboração própria com dados parcialmente retirados de: (Chinchilla & Vorndran, 2018)
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A abrangência refere-se à abordagem multicausal dos problemas enfrentados pelo setor de segurança dos cidadãos (crime, violência, ordem
pública) e cuja atenção requer abordagens abrangentes em termos dos
fatores que concorrem na gestação do crime e da violência e que se procura influenciar, bem como os níveis de intervenção (prevenção, controle
e punição), e os destinatários das mesmas (vítimas reais ou potenciais e
agressores).
A incorporação efetiva da noção de integralidade estratégias institucionais por meio de instrumentos como políticas, planos e programas, é um
dos principais avanços da região, conforme documentado em estudos
e guias práticos desenvolvidos pelo PNUD (PNUD, 2015), mas ainda
enfrentam limitações. Em primeiro lugar, a abordagem abrangente da segurança implica algo mais do que a soma de fatores associados aos fenômenos criminosos, ou inventários de ações e instituições responsáveis.
O conceito deve estar presente desde a concepção dos instrumentos
de planejamento estratégico e programação, os quais devem explicitar
os princípios teórico-conceituais que nortearão as intervenções, estabelecer as diretrizes programáticas com visão de Estado - no caso dos
instrumentos de nível nacional, que abrange as áreas de prevenção,
controle, punição, indenização às vítimas, etc., bem como o modelo de
gerenciamento que garantirá a implementação efetiva da estratégia. Um
exemplo desse tipo de instrumento foi a Política Integral e Sustentável de
Segurança dos Cidadãos e Paz Social (POLSEPAZ) (Tabela 10), elaborada
pelo governo da Costa Rica em 2010 com o apoio do PNUD (PNUD Costa
Rica, 2010).
Desde a fase de planejamento estratégico, as diversas instituições cujas
ações terão impacto nos problemas de violência e criminalidade devem
coincidir. Embora haja uma maior conscientização das organizações policiais e agências de segurança sobre a importância de abordar os fatores
de risco social, as instituições do setor de política social nem sempre
são incorporadas no processo de formulação de políticas. Por outro lado,
conforme indicado acima, mesmo havendo consentimento por parte das
organizações sociais em atuar coletivamente, as políticas nessas áreas
não têm o objetivo explícito de influenciar na redução dos níveis de violência e criminalidade. Como tal, ao formular essas políticas, a introdução
de uma abordagem mais deliberada e explícita à prevenção do crime e da
violência deve ser considerada a fim de melhorar sua incidência (Chioda,
Fin a la Violencia en América Latina. Una Mirada a la Prevención desde la
Infancia hasta la Edad Adulta, 2016). Por outro lado, os programas sociais
focados nos grupos em situação de vulnerabilidade oferecem melhores
condições para impactar os fatores de risco que podem ser reproduzidos
ao longo do ciclo de vida.
Multissetorialidade é entendida como a incorporação de diversas organizações e setores nos processos de gerenciamento da segurança dos

54

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

Tabela 10. POLSEPAZ - Um modelo de política abrangente

POLSEPAZ – Um modelo de política abrangente em segurança dos cidadãos - Costa Rica
A Política Abrangente e Sustentável de Segurança dos Cidadãos e Promoção da Paz Social
(POLSEPAZ) foi concebida como um instrumento para orientar as ações do Estado costa-riquenho em matéria de segurança dos cidadãos e promoção da paz, a fim de contribuir para
o desenvolvimento humano, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar dos habitantes.
Esta ferramenta programática foi desenvolvida no âmbito do PNUD e do Modelo Regional de
Política Abrangente para a Prevenção da Violência e Crime Eurosocial em 2010.
Objetivos: (i) promover e fortalecer políticas de Estado que ajudem a reduzir a violência e o
crime com uma visão abrangente e; (ii) fortalecer uma visão multidimensional dos problemas de
segurança; (iii) estimular práticas de coprodução social da segurança nos níveis nacional e local
Metodologia. O trabalho incluiu três instrumentos principais.
• Uma consulta nacional para reunir diferentes visões, opiniões e informações sobre os
efeitos do crime e da violência, bem como experiências bem-sucedidas.
• Um estudo intensivo de normas, pesquisas, experiências e dados estatísticos sobre o
assunto e o aconselhamento de especialistas nacionais e internacionais
• Uma Comissão Consultiva ad hoc com representantes dos três poderes do Estado, instituições públicas, partidos políticos, organizações da sociedade civil e entidades setoriais,
que acompanhou o processo e ofereceu assessoria qualificada.
Componentes. Os principais componentes foram três:
•
Linhas estratégicas que orientam a política
•
Modelo de gerenciamento
• Condições de funcionalidade
Fonte: (PNUD Costa Rica, 2010)

cidadãos, para além dos órgãos clássicos do setor como os ministérios
ou secretarias do interior e a polícia, cuja intervenção tem impacto indireto ou diferido no comportamento de crime e violência, como órgãos
especializados em educação, recreação, saúde, planejamento urbano,
infância e juventude, gênero, entre outros. Da mesma forma, a diversidade das organizações é considerada conforme pertençam às esferas
pública e privada, bem como aos níveis nacional e subnacional; por fim,
a incorporação da sociedade civil nos processos de co-gerenciamento
da segurança dos cidadãos tornou-se uma condição fundamental para a
melhoria da qualidade das políticas públicas.
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Uma das respostas mais frequentes a esta necessidade tem sido a
criação de órgãos de coordenação, como conselhos ou comissões com
mandatos amplos, como a promoção da paz social, prevenção do crime e
convivência dos cidadãos. Um exemplo que se destaca pela concepção,
integração e recursos disponíveis é o Conselho Nacional de Segurança
Pública (CNSP) do México, órgão que atua como instância máxima do
Sistema Nacional de Segurança Pública (Figura 4). O mesmo conta uma
integração do mais alto nível político, o que garante o suporte às suas
decisões, incorpora representação dos estados para assegurar a coordenação territorial em um sistema federal como o do país em questão,
e estabelece uma relação orgânica com regionais e conselhos locais a
nível municipal, bem como com as chamadas Conferências Nacionais
especializadas em áreas temáticas como: aplicação da lei, sistema penitenciário, segurança pública e segurança municipal. Além disso, conta
com um Secretariado Executivo que oferece capacidades gerenciais e
administrativas. Os poderes conferidos ao conselho são amplos, dentre
os quais se destacam: (i) estabelecimento de diretrizes para a formulação
de políticas de segurança, (ii) promoção da coordenação entre as várias
entidades que fazem parte do sistema de segurança, (iii) promoção e
avaliação das políticas e (iv) monitoramento da distribuição e aplicação
de recursos (Secretariado Ejecutivo del Sistema Naconal de Seguridad
Pública, 2016)
Pelas contribuições que esses tipos de instâncias dão no escopo do gerenciamento integrado da segurança dos cidadãos, estas devem ser ajudadas a superar algumas das suas limitações, entre elas: dispersão em
seus mandatos e objetivos, falta de representatividade de fatores-chave,
liderança fraca, falta de regularidade de funcionamento, fracos mecanismos de convocação, gerenciamento e seguimento de acordos, escassez
de pessoal e recursos materiais e financeiros, entre outros. Além disso, é
necessário fortalecer os instrumentos de diálogo político e social de que
dispõem, especialmente no que se refere à relação entre representantes
de entidades nacionais e entidades locais, cujas filiações político-partidárias não estejam alinhadas, ou quando se trata da incorporação de
sociedade civil, que tende a enfrentar resistências de burocracias com
pouca tradição no uso de modelos de gerenciamento participativo.
Por rigor entendemos a incorporação no processo de tomada de decisão
e concepções de políticas públicas de insumos confiáveis, rigorosos e
oportunos, recursos humanos qualificados e processos de gerenciamento da informação. Esta é uma das condições mais importantes para o sucesso de qualquer política ou programa. Para garantir isso, é importante
que três elementos coincidam: (i) disponibilidade de dados e informações
confiáveis, rigorosos e oportunos; (ii) existência de recursos humanos
com capacidade técnica adequada, tanto nas instituições públicas como
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Figura 4. Sistema Nacional de Segurança Pública do México
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Fonte: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Naçonal de Seguridad Pública, 2016)

na sociedade civil26; e (iii) acesso às TIC para gestão da informação e sua
incorporação na tomada de decisão. Um dos casos de maior sucesso do
ponto de vista do rigor na gestão do programa é o analisado no estudo
PADO do Uruguai. Além disso, em Honduras foi construído um sistema
de informação integrado para apoiar o processo de tomada de decisão
do setor (Tabela 11).

  A profissionalização do estudo e da análise da violência e do crime na ALC é um dos maiores
avanços. Em quase todos os países existem centros de pesquisa independentes ou vinculados
a universidades, dedicados à produção de informações, análises e avaliações sobre questões
relacionadas à segurança. Este recurso deve ser articulado de forma mais orgânica com os
processos de tomada de decisão dos setores públicos e da cooperação internacional.
26
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Tabela 11. Um sistema integrado de informação

SICSC - Um sistema integrado de informação. Honduras
O Sistema Integrado de Informação para Políticas de Convivência e Segurança dos Cidadãos da Secretaria de Segurança de Honduras é uma ferramenta para o gerenciamento da informação baseado em evidências relacionadas aos temas de segurança dos cidadãos.
Objetivo: gerenciar dados de qualidade para fundamentar a tomada de decisões e a formulação e
implementação de políticas públicas em relação a segurança.
Componentes:
• Informações sobre incidentes criminais e outras variáveis e indicadores de desenvolvimento
humano.
• Análise multidimensional do fenômeno criminal.
• Fortalecimento das capacidades do pessoal técnico.
Fonte: (Infosegura, 2020c)

Apesar dos avanços no gerenciamento da informação, persistem problemas como: inconsistência no registro dos dados, ausência de categorias
uniformes e comparáveis ao longo do tempo, dificuldade de atualização
das informações em tempo real e georreferenciadas, ausência de protocolos para a gestão adequada da informação junto às unidades de tomada de decisão, fraca coordenação entre os diversos órgãos públicos que
devem preencher os bancos de dados e uso esporádico de instrumentos
como pesquisas de vitimização (Basombrío & Dammert, Decálogo para la
seguridad ciudadana a nivel local, 2015). Além disso, enquanto registram
avanços na formação do pessoal responsável pelas unidades que gerenciam a informação e o planejamento, os desafios persistem ao nível das
equipas operacionais onde nem sempre existem os recursos humanos
com preparação para tirar o máximo partido das informações que lhes
são fornecidas.
Os critérios de sustentabilidade e escalabilidade apontam para a possibilidade de uma política ou programa se projetar no futuro (sustentabilidade) e ampliar seus níveis de cobertura e incidência sem perder
as condições essenciais que garantem sua qualidade ou identidade
(escalabilidade27). Muitos dos projetos realizados na região enfrentam dificuldades em superar o teste do tempo, ou não conseguem ultrapassar
um espaço geográfico - bairro, comunidade, distrito ou município - ou

  O término provém da engenharia informática. É diferente da escalamento, que sugere
expansão, mas não busca necessariamente uma condição de qualidade.
27
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um segmento da população alvo - alunos, grupos de jovens, grupos de
mulheres, etc.
Vários fatores ameaçam a sustentabilidade dos esforços, incluindo: ciclos
políticos que afetam as administrações, mudanças na liderança e inveja
burocrática, contribuições orçamentárias e cooperação internacional
de curto prazo e abordagens para experiências piloto sem garantias de
projeção. O risco da sustentabilidade dos programas é agravado pelo
risco de escalabilidade, ou seja, a dificuldade de programas e projetos se
expandirem além de um espaço geográfico restrito - bairro, comunidade,
distrito ou município - ou um segmento do população alvo - crianças em
idade escolar, grupos de jovens, grupos de mulheres, etc.
O crescimento da cobertura geográfica e populacional das políticas e programas de segurança dos cidadãos deve ser um objetivo explícito desde
a fase de concepção das iniciativas e, para tal, devem ser considerados
os seguintes fatores: planejamento adequado que inclua mecanismos de
financiamento estáveis e permanentes, estabilidade e profissionalização
do pessoal encarregado das tarefas, promovendo uma participação que
fomente o sentido de apropriação da iniciativa pela sociedade civil, e
desenvolvimento de campanhas de comunicação que sensibilizem a
população sobre os benefícios de um determinado projeto. Além disso,
embora o apoio político às iniciativas seja importante para garantir um
apoio material e financeiro adequado, o personalismo associado a determinados projetos deve ser evitado, pois provoca inquietações políticas
e burocráticas que colocam em risco a continuidade ou expansão das
políticas e programas.
O aspecto da sustentabilidade financeira tende a adquirir maior relevância dado o baixo crescimento que as economias têm apresentado
nos últimos anos e seu impacto nas finanças públicas, que se agravará
devido à crise provocada pela COVID-19. Os dados comparados de 2014
destacam que, embora a região gaste em média 1,6% do PIB com despesas de segurança, um pouco acima dos 1,5% gastos pelos países da
OCDE, ao ajustar para poder de compra, os gastos médios da OCDE (532
USD) é o dobro dos gastos médios da ALC (218 USD) (Serrano-Berthet,
2018). A este respeito, devem ser destacadas algumas alternativas de
criação de fundos especiais para o financiamento da segurança que têm
sido implementadas nos países da região, como Bolívia, Chile, Colômbia,
Costa Rica, El Salvador e México (Tabela 12), uma vez que têm contribuído para a sustentabilidade e escalabilidade dos programas de segurança, protegendo-os das restrições e flutuações orçamentais que são tão
frequentes nos países da região28 (Chinchilla & Vorndran, 2018).
  Alguns destes fundos foram criados por meio de leis que impuseram novas obrigações fiscais
especificamente para financiar programas de segurança (Bolívia, Colômbia, Costa Rica e El
Salvador), ou estabeleceram porcentagens sobre contratos estaduais (Colômbia). Outros foram
criados a partir de recursos existentes no orçamento nacional mas assegurando transferências
para as unidades federais (México),
28
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Tabela 12. Instrumentos especiais de financiamento para o setor de segurança em alguns países
da ALC

País

Instrumentos programáticos do setor de segurança

Bolívia

Contribuições de entidades territoriais autônomas departamentais, Lei do Sistema
de Segurança do Cidadão "Por uma Vida Segura” n.º 264 (2012).

Chile

Fundo Nacional de Segurança Pública.

Colômbia

Fundo Nacional de Segurança e Coexistência dos Cidadãos (FONSECAN)
Fundos Territoriais de Segurança e Coexistência dos Cidadãos

Costa Rica

Lei de imposto para casinos e empresas de ligação de chamadas de apostas eletrônicas n.º 9050 (2012).
Lei do Imposto sobre Pessoas Jurídicas para o Financiamento da Segurança (2015).

El Salvador

Lei da Contribuição Especial para a Segurança e Coexistência dos Cidadãos,
Decreto-Lei n.º 162, (2015).

México

Fundo de Contribuição para a Segurança Pública (FASP).

Fonte: (Chinchilla & Vorndran, 2018).

Por fim, a inovação constitui uma condição indispensável de qualquer
processo de gerenciamento que esteja associado à introdução de novas
formas criativas e eficazes de solucionar problemas, formular processos
e repensar métodos de organização institucional. Embora os processos
de inovação não estejam exclusivamente ligados às TIC29, as ferramentas
digitais se tornaram um acelerador dos processos de transformação30 e,
em termos de segurança dos cidadãos, apresentam grande potencial
para agregar mais eficiência às tarefas de prevenção e controle da violência e da criminalidade e à investigação criminal. Também contribuem
para um melhor gerenciamento dos recursos, acesso à informação e
empoderamento do cidadão. Por fim, se os procedimentos de adoção
dessas tecnologias forem regidos por critérios rigorosos, elas se configuram como alternativas de baixo impacto financeiro. Nas instituições

   O Manual de Oslo, Guia para a coleta e interpretação de dados sobre inovação (OCDE,
Comissão Europeia, Eurostat, 2006), define inovação como: "a introdução de um novo, ou
significativamente melhorado, produto (bem ou serviço), um processo, um novo método de
marketing ou um novo método organizacional, nas práticas internas da empresa, na organização
do local de trabalho ou nas relações externas." (Manual de Oslo, 2006, p. 56).
30
   O PNUD considera as tecnologias como um acelerador e facilitador chave para os ODS e
reconhece particularmente sua importância em relação ao ODS 16. Como em outras áreas do
gerenciamento público, as tecnologias digitais estão promovendo o acesso à informação, bem
como mais eficiência e eficácia nas instituições de segurança (Steiner, Governments of the
Future: Leveraging Innovation and New Technologies for the 2030 Agenda, 2018)
29
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policiais da ALC, as TIC vêm ganhando espaço por meio da incorporação
de diversos recursos como: centros de comando, controle, comunicação
e computação, vigilância eletrônica, drones, aplicativos móveis, macrodados, entre outros (Dammert & Silva, 2018), (Dammert, 2015), (International
Telecommunication Union, 2016).
Tabela 13. TIC frequentemente usadas pela polícia nos países de ALC
TIC frequentemente usadas pela polícia nos países de ALC
•
•
•
•

Centros de operações em níveis locais.
Sistemas de operações de agências de emergência.
Sistemas de informação e posicionamento geográfico.
Sistemas de Vigilância CCTV.

•
•
•
•
•
•
•

Sistema Integrado de identificação balística (IBIS).
Sistemas de dactiloscopia.
Sistema de identificação de veículos.
Sistema de identificação aeroportuária.
Sistema de identificação e reconhecimento facial.
Sistemas de informação forense.
Centros integrados com interoperabilidade com as soluções tipo 911.

Fonte: Elaboração própria com dados de (International Telecommunication Union, 2016).

O uso das TIC contribuiu para melhorar a eficiência das instituições de segurança e permitiu a introdução de novas práticas de troca de informações
e mais gerenciamento de informações e capacidades de análise (Haskins
& Chapman, 2016), (Strom, 2017). Apesar de sua importância, ainda existem
países que apresentam uma fraca incorporação das TIC em suas tarefas
de segurança dos cidadãos, seja por desconhecimento ou por falta de
recursos financeiros para sua aquisição. Além disso, há casos em que sua
incorporação não gera os benefícios desejados, desde que sua adoção
não faça parte de estratégias organizacionais devidamente traçadas, dando lugar a experiências malsucedidas (Lum, Koper, & Willis, 2017).
Os desafios de gerenciamento institucional e das políticas públicas do
setor de segurança dos cidadãos, que foram destacados nesta seção,
estão sendo respondidos por meio de diversas iniciativas, conforme
comprovam as experiências analisadas nos próximos capítulos deste
relatório. Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer em termos
de identificação e sistematização de experiências, desenvolvendo metodologias de análise que permitam ir além dos aspectos quantitativos
e incorporar condições de qualidade, e promovendo avaliações não de
processos e resultados, mas do impacto e incidência sobre as variáveis
mais críticas que afetam a segurança dos cidadãos.
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CAPÍTULO III
Conclusões e lições
aprendidas no
gerenciamento da
segurança pública
e da prevenção da
criminalidade
METODOLOGIA PARA SELEÇÃO
E ANÁLISE DOS CASOS
A análise de casos constitui o "alicerce" deste estudo. Mediante a dissecação dos mesmos, destacam-se as boas práticas e inovações em
políticas públicas e gerenciamento institucional que permitem fomentar
o fortalecimento do setor de segurança dos cidadãos na região. Foram
identificadas cinco experiências relevantes31 que ocorreram nos países
da ALC nos últimos quinze anos, com base em cinco considerações:

   De acordo com os termos de referência fornecidos pelo PNUD para a realização do estudo,
os casos relevantes se definem como aqueles que são capazes de "demonstrar uma redução das
expressões de violência e um gerenciamento eficaz das políticas públicas".
31
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doutrina básica, relevância do problema, eficácia da resposta, diversidade no enfoque e nível de intervenção e confiabilidade das informações
disponíveis.
1. De acordo com doutrina de base. Os casos selecionados respondem
aos postulados básicos do desenvolvimento humano e da noção de
segurança dos cidadãos desenvolvidos neste relatório. Todas elas
adotam explicitamente as preocupações com os direitos humanos,
o estado de direito, a inclusão e o desenvolvimento sustentável.
2. De acordo com relevância do problema. Foram escolhidas experiências referentes a questões de especial impacto32 para a segurança da cidadania e dos direitos humanos, tais como: homicídio,
roubo, violência contra a mulher e drogas ilícitas; e que, ao mesmo
tempo, permitem abranger atores institucionais fundamentais no
gerenciamento da segurança, tais como: polícia, setor de política
social, sistema prisional, governos locais e comunidade.
3. De acordo com a eficácia da resposta. Foram selecionados os casos
que impactaram positivamente o problema a ser tratado, de acordo
com o Estado de Direito e observando o respeito e promoção dos
direitos humanos. Aquelas que também têm efeito demonstrativo,
do ponto de vista de padrões adequados na formulação de políticas
públicas.
4. De acordo com a diversidade no foco e nível da intervenção. Foram
identificadas experiências que permitiram observar intervenções e
boas práticas de diferentes abordagens de prevenção, incluindo: (i)
prevenção social; (ii) prevenção da comunidade; (iii) prevenção situacional; e (iv) prevenção por reintegração social33. A diversidade de
perspectivas possibilita a análise em diferentes níveis institucionais
de intervenção, como a política social, a ação policial ao nível local e
comunitário e a política de processo criminal e sanção penal.
5. De acordo com as informações confiáveis disponíveis. Uma vez
que o estudo não incluiu trabalho de campo, os casos foram escolhidos considerando a existência de informação confiável, proveniente
de fontes primárias e secundárias que permitissem a documentação
de boas práticas, e avaliações de processos e resultados, bem como
do impacto.

   Definimos o impacto em função dos crimes que afetam a vida e a integridade física, como
homicídio e feminicídio, que têm altos índices de incidência como roubo e furto, ou que geram
altos índices de detenção e, consequentemente, riscos de violação dos direitos humanos, como
o microtráfico de drogas ilícitas.
33
  Essa categorização dos tipos de prevenção segue os critérios estabelecidos na publicação de
UNODC, Manual sobre as diretrizes de prevenção ao crime (2010).
32
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Sobre este último ponto, é importante destacar que a avaliação dos programas e intervenções no domínio da segurança dos cidadãos, tanto em
termos de impacto como de custo/benefício, tem sido uma das principais
carências no gerenciamento do setor. Agências de cooperação bilateral
e organizações internacionais, incluindo o PNUD34 e BID35, têm liderado
importantes esforços na análise de projetos e iniciativas em segurança
e prevenção do crime e da violência na região. Apesar disso, persiste
uma lacuna de conhecimento rigoroso, informado e documentado que
influencia metodicamente os tomadores de decisão e ainda são poucas
as experiências em que se aplica o paradigma de intervenções baseadas
em evidências, com avaliações de impacto baseadas em linhas de base
e análise de custo/benefício (Abt & Winship, 2016).
São cinco as experiências selecionadas (Tabela 14): uma relacionada à
redução de homicídios por meio de respostas abrangentes em nível local
(Brasil); outro sobre políticas de processo criminal e políticas penitenciárias com perspectiva de gênero (Costa Rica); um terceiro referiu-se
às externalidades positivas que os programas sociais parecem ter na
redução da violência e do crime (México); outro sobre a diminuição de
Tabela 14. Casos selecionados para o estudo.
Caso/Programa

Setor principal

País

Intervenções abrangentes no espaço local para a redução de homicídios

Governos locais

Brasil

Mulheres, prisões e microtráfico

Sistema prisional

Costa Rica

Política social e redução da violência

Politica social

México

Inovação e TIC para um gerenciamento policial eficaz

Polícia e comunidade

Uruguai

Atenção abrangente da violência contra as mulheres

Interinstitucional

El Salvador

Fonte: Elaboração própria.

   Essa organização, em conjunto com a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos
Estados Unidos (USAID), criou o projeto Infosegura, uma plataforma especializada na gestão
da informação baseada em evidências para o fortalecimento de políticas públicas de segurança
dos cidadãos nos países da América Central e República Dominicana. Outros esforços para a
revisão sistemática das intervenções no setor de segurança e justiça são o projeto denominado
Colaboração Campbell fundado em 2000 por meio de seu Grupo de Segurança e Justiça (C2CJG),
que analisa sistematicamente pesquisas de alta qualidade, apontando descobertas relevantes
para tomadores de decisão na região (Campbell Collaboration, 2020); e o projeto Global Policing
Database, da Universidade de Queensland, na Austrália, que captura todas as avaliações das
intervenções policiais, experimentais e quase experimentais, incluindo alguns países da região,
como Brasil, Colômbia, México e Peru. (University of Queensland, 2020)
35
  Por meio de seu programa de Segurança dos Cidadãos e Prevenção da Violência, o BID oferece
acesso a mais de 123 publicações sobre o assunto e está prestes a lançar o DATASEG, uma
plataforma que coleta dados confiáveis sobre o fenômeno da violência e do crime na região.
Para mais informações, consulte o portal do BID "Construindo Segurança com Cidadania"
(2020).
34
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roubos e furtos por meio da incorporação de ferramentas digitais e estratégias inovadoras de ação policial (Uruguai); e, finalmente, um modelo de
gerenciamento informado e abrangente da violência contra a mulher (El
Salvador). Todos os casos foram selecionados por meio de um processo
de consulta e aprovação por parte das autoridades do PNUD.
Os casos são analisados a partir de avaliações já existentes e evidenciando aquelas condições que tendem a elevar a qualidade, eficácia e força
das políticas públicas no setor de segurança dos cidadãos, tais como:
rigor, integralidade, multissetorialidade, sustentabilidade e inovação
(Chinchilla & Vorndran, 2018). Essas condições respondem aos desafios
que o setor de segurança apresenta em termos de gerenciamento e políticas públicas e que foram desenvolvidas no Capítulo II deste relatório. A
apresentação de cada experiência segue a mesma estrutura: (i) contexto
geral, (ii) descrição do caso, (iii) resultados e impacto, (iv) contribuições e
inovação. No fim do relatório é incluída uma seção de Anexos contendo
um resumo das metodologias de medição dos estudos de impacto considerados nos experimentos analisados.

A perspectiva das políticas públicas e a gestão institucional

65

CASO 1. INTERVENÇÕES
INTEGRAIS A NÍVEL LOCAL: O
CASO DE SÃO PAULO, BRASIL
Este caso refere-se a uma intervenção ocorrida no estado
de São Paulo, no Brasil, e que, em um período de cinco a sete
anos, foi conseguida uma redução significativa nas taxas de
homicídio em vários municípios. A intervenção combinou
várias ações que influenciaram estes resultados, desde
um adequado direcionamento do problema, a sua rigorosa
medição e estabelecimento de linhas de base, a utilização
das TIC na gestão da informação, a formação contínua
do pessoal responsável pela segurança pública. Uma das
características mais marcantes do processo foi o papel
desempenhado pelas administrações locais na implantação
das guardas municipais e no desenvolvimento de ações
de prevenção, incorporação de atores da sociedade civil e
mecanismos adequados de coordenação e conciliação.

1. Contexto geral
Entre as sub-regiões mais afetadas pela violência criminal da ALC está
a América do Sul com 24,2 homicídios por 100.000 habitantes em 2017
(Gráfico 8). O Brasil pertence ao grupo de países com taxas consistentemente elevadas nesta sub-região. Sua taxa em 2012 variou entre 20 e 26
por cada 100.000 e aumentou para 30 em 2017 (UNODC, 2019a).
No entanto, nos últimos dois anos, a tendência parece estar se invertendo. Os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
uma organização não governamental que se dedica à análise de dados
e à sensibilização sobre o tema, destaca que no final de 2019 ocorreram
41.635 homicídios, o que equivale a uma redução de 19% face ao ano
anterior ou menos 9.923 vítimas. Essa diminuição de homicídios ocorreu
em todos os estados do Brasil (Monitor da Violencia, 2020).
São Paulo, a entidade mais rica e populosa do país e que vem ocupando lugar de destaque nas incidências criminais, vem apresentando uma
diminuição consistente nos homicídios (ver Gráfico 9). Desde 2000, o
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Gráfico 8. Taxa de homicidios por 100.000 habitantes, subregiões da ALC e Brasil. 2019
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Gráfico 9. Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, São Paulo. 2004-2018
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estado reduziu gradual e continuamente sua taxa de homicídio36. Atingiu
sua maior taxa com 52,5 homicídios por 100.000 habitantes em 1999,
diminuindo para 6,1 por 100.000 habitantes em 2018, cinco vezes menos
que a média nacional (Muggah & Szábo de Carvalho, 2018). Somente
entre 2000 e 2007 houve uma diminuição de 5,979 para 1,311 vítimas
desse crime, o que equivale a uma redução de 78% (Freire, 2018).
Apesar de várias causas associadas a essa diminuição nos homicídios
terem sido identificadas, entre elas se destaca a liderança dos governos
estaduais e municipais, que adotaram modelos de gerenciamento e promoveram políticas públicas com critérios de abrangência, rigor, inovação
e participação comunitária. Além disso, em vários casos, conseguiram
a continuidade e sustentabilidade dos programas promovidos, como
demonstrado por diversos municípios do estado de São Paulo, onde na
última década foram fortalecidos a inteligência policial, a análise criminal, as políticas públicas baseadas em evidências, o fortalecimento das
políticas sociais e a coordenação interinstitucional em diferentes níveis
(federal, estadual e municipal) (Monitor da Violencia, 2020), (Muggah &
Szábo de Carvalho, 2018).

2. Descrição da intervenção
No final da década de 1990, o estado de São Paulo enfrentou uma profunda crise de segurança pública. Por quatro décadas contínuas, os homicídios cresceram de forma alarmante. Entre 1960 e 1999, a incidência
desse crime aumentou 906%, passando de uma taxa de 6,5 homicídios
por 100.000 habitantes para 59,4 por 100.000 habitantes, respectivamente37 (Manso, 2016). À epidemia38 dos homicídios naquele estado se
adicionou a crise por que passaram os serviços de segurança, que incluem as polícias federal, civil e militar e as forças armadas. Uma mistura
de corrupção no alto comando, abusos contra populações vulneráveis
e negligência no manejo do problema do crime, criou um ambiente de
desconfiança na população (Mesquito Neto, 2005).
A partir de 2001, foram implementadas medidas para resolver essas
duas crises associadas entre si, o crescimento da violência criminal e
a falha policial. As medidas tomadas podem ser agrupadas em quatro
categorias: (i) uma estrutura conceitual que incorporou novos métodos

  Em 2015, surgiu uma polêmica em relação às mudanças no registro e gerenciamento de
dados criminais. Devido à mesma, alguns analistas apontam que as diminuições nas taxas
de homicídio foram menores do que as relatadas pelo Estado (Epoca, 2015). No entanto, é
reconhecida a tendência de diminuição dos homicídios (Epoca, 2015).
37
  Segundo o autor, não há explicações claras para esse fenômeno. A maioria dos casos
relacionados foram atribuídos a conflitos interpessoais.
38
  Uma taxa superior a 10%, como no caso da violência, é considerada epidêmica segundo a
definição de epidemia da Organização Mundial de Saúde (Banco Mundial, 2014).
36
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de intervenção contra o problema criminal, (ii) reforma e treinamento
policial, (iii); adoção de tecnologias digitais; (iv) e incorporação dos governos municipais no enfrentamento do problema da insegurança. Essas
medidas foram acompanhadas de intervenções sociais e urbanas, como
destacado no caso do município de Diadema.
Figura 5. Principais pontos de intervenção na segurança do cidadão no estado de São Paulo
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Fonte: Elaboração própria

Em relação à estrutura conceitual que articulou a estratégia, foi adotada a abordagem teórica da economia do crime39 (Becker, 1968) e uma
metodologia de intervenção que promove a dissuasão direcionada para
influenciar o comportamento criminoso dos indivíduos40 (Freire, 2018). Essas políticas direcionadas, cuja prioridade era reduzir os homicídios, foram combinadas com medidas como: fortalecimento do trabalho policial,
promoção da colaboração interinstitucional e multissetorial, programas
de prevenção social, controle do consumo de bebidas alcoólicas e uso
de armas de fogo e o agravamento das penas (Freire, 2018).
Em matéria de reforma policial foram efetuadas substituições na direção superior e a instituição passou para um novo modelo de atuação
de proximidade, que contemplou as seguintes ações: implantação de
unidades de polícia comunitária em áreas complexas, criação de uma
Comissão Comunitária de Polícia composta por representantes da polícia
  A teoria econômica do crime de Becker assume que os criminosos são indivíduos que agem
racionalmente e procuram maximizar seu bem-estar e, portanto, os indivíduos cometem atos
criminosos se os benefícios de fazê-lo excederem os das atividades legais.
40
  A dissuasão direcionada acredita que o crime pode ser evitado quando os infratores estão
cientes de que os custos de cometer um crime superam seus benefícios. Por conseguinte, são
elaboradas estratégias para mudar a percepção do risco e das consequências do crime, usando
incentivos positivos que visam melhorar as oportunidades para os infratores e, por outro lado,
reforçar as ações de controle e punição para os infratores que continuam cometendo ofensas.
39
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militar, polícia civil e comunitária, modificação de protocolos de ação para
estabelecer novas diretrizes sobre o uso da força, criação de incentivos
associados ao bom desempenho e treinamento. (Mesquito Neto, 2005),
(Muggah & Szábo de Carvalho, 2018). Também foi promovida uma reforma no Departamento de Homicídios e Proteção ao Indivíduo (DHPI),
responsável pela investigação de homicídios em São Paulo.
A adoção de novas TIC foi iniciado em 2000 com o objetivo de impactar
a capacidade de análise e investigação criminal e apoiar o modelo de
ação policial nos pontos principais escolhidos41. As principais ferramentas
(Tabela 15) permitiram, entre outras coisas, elaborar o primeiro diagnóstico detalhado sobre o comportamento dos homicídios em São Paulo.
O estudo de 2001 constatou que 56% das vítimas eram jovens entre
os 15 e 29 anos, com alta concentração no grupo de 19 anos que vivia
nos subúrbios da cidade; 88,6% dos homicídios foram cometidos com
armas de fogo; 44,2% das vítimas estavam sob o efeito do álcool; e que
a maioria dos homicídios ocorreu durante o fim de semana com incidências diferentes, dependendo do dia (Estudo de Gawryszewski, Kahn e
Jorge sobre homicídio em São Paulo citado em (Goertzel & Kahn, 2009))
Essa informação serviu de base para o plano que trata do problema do
homicídio (título original: Plano de Combate aos Homicídios) com foco
em reincidentes.
A incorporação de municípios, de forma mais metódica, as estratégias
de segurança dos cidadãos desde a década de 1990, foi um dos elementos mais críticos no sucesso alcançado na redução dos homicídios
no estado de São Paulo. As Guardas Civis Municipais foram criadas ou
expandidas42, foram elaborados Planos Municipais de Segurança, e foram utilizados os poderes regulamentares que lhes são conferidos pelas
Leis e Portarias Municipais em aspectos relevantes para a segurança,
tais como o controle de bebidas alcoólicas, entre outros (Kahn & Zanetic,
2005). Em 2001, foi criado o Fórum Metropolitano de Segurança Pública
de São Paulo (Tabela 16), que desempenhou um papel muito importante
como mecanismo de diálogo, coordenação e cooperação entre os municípios do estado (Cidade de Sao Paulo, 2009).

  O chamado policiamento de pontos principais já provou sua eficácia na redução efetiva da
criminalidade em diversos locais onde foi adotado. No entanto, em países da ALC, a polícia tem
tido dificuldades em adotá-lo, entre outros motivos, devido à falta de pessoal para permitir
a dispersão necessária, à má qualidade e mau gerenciamento da informação e a resistência
à mudança face das sistemas tradicionais de patrulha profundamente enraizados (SerranoBerthet, Sin miedos, 2017).
42
  As Guardas Civis Municipais são os serviços policiais dos municípios brasileiros, criados por
mandato constitucional, sob a alçada dos prefeitos e responsáveis pela vigilância dos espaços
públicos e instalações municipais. São um ator relevante em questões de segurança, pois
reúnem cerca de 120 mil agentes distribuídos em 1.200 municípios no Brasil.
41
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Tabela 15. Principais ferramentas tecnológicas adotadas no Estado de São Paulo para o gerenciamento da informação
Ferramentas tecnológicas adotadas no estado de São Paulo para o gerenciamento de
informações criminais.
• Infocrim, sistema de informação que produz registros - atualizados a cada duas horas- de ocorrências criminais, devidamente cadastrados por hora e local (Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados, 2020a).
• Fotocrim, banco de dados que armazena informações e fotografias de pessoas com antecedentes policiais e criminais, com o objetivo de georreferenciar informações, monitorar atividades criminais e apoiar investigações policiais e judiciais (Secretaria da Segurança Pública del
Governo do Estado de São Paulo, 2020)
• Omega, um sistema que é composto por vários bancos de dados, como registros pessoais,
antecedentes criminais (ordens, procedimentos, investigações), veículos e registro de armas
(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2020b).
• Compon Online, um sistema de informação que reúne geoprocessamento e registro de incidentes que são reportados pela linha de emergência e que permite monitorar em tempo real
o atendimento dos eventos reportados, bem como os recursos humanos e materiais utilizados
(Secretaria da Segurança Pública del Governo do Estado de São Paulo, 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir das fontes aqui citadas.

Tabela 16. Fórum Metropolitano de Segurança Pública de São Paulo.

Objetivo: Fortalecer o papel das cidades na redução dos índices de violência.
Ações:
• Aumentar, articular e integrar as ações dos municípios da Região Metropolitana do estado de
São Paulo
• Promover a ação integrada dos municípios com as secretarias de Segurança Pública Estadual e
Nacional.
• Trocar experiências e informações para fortalecer a gestão municipal na área da segurança.
Integração:
39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo:
Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu,
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da
Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São
Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista
Fonte: Elaboração própria com dados de (Cidade de Sao Paulo, 2009)
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As ações realizadas em âmbito estadual, em conjunto com a ação coordenada com órgãos municipais, polícia militar e as comunidades, geraram
um conjunto de iniciativas com resultados favoráveis (Muggah, Robert,
Chainey, & Avelar G, 2019). Isso é exemplificado pelo caso do município
de Diadema, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, em que se
gerou uma sucessão de boas práticas no gerenciamento da segurança
que acabou gerando resultados positivos. Segue-se uma esquematização dos principais componentes do gerenciamento da segurança e os
programas que se aplicaram no município de Diadema.
Na intervenção realizada no município de Diadema, foram aplicadas
ferramentas para diagnóstico integral e participativo do fenômeno criminoso43. Esses resultados contribuíram para a formulação em 2001 do
Plano Municipal de Segurança - Diadema Melhor Fazendo uma Vida Segura - com o objetivo principal de reduzir os homicídios por meio de ações
de prevenção, controle e sanção, bem como a integração de diversos
intervenientes institucionais no processo, incluindo a participação social
e comunitária por meio da criação do Conselho Municipal de Segurança
Pública44.
Figura 6. Componentes do gerenciamento da segurança no município de Diadema, São Paulo
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Fonte: Elaboração própria

Um dos principais componentes do Plano Municipal de Segurança foi o
Programa de Lei Seca (Tabela 17). Além de regulamentar a venda de be  O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil - que adota
uma abordagem abrangente, local e participativa para o tratamento da segurança pública
- desenvolveu um conjunto de metodologias, instrumentos e ferramentas para a coleção
"Convivência e Segurança dos Cidadãos: Diretrizes de Gerenciamento Territorial Participativo",
publicadas em 2015.
44
  A figura dos Conselhos Municipais de Segurança Pública é comum a vários municípios
do Brasil e, embora nem em todos os casos tenham conseguido gerar um funcionamento
sustentado, o mecanismo tem se mostrado eficaz, entre outros, pelos seguintes motivos:
contam com amparo jurídico desde sua instituição, por meio de leis municipais; contam
com financiamento próprio, que é assegurado por fundos municipais de segurança pública;
são atribuídas funções relevantes e não exclusivamente deliberativas aos conselhos, como
analisar e sugerir as medidas para a elaboração das políticas de segurança pública, fiscalizar o
cumprimento das ações e decidir sobre a alocação dos recursos orçamentários.
43

72

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

Tabela 17. Principais ações do programa "Lei Seca" do município de Diadema
• No final da década de 1990, Diadema era o município mais violento do estado de São Paulo e um
dos mais violentos de todo o Brasil, com uma taxa superior a 102,8 homicídios por cada 100.000
habitantes (1999).
• Um dos maiores escândalos de abuso policial no Brasil aconteceu em Diadema - o escândalo da
Favela Naval de 1997 (Cano & Rojido, 2016).
• O sucesso do programa em reverter as taxas de homicídio e melhorar o desempenho policial fez
com que a experiência se repetisse em outras cidades da Zona Metropolitana de São Paulo.
Ação chave

Descrição

Mecanismo
multissetorial

Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública (COMUSP) com o objetivo
de monitorar a situação da violência, promover o debate público e promover
a participação da comunidade nas políticas de segurança. Este organismo é
integrado por diversos intervenientes (Prefeitura, Polícia Militar e Civil, Ministério
Público, igrejas, institutos de investigação, organizações não governamentais,
regiões vizinhas, etc.).

Mecanismo
técnico/assessor

Criação da Coordenadoria de Defesa Social para assessorar as autoridades locais
na formulação, implementação e monitoramento das políticas de segurança; desenvolver a Guarda Civil Municipal (GCM); gerenciar ações coordenadas com a Polícia
Civil e Militar; promover a participação da sociedade civil; e analisar o crime para
intervir de forma eficiente nas áreas de maior incidência.

Avaliação do
problema e
evidências

Elaboração de um diagnóstico da dinâmica da violência, com ênfase nos homicídios (1997 e 1999), que serviu de base para a política pública implementada.
Dentre as conclusões do estudo, destacou-se que os homicídios ocorreram
principalmente nos finais de semana, à noite e de madrugada, nas proximidades
de bares, em decorrência de brigas e acertos de contas, entre homens jovens e
com predomínio do uso de armas de fogo.

Formulação
da política
pública

A partir do diagnóstico, foi elaborado o Plano Municipal de Segurança, cujo objetivo era reduzir os índices de criminalidade, principalmente os homicídios, por
meio de políticas de inclusão social e prevenção que promovam uma cultura de
paz.
Tanto o diagnóstico como o Plano foram o ponto de partida para a concepção
da "Lei Seca" - uma intervenção que procurava influenciar as causas, os locais e
os momentos de maior incidência de homicídios, incluindo os seguintes componentes: (i) Funcionamento de bares e afins das 6h00 às 23h00; (ii) Proibição
da concessão de licenças para estabelecimentos localizados a menos de 300
metros de centros de ensino; (iii) Sanções por incumprimento mediante aplicação
progressiva a partir da notificação de multas financeiras, cancelamento do regime
especial de funcionamento e encerramento administrativo do estabelecimento.
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Ação chave

Descrição

Validação
da política
pública

Consultas anteriores com dirigentes políticos por parte do prefeito, antes da
aprovação da Lei Seca em março de 2002, também foram realizados estudos de
opinião pública que confirmaram o amplo apoio à política proposta (83%).
Sensibilização das partes interessadas. Antes da aprovação da lei, foram organizadas reuniões com os comerciantes e vendedores de bebidas alcoólicas e eles
foram convidados a assinar uma declaração afirmando que estavam cientes da
lei e das consequências legais do seu incumprimento.
O processo validou a lei, que foi aprovada por unanimidade pela Prefeitura

Implementação da política pública

Campanha de sensibilização, por meio de campanhas de comunicação e encontros com líderes sociais, o que fortaleceu ainda mais o apoio à lei. Uma pesquisa
revelou que 98% da população local tinha conhecimento da lei e 93% apoiava a
nova política.
Fiscalização da Lei. Foi criado o programa Diadema Legal, composto por procuradores municipais, membros da GCM e da Polícia Militar e encarregados de garantir
o cumprimento da regulamentação, por meio de atividades que garantiam uma fiscalização adequada. Por exemplo, para reduzir o risco de corrupção, foram criadas
equipes interinstitucionais e o local da fiscalização não foi divulgado até o início das
atividades de patrulhamento.
Participação da comunidade. A colaboração dos vizinhos foi fundamental para
apurar infrações e receber reclamações - para isso se criou a linha telefônica "Disque-denuncia".

Avaliação
dos resultados

Após a entrada em vigor da Lei Seca, no município de Diadema, os homicídios
diminuíram significativamente, passando de uma taxa de 102,8 homicídios por
cada 100.000 habitantes em 1999 para 34,4 em 2004 (Cano & Rojido, 2016) Outro
estudo sobre o impacto da Lei Seca concluiu que a lei gerou uma redução de
319 homicídios entre 2002 e 2004, o que representa uma redução de 44%. Contudo, as agressões contra as mulheres não mostraram diferenças estatisticamente significativas (Goertzel & Kahn, 2009).

Fonte: Elaboração própria consultando as seguintes fontes: (Cano & Rojido, 2016), (Pacific Institute for Research
and Evaluation, 2004)

bidas alcoólicas a partir das 23h em bares e boates, o Programa integrou
diversos componentes a nível de controle policial, prevenção primária
e secundária e participação comunitária. Destacam-se medidas como a
melhoria do sistema de vigilância e monitoramento por câmaras de vídeo, o fortalecimento da Guarda Civil Municipal (GCM) e a adoção de um
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patrulhamento de proximidade45, a integração do trabalho da GCM e da
polícia estadual e federal, projetos de prevenção secundária incluindo
campanhas de desarmamento46 e contra o consumo de álcool e drogas,
medidas de melhoria urbana e participação dos cidadãos (Cano & Rojido,
2016), (Muggah, Robert, Chainey, & Avelar G, 2019), (Muggah & Szábo de
Carvalho, 2018).
Os esforços para controlar o consumo de álcool foram acompanhados
por atividades para fiscalizar também as armas de fogo, e foram promovidas campanhas de entrega voluntária que incluíam a promoção de uma
cultura de paz entre os alunos e a destruição de armas de brinquedo47.
Essas ações foram favorecidas pelas atividades de promoção do desarmamento da população, promovidas pelas autoridades federais, e pelas
condições geradas com a promulgação, na esfera federal, da Lei n.º
10.826 Estatuto de Desarmamento, em dezembro de 2003, que contém
normas mais rígidas para o controle da posse e porte de armas de fogo e
penas mais graves para a infração das disposições da lei.
As ações de controle e inteligência policial e prevenção secundária foram desenvolvidas paralelamente à implantação de políticas de inclusão
social, recuperação urbana e participação cidadã. A Câmara Municipal de
Diadema, em colaboração com o Governo Federal, entregou por meio do
Programa de Subsídios Familiares, ajudas a mulheres de 11.000 famílias
com baixos rendimentos e por meio do Programa de Aprendizagem de
Adolescentes também concedeu bolsas a jovens. Através do programa
Favela Zero centenas de famílias dos subúrbios foram realojadas em
apartamentos e áreas não urbanizadas foram transformadas em bairros
com esgoto, iluminação e pavimentação pública. Ao mesmo tempo, os
centros comerciais da cidade foram revitalizados, o que estimulou a geração de mais atividade econômica.
A gestão participativa foi outro importante instrumento incorporado às
experiências do município de Diadema. Através do programa Ação Compartilhada, a prefeitura de Diadema tem promovido processos de cogestão de espaços públicos, nos quais a população toma e executa decisões
(Prefeitura de Diadema, 2006). Usando instrumentos como orçamentos
participativos o diálogo entre o governo e as comunidades foi promovido
e a defesa dos cidadãos nos assuntos municipais foi fortalecida.
Apesar dos resultados positivos do Programa de Proibição, com o tem  A GCM foi legalmente constituída em dezembro de 1999. Entre 2001 e 2003, aumentou sua
equipe de 137 para 230 elementos.
46
  Ao mesmo tempo, o modelo de policiamento foi modificado, com ênfase no patrulhamento
a pé, de motocicleta e de bicicleta para prevenir ações criminosas e aumentar o contato com
a comunidade.
47
  Segundo os responsáveis, cerca de 1.400 armas de fogo e 15.000 armas de brinquedo foram
recolhidas e trocadas por livros infantis e histórias aos quadrinhos durante os nove meses de
funcionamento do programa.
45

A perspectiva das políticas públicas e a gestão institucional

75

po, foi reportado um enfraquecimento do apoio da comunidade a este
projeto de Diadema. Com a queda nos homicídios, tende a crescer a
perceção de que as atividades recreativas e comerciais estão sendo excessivamente restritas, bem como a pressão para flexibilizar as medidas;
além disso, outras formas de distração têm surgido, como as chamadas
“festas de rua”, que geram novos problemas de violência. (Cano & Rojido,
2016). Tudo isso levanta a importância de se considerar uma regra essencial em matéria de segurança pública e ação policial, que é a mudança
constante da dinâmica social e o ajuste permanente de estratégias frente
a essa dinâmica. O valor do policiamento depende da habilidade que ele
mostra para se adaptar às mudanças na sociedade e em seu ambiente
(Rico, Inseguridad Ciudadana y Policía, 1983).

3. Resultados
A descida na taxa de homicídios não ocorreu apenas no município de
Diadema, mas também em outros municípios de São Paulo48 o que tornou o impacto a nível estadual significativo; a taxa de homicídios passou
de 33,1 por 100.000 habitantes em 2001 para 6,4 por 100.000 habitantes
em 2018. A Região Metropolitana de São Paulo apresentou o mesmo
comportamento, quando a taxa desse crime passou de 49,2 em 2001
para 5,5 em 2018 (Muggah, Robert, Chainey, & Avelar G, 2019). A queda
foi observada nas grandes cidades da entidade, incluindo a capital onde
foi registrada a maior taxa; lá, em 75 de 93 bairros observaram declínios
na incidência de homicídio intencional (Manso, 2016). As mortes violentas
foram reduzidas em todos os grupos populacionais, mas especialmente
entre os homens dos 15 aos 24 anos de idade (-78,0%) e aqueles que
vivem em extrema pobreza (-79,3%). Homicídios cometidos com arma de
fogo caíram cerca de 74% entre 2001 e 2008 (Freire, 2018).
Há um amplo consenso de que as políticas promovidas em vários municípios de São Paulo, impactaram as taxas de homicídio. Embora a evidência baseada em correlações estatísticas seja fraca (Freire, 2018), os
seguintes resultados positivos se destacam:

•• Em relação ao impacto das políticas direcionadas, Freire (2018) esti-

ma que mais de 20.300 vidas foram salvas em São Paulo entre 1999
e 2009. O estudo concluiu que a taxa de homicídios em São Paulo
teria sido 50% maior na ausência das políticas públicas implementadas (15 em vez de 32 homicídios por 100.000 habitantes).

•• Em relação à proibição de armas de fogo que passou a ser aplicada
  Entre eles: Juquitiba, Embu-Guacu, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Embu,
Osasco, Itapevi, Barueri, Jandira, Diadema, Mauá, Suzano.
48
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com a Lei Nacional de Desarmamento do Brasil de 200349, estima-se
que foi responsável por salvar entre 2.000 a 2.750 vidas em cidades
com mais de 50.000 habitantes no estado de São Paulo; 1% menos
armas nas cidades reduziu a taxa de homicídio em 2% (Cerqueira de
Castro, 2014).

•• Medir o impacto em relação à implementação de InfoCrim estimou

que esse sistema de informação policial foi responsável por uma
redução média na taxa de homicídios de 8,4 por 100.000 habitantes,
o que evitou 2.546 homicídios entre 2000-2010 (Cabral, 2016).

•• Por fim, em relação à regulamentação do consumo de álcool, para
além do caso do município de Diadema, um estudo que analisado
em 16 municípios50 da Região Metropolitana de São Paulo que implantou a política de restrição à comercialização de álcool, entre
2001 e 2003, constatou maior redução na taxa de homicídios (-9,8%)
em relação aos que não a aplicaram (-0,6%) (Kahn & Zanetic, 2005))
O estudo mostrou que a lei teria contribuído para a redução significativa dos homicídios em quatro cidades – Osasco, Embu, Mauá
e Diadema –. Segundo suas estimativas, cerca de 750 vidas foram
salvas entre 2002 e 2004, o que equivale a 21% da queda dos homicídios em São Paulo durante esse período.

Além dos fatores analisados, outros estudos citam outras causas que podem estar associadas à queda dos homicídios no estado de São Paulo51.
Algumas análises enfatizam causas estruturais, como a diminuição no
número de homens jovens entre 15 e 25 anos na pirâmide populacional
(Mello & Schneider, 2007) ou a descida da taxa de desemprego (Muggah,
  Em um esforço para reduzir os crimes violentos cometidos com arma de fogo, o Brasil
decretou a Lei N.º 10.826, o Estatuto de Desarmamento, em dezembro de 2003. Contém vários
aspectos para o controle da posse de armas de fogo, como o direito de porte, os procedimentos
para solicitação de posse e as penalidades por violação das disposições. Incluiu a criação de
um Registro Nacional (SINARM) para registrar todas as armas de fogo vendidas; a Polícia
Federal como instancia que emite as licenças; mais requisitos para a obtenção de uma licença
(o candidato deve ter mais de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter um emprego formal,
comprovar residência, passar em um teste psicológico, fazer um curso sobre manuseio de armas
e pagar uma taxa); posse limitada dentro de sua residência (ou local de trabalho); modificação
do estatuto criminal: a posse e porte ilegal de armas de fogo passou a ser crime, com pena
de 2 a 4 anos de prisão (sem fiança) e multa. Para promover o desarmamento da população,
o Governo Brasileiro tem promovido campanhas de desarmamento em virtude do Decreto nº
5.123, de 1 de julho de 2004, a pedido do Ministério da Justiça. No ano seguinte, foi realizado
um referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições em todo o território
nacional, cuja proposta foi rejeitada por 63,94% dos eleitores. (Soares, 2013). Além disso, o
governo federal realizou diversos programas de recompra de armas, que permitiram a coleta
e destruição de mais de 1,1 milhão de armas em todo o território nacional entre 2003 e 2011.
(Associated Press, 2011). No entanto, nos últimos anos, houve várias tentativas de flexibilizar as
leis sobre o porte de armas no Brasil.
50
  Entre esses municípios estavam: Juquitiba, Embu-Guacu, São Lourenço da Serra, Itapecerica
da Serra, Embu, Osasco, Itapevi, Barueri, Jandira, Diadema, Mauá, Suzano, entre outros (Kahn
& Zanetic, 2005).
51
  Para uma análise da queda dos homicídios no estado de São Paulo, veja: (Tourinho Peres &
al, 2011).
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Robert, Chainey, & Avelar G, 2019). Também existe um consenso que a eficiência do DHPP na investigação foi um fator importante na redução dos
homicídios, atingindo em 2005 uma taxa de esclarecimento de 65% nos
casos investigados, com foco em homicídios e massacres (Risso, 2014).
Outros citam o caso do conhecido “Primeiro Comando da Capital” (PCC),
o maior grupo do crime organizado do Brasil52 e que em meados de 2000
emergiu como mediador em conflitos intra-penitenciários, implementador de tribunais informais em prisões que substituíram linchamentos ou
assassinatos pagos, contribuindo assim para reduzir significativamente a
violência no sistema prisional (Manso, 2016) (Freire, 2018).

4. Contribuição e inovações
O sucesso na redução progressiva de homicídios no estado de São
Paulo, como o exemplo do caso do município de Diadema, é explicado
em grande parte por um gerenciamento descentralizado para o nível
municipal, que adotou uma abordagem integral dos problemas a resolver, promover ferramentas adequadas de diagnóstico e planejamento,
incorporar tecnologia e inovação e desenhar mecanismos institucionais
de caráter participativo. Entre as principais contribuições, destacam-se:

•• Abrangência. O problema a ser resolvido (altos níveis de incidência

de homicídios) foi abordado de uma perspectiva abrangente, incorporando vários fatores de risco no nível primário (famílias e jovens
em risco social) e secundário (consumo de álcool e uso de armas de
fogo), bem como os fatores associados ao meio ambiente (localização dos bares, horário de funcionamento, etc.) e o aprimoramento
dos mecanismos de controle policial por meio de ferramentas mais
eficientes de gestão da informação e patrulhamento.

•• Rigor. O processo baseou-se em um diagnóstico rigoroso do problema, com ênfase nos homicídios, que serviu de base para a elaboração do plano de ação e programas específicos de intervenção.

•• Protagonismo do gerenciamento local. As políticas implementadas

em São Paulo exemplificam a importância da participação de órgãos
dos planos subnacionais - municípios -. Em 2001, prefeitos de 39
municípios da região metropolitana criaram o Fórum Metropolitano
de Segurança Pública de São Paulo para promover ações municipais de prevenção à violência e ao crime e melhorias na segurança
pública, por meio da celebração de convênios entre os governos

  Surgiu no início da década de 19como resposta às crescentes demandas da população
carcerária do estado de São Paulo e, gradualmente, se expandiu para todos os centros
penitenciários do país. O PCC está presente em todo o território nacional e em alguns países
da ALC e dedica-se a roubos, assaltos a bancos, tráfico de drogas e de armas (Justusa, Castro
Cerqueira, Kahn e Carvalho Moreiraca, 2018).
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estadual e municipal. Por meio do Fórum, o Plano Metropolitano de
Prevenção à Violência e se desenvolveram mapas e dados de atos
criminosos foram elaborados a partir da integração de informações
de cadastros policiais, que serviram de base para o desenvolvimento de programas municipais de prevenção à violência (De Mesquita
Neto, 2008). A experiência de Lei Seca em Diadema inaugura um
momento de maior destaque para o governo municipal no setor
de segurança pública brasileira, que promoveu a colaboração com
protagonistas tradicionais do sistema de justiça criminal e o desenvolvimento de instrumentos participativos, preventivos e multi-agenciais53 (Cano & Rojido, 2016)

•• Gerenciamento participativo. O papel da comunidade na experiên-

cia analisada foi significativo em todas as etapas do processo. Desde
o diagnóstico, passando pelas consultas a diferentes setores da população, passando por campanhas de informação e sensibilização,
até à sua participação em instâncias como o Conselho Municipal de
Segurança Pública e a colaboração para denunciar infrações através de linhas telefónicas especiais como Disque-denuncia. Outro
exemplo em âmbito estadual é o Instituto de São Paulo Contra a
Violência, uma organização não governamental que reúne empresários, acadêmicos e representantes de diversas organizações sociais, preocupados com os problemas de crime, violência, corrupção
e ineficiência policial. O Instituto em conjunto com as autoridades
públicas para desenvolver projetos em conjunto com os três níveis
de governo (federal, estadual e municipal) em quatro questões
essenciais: polícia, processos judiciais, sistema prisional, políticas,
programas e ações de prevenção à violência, com foco em áreas
urbanas e grupos sociais de alto risco (Mesquito Neto, 2005).

•• Sustentabilidade. É importante destacar que houve uma continuidade no gerenciamento do governo do estado de São Paulo de 1995
a 2018, o que levou à continuidade dos esforços que antes priorizavam medidas de redução de homicídios (Freire, 2018). Situações
semelhantes foram vividas a nível de alguns municípios.

•• Inovação. A incorporação das TIC permitiu o fortalecimento das ca-

pacidades analíticas, de planejamento e dos mecanismos de supervisão rotineira do projeto aqui analisado (Muggah, Robert, Chainey e
Avelar G, 2019), (Justus, Kahn e Cerqueira, 2016).

  
Suas ações normalmente se restringem a atividades de prevenção social (projetos
educacionais, assistenciais, etc.), situacionais (câmaras de vigilância, alarmes, etc.) e policiais
(vigilantes). A Guarda Municipal tem como missão preservar o patrimônio público (prédios,
parques, etc.) e organizar o trânsito, embora na prática também possa contribuir para a
repressão.
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CASO 2. MULHERES, DROGAS E
PRISÕES: O CASO DA COSTA RICA
Este caso se refere a uma política pública de descriminalização
e reintegração de mulheres condenadas à prisão pela
introdução de drogas ilícitas nas prisões; um processo
que teve início no final de 2009 e culminou na aprovação
e implementação de uma reforma da legislação sobre
estupefacientes e substâncias psicotrópicas em 2013. A
reforma e as ações que ela desencadeou têm facilitado
a desinstitucionalização de um número significativo de
mulheres privadas de liberdade. Este caso é um exemplo
de abordagem com enfoque de gênero na agenda de
segurança e oferece alternativas para um dos problemas
mais críticos na ALC: a superlotação carcerária causada
por crimes associados a drogas ilícitas, especialmente no
caso de mulheres cujas taxas de privação de liberdade ou
encarceramento têm crescido lado a lado com esse tipo de
crime.

1. Contexto geral
O aumento de mulheres privadas de liberdade nas prisões da ALC é um
problema regional. O Instituto de Pesquisa de Política Criminal, destaca
que "o total da população carcerária feminina na América Latina aumentou 51,6% entre 2000 e 2015, em comparação com 20% no caso dos
homens" (WOLA, 2016). Um dos principais motivos desse aumento é o
comércio de drogas ilícitas em pequenas quantidades; na Argentina, a
população de mulheres presas por delitos de drogas aumentou 271%
entre 1989 e 2008 e no Brasil 290% entre 2005 e 2013. O mesmo estudo
mostra que a partir da análise da situação em alguns países como Argentina, Brasil, Costa Rica e Peru, mais de 60% da população carcerária
feminina está privada de liberdade por crimes relacionados ao tráfico de
drogas (WOLA, 2016). Outro estudo sobre mulheres privadas de liberdade no Panamá confirmou que 65% dos motivos tiveram origem em crimes
relacionados à venda e ao tráfico de drogas. (Rodríguez E. , 2015)
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Apesar destas tendências preocupantes e das recomendações e instrumentos internacionais que, desde os anos 1970, têm sido emitidos pelas
Nações Unidas, pelo Conselho da Europa e por outras organizações em
relação às mulheres em conflito com a lei e privadas de liberdade54, o
problema não ganhou visibilidade suficiente nem na literatura, nem nas
políticas carcerárias da região. Como algumas análises reconheceram,
“Não ver as mulheres, ou não considerá-las na sua especificidade, tem
justificado um modelo androcêntrico de gestão prisional, centrado nas
problemáticas, necessidades e interesses e que responda também ao
perfil criminoso dos homens.” (Rodríguez E. , 2015)
A pouca visibilidade do problema prisional do ponto de vista de gênero e
o desconhecimento das recomendações emitidas, afetam as condições
adversas que têm caracterizado o encarceramento de mulheres nos aspectos de acomodação, higiene pessoal, saúde sexual e reprodutiva e
cumprimento das obrigações de maternidade. Além disso, esconde as
dimensões sociais que estão por trás das causas que originam o confinamento feminino.
Ao se aprofundar no perfil socioeconômico das mulheres privadas de
liberdade por delitos de drogas, observam-se características comuns em
todos os países: mulheres chefes de família, em situação de pobreza e
vulnerabilidade social e sem antecedentes criminais (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, 2015), o que confirma a importância de abordar
esse problema por meio de respostas de políticas públicas que vão além
das sanções penais, bem como analisar os benefícios versus os efeitos
negativos da prescrição da pena de prisão para esse tipo de situação.
Apesar disso, poucos países da região foram capazes de incorporar considerações específicas ao direito penal para o julgamento de mulheres
infratoras. Os únicos casos em que as ações são registradas são Costa
Rica e Equador55 (Sentencing of women convicted of drug-related offences, 2020)
A Costa Rica teve índices de criminalidade muito baixos por vários anos.
Os homicídios mantiveram taxas de um dígito até que ocorreu um salto
significativo no final da primeira década deste século, quando a taxa
passou de 8,2 por 100.000 em 2008 para 11,8 em 2009; taxa que, embora baixa para os padrões da região, significou um crescimento de 44%
(Gráfico 10). Esta situação, que elevou os níveis de alarme dos cidadãos,

  Veja, entre outras: Diretrizes para o tratamento de mulheres condenadas a penas privadas e
não privativas de liberdade e medidas para mulheres infratoras. Res.A/RES/65/229. Dezembro
de 2010, Bangkok. UNODC, 2010; Saúde das Mulheres na Prisão. Corrigindo a desigualdade de
gênero na saúde carcerária, Organização Mundial da Saúde (OMS), 2009.
55
  A lei equatoriana proíbe o encarceramento de mulheres grávidas por até 90 dias após o
nascimento (ações alternativas, como prisão domiciliar, podem ser utilizadas). As mães que
amamentam também podem cumprir suas penas em instalações de baixa contenção.
54
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ocorreu no âmbito de um processo eleitoral, que fez da segurança do
cidadão o foco principal da disputa e condicionou o compromisso do
próximo governo com uma agenda sobre o assunto.
Embora as ações implantadas estivessem enquadradas em uma política abrangente (PNUD Costa Rica, 2010), a intensificação das respostas
de controle e repressão articuladas por tribunais de flagrante delito56,
produziram resultados imediatos que, embora os incidentes criminais
tenham diminuído, tiveram impacto no crescimento da população carcerária do país.
Gráfico 10. Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, na Costa Rica. 2001-2019
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Na Costa Rica, os alarmes institucionais começaram a surgir com o crescimento da população privada de liberdade na segunda década deste
século. Em dez anos, a taxa de encarceramento aumentou 71,5%, ao

  Os tribunais de flagrantes foram criados por lei especial em resposta a uma onda de crimes
no país, sem precedentes entre 2008 e 2010. Os tribunais intervêm quando alguém é preso
no momento em que um crime está sendo cometido ou imediatamente depois e o caso não
requer provas complexas. O caso é resolvido em poucas horas desde que no momento da
apresentação do boletim policial e da prestação dos depoimentos da vítima e das testemunhas,
isto sem prejuízo das garantias processuais estabelecidas pela legislação do país. Esses
tribunais funcionam em horário estendido das 7h30 às 23h. A esse mecanismo, entre outras
medidas, é atribuída parte dos resultados positivos obtidos pela Costa Rica na redução dos
crimes violentos entre 2010 e 2014.
56
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passar de 218 por 100.000 habitantes em 2008 para 374 por 100.000 habitantes em 2018 (Sánchez Vega, A., 2019), que aumentou a superlotação
carcerária57 e gerou uma deterioração nas condições carcerárias do país.
Gráfico 11. Taxa de confinamento por 100.000 habitantes, Costa Rica. 1996-2018
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de Sánchez, A. (2019). Cadeia, direitos humanos e confinamento.
Novo Humanismo, VOL (7).

Particularmente preocupante foi o aumento de mulheres privadas de
liberdade por crimes relacionados a drogas ilícitas. Enquanto em 1986
46% das mulheres privadas de liberdade na prisão principal feminina do
país eram detidas por crimes contra o patrimônio, em 1990 entrou em
vigor a Lei 7198 da Convenção sobre Estupefacientes, Drogas e Substâncias Psicotrópicas, a porcentagem de presidiárias por crimes contra
a propriedade diminuiu para 25%, enquanto os casos relacionados a
drogas ilícitas aumentaram para 61% (Zumbado, 2013).
Essa preocupação deu origem a estudos sobre o perfil das mulheres
detidas nos centros penais do país por crimes relacionados com drogas
ilícitas, que produziram dados relevantes. Quanto ao perfil socioeconômico, uma das análises constatou que entre as mulheres encarceradas
prevalecia a condição de pobreza ou extrema pobreza (54,9%), sendo um
percentual significativo oriundo de famílias com antecedentes criminais
  Segundo dados obtidos no relatório do Mecanismo de Prevenção da Tortura da Costa Rica de
2019, naquele ano havia uma população carcerária de 16.265 e a capacidade era de 12.435 vagas
e, portanto, uma superlotação de 3.830. (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,
2019)
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(36,7%) (Ministerio de Justicia y Paz; ICD, 2009). Outra investigação identificou que a maioria eram chefes de família (70%), sem renda fixa (35%) ou
com renda abaixo de 100 US $ por mês (33%), mães de menores (86%) e
com baixos níveis de escolaridade (35% com ensino fundamental incompleto e 20% com ensino secundário incompleto) (Rodríguez E. , 2015).
Em relação ao método de introdução de drogas nas prisões, um estudo
constatou que uma enorme porcentagem dos que cometeram esse crime eram mulheres (86%), sem antecedentes criminais (92%) e predominantemente em jovens entre 18 e 30 anos (58%) (Rodríguez E. , 2015)

Tabela 18. Perfil predominante da população carcerária feminina, na Costa Rica
Perfil predominante de mulheres privadas de liberdade por crimes associados
à venda e tráfico de drogas
•
•
•
•
•
•
•

Mulheres jovens entre 18 e 35 anos
Mães de filhos menores (de 1 a 3 filhos)
Chefes de família
Baixo nível de educação
Emprego informal
Condição de pobreza e pobreza extrema
Sem antecedentes criminais

Fonte: Elaboração própria

Com base nos estudos realizados, justificou-se o concepção de uma
política que visasse atender à situação das mulheres privadas de liberdade por motivos associados à venda e distribuição de drogas ilícitas.
Alguns estudos mostraram “que quando programas para mulheres são
elaborados e focados apenas nos fatores criminogênicos da população
masculina58 eles têm menos probabilidade de serem eficazes na redução da reincidência do primeiro. Isso não ocorre apenas porque eles se
concentram em fatores que são menos relevantes ou que operam de
forma diferente para as mulheres, mas também porque eles não abordam os fatores que são exclusivos ou mais relevantes para elas" (Mera
& Espinoza, 2018).

2. Descrição da política pública
O processo que levou à formulação e execução das políticas públicas
ocorreu em três etapas. Na primeira etapa (2009-2010), ocorreu a iden  O crime feminino, ao contrário do crime masculino, não constitui um risco significativo para
a sociedade. Os crimes pelos quais as mulheres são processadas com maior frequência são
crimes como furto e, nos últimos anos, tráfico de drogas na qualidade do microtráfico.
58
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tificação e diagnóstico do problema e seu posicionamento na agenda
pública. Foram promovidas análises institucionais e estudos acadêmicos
que destacaram a complexa situação das mulheres privadas de liberdade
por violações da Lei de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, drogas de uso não autorizado, atividades relacionadas, lavagem de dinheiro
e financiamento do terrorismo, Lei 820459. Também são adotadas as primeiras medidas administrativas contra o problema, por meio do cargo do
perdão de que trata o artigo 90 do Código Penal. Dos cargos concedidos
pelo governo naquele período, 85% foram para mulheres condenadas
por crimes de drogas.
É importante destacar que a cobertura mediática ao longo desta etapa
caracterizou-se pela sua abrangência e um adequado balanço informativo que mergulhou nas histórias individuais das mulheres beneficiadas
com as medidas em cargo, o que contribuiu para sensibilizar a opinião
pública, facilitando o posterior aprovação de reformas legais60.
Na segunda etapa (2011-2013) é dado o processamento e aprovação da
Lei 9161 Reforma da lei sobre estupefacientes, substâncias psicotrópicas, drogas para uso não autorizado, atividades relacionadas, lavagem
de dinheiro e financiamento do terrorismo e seus regulamentos, objeto
desta análise. A sua aprovação em julho de 2013 resultou de uma ação
coordenada entre a Defensoria Pública do Poder Judiciário, a Direção-Geral de Adaptação Social do Ministério da Justiça e deputados de
diversos partidos políticos.
A Lei 9167 reduziu a pena mínima de 8 para 3 anos para mulheres que
introduziram drogas nas prisões e que apresentam condições de vulnerabilidade social (Tabela 19) Ao reduzir a pena mínima, os juízes teriam a
possibilidade de aplicar penas alternativas à prisão. O objetivo da reforma
foi mitigar os efeitos negativos que acarreta o encarceramento da mulher
e garantir a proporcionalidade das sanções aplicadas. Isso é afirmado
no registro do processamento da lei em que é indicado literalmente que
a reforma procura “contribuir para corrigir este problema estrutural que
hoje rompe o tecido social ao dividir os domicílios chefiados por mulheres, deixando seus filhos e filhas desprotegidos, introduzindo elementos
de proporcionalidade e especificidade de gênero por meio de penalida-

  Os estudos foram realizados pelo Ministério da Justiça e Graça em conjunto com o
Instituto Costa-riquenho de Drogas. Da mesma forma, as análises realizadas nos trabalhos
finais de graduação de bacharelado e mestrado em direito penal, levaram em consideração
as recomendações formuladas em diversos acórdãos da Sala III, nos quais se mencionou a
impossibilidade de aplicação de penas menores, rever a Sentença 1999-01539.
60
  Veja La Nación, o Governo negou 97% dos pedidos de perdão em quase três anos, 1 de janeiro
de 2013, em http://www.nacion.com/2013-01-01/Sucesos/Gobierno-nego-97--de-pedidosde-indulto-en-casi-tres-anos.aspx, acessado em 29 de março de 2013; Rádio Pampa, Presidente
concede perdões por ocasião do Dia da Mãe, 13 de agosto de 2013, em www.radiolapampa.
net/2013/08/presidenta-otorga-indultos-con-motivo-del-dia-de-la-madre/.
59
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des, disponibilizando elementos aos juízes para ordenar o cumprimento
da pena de forma a humanizar e introduzir a possibilidade de sua reintegração social no cumprimento da sanção penal.” (Asamblea Legislativa
de Costa Rica, 2013)
Tabela 19. Lei 9.161, Artigo 77 bis da Costa Rica
Lei N° 9161. “Reforma abrangente da lei sobre estupefacientes, substâncias psicotrópicas, drogas
para uso não autorizado, atividades relacionadas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo,
para introduzir proporcionalidade e especificidade de gênero. "
Artigo único. . É adicionado o artigo 77 bis, cujo texto passará a ser:
“Artígo 77 bis.- A pena prevista no artigo anterior será de 3 a 8 anos de reclusão quando a
mulher for autora ou participar na introdução na prisão de substâncias tóxicas, estupefacientes ou psicotrópicas e cumprir uma ou mais das seguintes condições:
a) Se encontra em condição de pobreza.
b) Ser o chefe do agregado familiar em situação de vulnerabilidade.
c) Tenham sob seus cuidados menores, idosos ou pessoas com qualquer tipo de deficiência
que justifique dependência do responsável.
d) Ser um idoso em condições vulneráveis.
Caso se verifique alguma das condições anteriores, o juiz competente ou o juiz de execução
da pena pode ordenar o cumprimento da pena imposta, sob a forma de prisão domiciliária,
liberdade assistida, centros de confiança, liberdade restrita com dispositivos eletrónicos não
estigmatizante ou qualquer tipo de medida alternativa à prisão ” (Asamblea Legislativa de
Costa Rica, 2013)
Fonte: Elaboração própria

O projeto foi aprovado em julho de 2013 e entrou em vigor em setembro
do mesmo ano. Os beneficiários imediatamente solicitaram uma revisão
de seus casos. O Gráfico 12 mostra o impacto da entrada em vigor da Lei
9161, ao interromper a tendência de crescimento da população privada
de liberdade por crimes associados a drogas ilícitas. Entre 2013 e 2017,
houve um decréscimo de 37% no número de mulheres privadas de liberdade, com um aumento surpreendente em 201861.
A terceira etapa (2014-2020) responde à necessidade de apoiar insti-

  Apesar dos inquéritos sobre o motivo do aumento da população feminina privada de liberdade
em 2018, duas hipóteses foram obtidas: (i) os juízes poderiam ter deixado de aplicar o artigo
77 bis como faziam no passado, e/ou (ii) antes da entrada em vigor de um novo regulamento
técnico no setor penitenciário, poderia ter impactado negativamente o desempenho da
avaliações extraordinárias necessárias para esses casos.
61
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Gráfico 12. Número de mulheres privadas de liberdade, na Costa Rica. 2000-2018
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Fonte: Elaboração própria com dados de (Unidad de Planificación Institucional, 2019)

tucionalmente as mulheres que recebem o benefício previsto na lei, de
forma a evitar sua reincidência e levando em consideração que todas
elas enfrentaram situações de vulnerabilidade (Defensa Pública de Costa
Rica, 2015). Foi criada a Rede de Atenção Integral às Mulheres Vinculadas a Processos Criminais e seus Parentes Dependentes em Situações
de Vulnerabilidade (RED) composto por representantes da Defesa Pública, INAMU, IMAS, Ministério da Justiça e Paz, Instituto Costa-riquenho de
Drogas, Fundo Nacional Infantil, Instituto Nacional de Aprendizagem e
Instituto de Alcoolismo e Dependência de Drogas. Da mesma forma, conta com a participação do setor privado por meio da Câmara de Comércio.
Em 2014, as instituições participantes da rede assinam um Protocolo de
Coordenação que fortalece o esquema institucional, e no qual fica estabelecido que a Rede tem o seguinte objetivo geral: “... oferecer uma
abordagem integral às mulheres vinculadas ao processo penal e seus
dependentes em situação de vulnerabilidade, a fim de diminuir a desigualdade social e a discriminação que as afetam e permitir que exerçam
plenamente seus direitos.” (Figura 7) (Varias Instituciones, 2014)
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Figura 7. Diagrama de fluxo de ação do programa RED na Costa Rica
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A Rede continua ativa e foi incorporada aos diversos instrumentos de
planejamento das instituições que a integram. Destacam-se os relatórios
anuais de avaliação de 2019 do Ministério da Justiça e da Paz. (Secretaría
de Planificación Sectorial e Institucional, 2019), bem como o Instituto Costa-riquenho de Drogas (Unidad de Planificación Institucional, 2019), que
mostra o monitoramento que vem sendo dado ao programa.
A Lei 9161 inspirou outras reformas do Código Penal. Em 2018, foi aprovada a Lei 9628, introduzindo mudanças na forma de fixação das penalidades e dando aos juízes a possibilidade de integrar como mitigantes o
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fato de “…a pessoa condenada é a mulher que se encontra em estado
de vulnerabilidade, devido à pobreza, por ter sob sua responsabilidade
o cuidado e manutenção de familiares dependentes, por deficiência ou
por ser vítima de violência de gênero, quando esse estado influenciou a
prática do ato punível." (Comisión Permanente Especial de Seguridad y
Narcotráfico, 2018). Este fator atenuante é incluído através do aditamento da alínea g) ao artigo 71.º do Código Penal e é complementado pelo
aditamento de um parágrafo ao artigo 72, o qual estabelece a possibilidade de redução da sanção, mesmo abaixo da pena mínima, se a pessoa
condenada for mulher sem antecedentes criminais e que reúna todas as
características indicadas na alínea g).

3. Resultados
A reforma do artigo 77 bis da Lei 8204 e a incorporação da perspectiva de
gênero na análise da causalidade por trás de crimes associados às drogas ilícitas representou um avanço nos direitos humanos das mulheres
privadas de liberdade . Foi uma resposta à Diretriz 61 das Diretrizes para
o Tratamento de Mulheres Condenadas à Privação de Liberdade, Não
Privação de Liberdade e Medidas para Mulheres Criminosas, que indica
expressamente que: “Dado o número desproporcional de mulheres que
são detidas por delitos menores relacionados às drogas, muitas vezes
como resultado de se tornarem vítimas de traficantes de drogas maiores, pobreza e coerção, os tribunais devem ter o poder de considerar, ao
condenar, a mitigação da condenação de mulheres que cometeram este
tipo de crime devido às suas circunstâncias e características pessoais”.
(UNODC, 2009)
As decisões de desinstitucionalizar mulheres presas por crimes associados a drogas ilícitas, primeiro materializadas em uma política de cargos e
depois em uma reforma do direito penal, tiveram os seguintes impactos
positivos.

•• Foram promovidos processos de libertação para mulheres sujeitas

a penas privativas de liberdade na época da aprovação da lei. Estima-se que, em uma primeira etapa, cerca de 120 mulheres se saíram
do nível institucional fechado, com impacto positivo no problema
da superlotação na maior penitenciária feminina do país. (Molina &
Cortés, 2017). No entanto, esse resultado não pode ser medido à luz
dos índices de reincidência, pois não há estudos a esse respeito, o
que é imprescindível em qualquer processo que envolva benefícios
para a população privada de liberdade.

•• Foi garantida maior proporcionalidade na aplicação da sanção penal, com predomínio de medidas alternativas.
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•• O componente RED veio garantir apoio e atenção integral às mulheres privadas de liberdade, principalmente na fase de reinserção social.

•• A população foi sensibilizada para uma questão com profundas raí-

zes sociais e cuja resposta foi penalizada, com resultados positivos
ao nível da aceitação social das medidas alternativas aplicadas.

•• Sucessivas reformas penais foram inspiradas, como é o caso da Lei

9628, em que os atenuantes previstos na Lei 9161 são utilizados
para outros tipos de crimes cometidos por mulheres.

4. Contribuições e inovações
A política de desinstitucionalização aplicada às mulheres em conflito com
a lei em crimes associados à venda e distribuição de drogas, foi o resultado de um esforço inspirado numa visão sensível ao gênero, baseada
na análise da situação das mulheres nas prisões do país, devidamente
coordenada e sustentada ao longo do tempo. Dentre suas principais contribuições e inovações, destacam-se:

•• Igualdade de gênero. Ao incorporar a perspectiva de gênero na

questão prisional, o que antes era invisível, adquiriu magnitudes
preocupantes. O crescimento vertiginoso da população carcerária
feminina e o peso dos crimes associados às drogas ilícitas foram
evidenciados como a causa desse aumento. Além disso, permitiu
evidenciar as condições socioeconômicas das reclusas e relativizar
seus níveis de perigo na ausência de antecedentes criminais na
maioria dos casos. Tudo isso culminou em uma política penitenciária
com perspectiva de gênero.

•• Rigor.

Graças aos estudos realizados, foi projetada uma solução
penal adaptada às condições de um setor da população infratora do
país, conseguindo respostas menos desproporcionais, que reduzem
os efeitos adversos que o encarceramento tem sobre a pessoa e sua
família. A reforma inspirou-se em análises dos perfis socioeconômicos e criminológicos das mulheres privadas de liberdade e permitiu
estabelecer exaustivamente as condições de aplicação da norma.

•• Integridade. A abordagem integral da problemática do crime evitou

que o processo de intervenção se esgotasse na aplicação da pena
ou na libertação; em vez disso, uma resposta interinstitucional foi
projetada para fornecer acompanhamento às condenadas e suas
famílias em seu tratamento de reintegração social. As instituições
responderam à necessidade de acompanhamento das mulheres e
suas famílias e foi criada uma instância permanente de apoio interins-

90

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

titucional. O programa, a RED, que articulou e ampliou seu escopo
de atuação para todas as mulheres que saem das prisões do país.

•• Sustentabilidade e escalabilidade. O processo desde os primeiros

diagnósticos, a concessão de cargos e o posicionamento do problema na agenda pública nos anos de 2006 a 2008, até o seu culminar
com as Leis 9161 de 2013 e 9628 de 2018, foi estendido ao longo de
várias administrações de sinal político diferente e avançou em vários
períodos legislativos contando com a confluência de várias forças
políticas. Se conseguiu tornar em uma política de Estado. Além disso, a política alcançou sua escalabilidade de duas formas: primeiro,
inspirou uma segunda reforma do direito penal que possibilitou que
as medidas mitigadoras previstas na Lei 9161 fossem estendidas a
outros tipos de crimes cometidos por mulheres; o programa RED
de apoio social acabou abrangendo toda a população carcerária
feminina do país.
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CASO 3. POLÍTICA SOCIAL E DE
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DO
CRIME: O CASO DO MÉXICO
Este caso analisa o impacto que os programas de política
social voltados para o alívio da pobreza e da exclusão
podem ter, dados seus efeitos indiretos e diferidos, na
contenção e redução da violência. Foi selecionado um
programa de transferências monetárias condicionadas
(CCTT) executadas no México, dada a relevância que essas
iniciativas têm tido na ALC, tornando-se uma importante
inovação na política social com impacto em múltiplos fatores
de risco social. Foi demonstrado que esses programas
geram externalidades que afetam positivamente variáveis
como homicídio, violência doméstica, furto e roubo. Mesmo
quando a literatura é escassa, as evidências até agora
registradas são animadoras e falam da necessidade de se
caminhar para uma convergência maior e mais rentável
entre as políticas sociais e de segurança

1. Contexto geral
O México vive há vários anos um agravamento da situação de insegurança,
confirmado pelo aumento das taxas de homicídio e femicídio. De acordo
com o Gráfico 13, a taxa de homicídios intencionais começou a crescer a
partir de 2014, atingindo um novo máximo em 2019 com 23,4 homicídios
por 100.000 habitantes. Nos últimos cinco anos, as denuncias sobre esse
tipo de crime cresceram 13%; enquanto as vítimas aumentaram 17%.
Um maior crescimento registrou o assassinato de mulheres por razões
de gênero. Entre 2015 e 2019, a taxa de feminicídio saltou de 0,7 por 100
mil mulheres para 1,5, o que equivale a um crescimento de 114% naquele
período de cinco anos. A tendência do crescimento também foi registrada nos crimes de furto, que passaram de uma taxa de 341,9 roubos
por 100 mil habitantes em 2015 para uma taxa de 429,9 em 2019. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2020).

92

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

Gráfico 13. Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, no México. 2006-2019
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Existe um número significativo de estudos que tentam explicar as causas
associadas ao aumento dos crimes violentos neste país nos últimos anos.
Alguns atribuem os homicídios, entre outras causas, a alterações em fatores socioeconômicos62. Um estudo identificou que o aumento de 1%
no grupo de jovens “ninis” (que não estudam e não trabalham entre 19 e
24 anos) em uma entidade federal com fronteira com os Estados Unidos
entre 2007 e 2013 foi correlacionado com um aumento de 2,8 homicídios
por 100.000 habitantes (De Hoyos, Gutiérrez Fierros, & Vargas M., 2016).
Outro estudo apontou que um aumento de um ponto no coeficiente
de Gini entre 2007 e 2010 pelos municípios do México se traduziu em
um aumento de mais de 36% no número de homicídios relacionados a
drogas por 100.000 habitantes63; ou seja, confirmou um efeito causal da
desigualdade no crime (Enamorado, López-Calva, Rodríguez-Castelán, &
Winkler, 2016). Esses estudos e outros citados posteriormente justificam
o interesse em analisar em profundidade os efeitos dos programas de
política social sobre a violência e o crime.
  Na literatura, eles dominam (1) a política de luta contra o tráfico de drogas; (2) dinâmicas
exógenas, como aumentos no preço das drogas, um fornecimento mais aplicado de armas e um
aumento nas deportações de imigrantes com antecedentes criminais dos Estados Unidos; e (3)
mudanças nas condições socioeconômicas.
63
  Os autores assumiram o seguinte: Como resultado da crise financeira internacional de
2009, homens adultos jovens e relativamente não qualificados tradicionalmente empregados
no setor industrial no norte do México enfrentaram uma redução significativa no mercado
de trabalho formal nesse setor. Isso aumentou a probabilidade de ingressarem em grupos do
crime organizado.
62
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Entre os programas de política social mais difundidos na região estão os
Programas de Transferência Condicional de Renda (PTMC), que começaram a ser implementados em meados da década dos anos noventa. Essas
iniciativas estão focadas nas famílias em situação de extrema pobreza,
com o objetivo de aliviar a pobreza imediata e intergeracional por meio
do aumento da renda mensal das famílias e com a condição de que os
beneficiários observem o cumprimento de requisitos como a adequação
das dietas e critérios nutricionais, permanência das crianças nas salas
de aula da escola e da faculdade, participação dos membros da família
em programas de qualificação profissional, atendimento a programas de
tratamento de dependências químicas, etc. (Parker, 2019). Essas políticas
vão além de abordar a desigualdade de rendas, buscando afetar um conjunto de fatores que, como educação ou saúde, produzem e reproduzem
a exclusão social. (PNUD, 2019).
Os PTCM tornou-se uma inovação de política pública em matéria social
em toda a região. Em 2015, vinte países da ALC registraram trinta programas ativos de transferência condicional que beneficiaram mais de 132 milhões de pessoas e mais de 30 milhões de famílias, com um investimento
equivalente a 0,33% do PIB regional ou 153 US $ per capita (Cecchini &
Atuesta, 2017). Diferentes estudos de avaliação de impacto social mostraram que os CCTTs melhoraram o bem-estar das famílias que vivem na
pobreza, em aspectos que incluem o nível de renda64, nutrição, acesso a
serviços de saúde, educação e outros (Cecchini & Atuesta, 2017). Esses
avanços têm contribuído para sua consolidação, conseguindo superar os
ciclos políticos (Cecchini & Madariaga, 2011).
Além do impacto dos CCTs sobre as variáveis sociais, estudos têm sido
realizados tentando estabelecer correlações entre eles e mudanças nos
padrões de crime. Embora existam poucos estudos na ALC que abordaram essa perspectiva de análise de CCT e as evidências ainda são limitadas, aqueles que tentaram confirmar resultados sugestivos. As análises
identificadas neste estudo procuram responder se os CCTTs geraram
externalidades positivas sobre o crime de duas maneiras principais65: (i)
pelo aumento da renda familiar, e (ii) pela redução das oportunidades ou
desqualificação de jovens que frequentam a escola. As análises citadas
referem-se a programas executados no Brasil e na Colômbia (Tabela 20).
A evidência foi robusta sobre a relação entre o aumento da renda familiar
e a redução do crime; não entre a incapacitação dos jovens para a prática
  Lance (2016) constatou que a pobreza extrema, por exemplo, no Brasil diminuiu de 20%
(2004) para 7% (2009) e que o coeficiente de Gini caiu 4,7% entre 1995 e 2004. O PTMC Bolsa
Família contribuiu com 21% desta redução. No México, o programa Progresso-Oportunidades
registrou uma redução maior da pobreza extrema nas áreas rurais. O PTMC contribuiu com
21% para a redução do coeficiente de Gini de 5% entre 1996 e 2004.
65
  Gary Becker, em seu texto Crime e Castigo: Um Enfoque Económico (1974), estabeleceu
as bases teóricas para esses estudos argumentando que o crime também está vinculado ao
ambiente econômico e social que potencialmente altera os incentivos para cometer um crime.
64
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de atividades criminosas e a redução da criminalidade. Ambos os estudos
sugerem que a redução da desigualdade produzida pelos programas foi
acompanhada por uma redução nas taxas de criminalidade66 (Camacho
& Mejía, 2013), (Chioda, De Mello, & Soares, 2012).
Tabela 20. Externalidades positivas de CCTTs sobre crime e violência no Brasil e na Colômbia

Efeito de rendimento
No caso de PTMC na Colômbia, Famílias em Ação (FA), apurou-se que o programa reduziu os
crimes contra a propriedade, especificamente furto de pessoas e furto de veículos, em 7,2% e 1,3%,
respectivamente, nos dias posteriores às transferências antes de um aumento de 10% na taxa de
beneficiários. Analisando o efeito das transferências AF sobre a incidência de crimes em algumas
áreas urbanas de Bogotá, constatou-se que a taxa de furto de residências em áreas próximas ao
local dos pagamentos diminuiu entre 7,7% e 12% em face de um aumento de 10% na taxa de beneficiários (Camacho & Mejía, 2013). Também foi possível verificar que, quando as mães beneficiárias
recebiam dinheiro dos CCTs, o índice de violência intrafamiliar foi reduzido em 6%, principalmente a
gerada no parceiro; embora a magnitude do efeito tendesse a variar dependendo da região, níveis
de pobreza e tempo no programa (Rodríguez C. , 2015).
No caso do Bolsa Família (BF) no Brasil, evidências robustas e significativas também foram encontradas em relação à redução do crime. Externalidades positivas do BF foram detectadas com estando relacionadas a crimes contra a propriedade, como roubo, furto e sequestro (Loureiro, 2012).
O Efeito de Redução de Oportunidades
Um estudo estimou que a expansão do BF entre 2006 e 2009, correspondendo a aproximadamente 59 alunos adicionais inseridos na escola, causou uma redução de 21% nos crimes cometidos nos
bairros do em redor das escolas (Chioda, De Mello, e Soares, 2012).
Outros efeitos
Outro estudo mostrou que a taxa de homicídios e internações por violência homicida diminuiu com
o aumento da cobertura do PTCM na população-alvo. Para cada percentual de aumento de cobertura no Bolsa Família, a taxa de homicídios diminuiu 0,3%. Quando a cobertura da população-alvo era
de pelo menos 70% em um ano, as internações por violência diminuíram 8%; por dois anos, 14%; por
três anos, em 20%; e por quatro anos em 25% (Borges Machado, Rodrigues, Rasella, Lima Barreto e
Araya, 2018).

  Embora a relação entre desigualdade de renda e crime violento tenha sido demonstrada
por correlações, as razões por trás dessa relação é debatível. Por um lado, sugere-se que a
desigualdade pode aumentar a violência criminal devido ao aumento das tensões sociais
geradas ou porque em contextos de desigualdade, o crime pode proporcionar melhores
retornos econômicos do que as atividades legais (UNODC, 2019c).
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2. Descrição do Programa
O primeiro programa de transferência condicionada de renda de âmbito
nacional e uma das principais referências da ALC foi lançado no México em
1997, no contexto da chamada “crise da tequila” que afetou grande parte
da população excluída do sistema de proteção social (Yaschine, 2019).
Inicialmente, o PROGRESA, como foi denominado o programa em sua primeira fase, proporcionou transferências de renda para famílias em áreas
rurais em situação de escassez de alimentos. As corresponsabilidades
das famílias beneficiárias consistiam no comparecimento de todos os
membros do domicílio aos exames médicos agendados, ao consumo de
suplementos nutricionais, ao comparecimento das mães e de seus filhos
adolescentes às sessões de orientação de saúde e à frequência escolar
de meninas, meninos e adolescentes. Em 2001, o programa passou a se
chamar OPORTUNIDADES e os beneficiários e a abrangência geográfica foram ampliados. Foram incluídas as áreas semiurbanas e urbanas e
foram oferecidos serviços específicos direcionados a jovens e idosos.
Em 2014, o programa mudou novamente de nome para PROSPERA,
mantendo os mesmos benefícios e incorporando outros relacionados à
promoção do empreendedorismo e inclusão financeira e trabalhista na
oferta institucional de programas sociais (Cecchini e Atuesta, 2017). No
total, e com versões ajustadas, o programa PTMC PROGRESA-OPORTUNIDADES-PROSPERA (POP) continuou a funcionar durante vinte e dois
anos e cinco administrações.
A atual administração, cujo mandato constitucional teve início em dezembro de 2018, realocou os recursos do programa PROSPERA a outras
iniciativas no âmbito da sua nova política de desenvolvimento social.
A partir de um modelo transversal de desenvolvimento assistencial do
Estado, o governo federal priorizou 30 programas e projetos no Plano
Nacional de Desenvolvimento (2019-2024), entre os quais se destacam
“Jovens construindo o Futuro”67 e "Semeando Vida"68 pelo seu escopo
e valores de investimento. Apesar do progresso feito até o momento,
  O programa “Jovens Construindo o Futuro” tem como objetivo formar, capacitar e inserir
jovens entre 18 e 29 anos, em situação de exclusão social e laboral, com sucesso (que não
estudam nem trabalham) no mercado de trabalho. Cada jovem formado em um local de trabalho
recebe uma bolsa de 3.748 pesos mensais e um seguro médico por 12 meses. O programa teve
um orçamento de 23.915 milhões de pesos em 2019; para o ano de 2020 tem um orçamento
aprovado de 24.956 milhões de pesos (CONEVAL, 2020b). Em 5 de agosto de 2020, havia 297.371
centros de trabalho verificados e 497.397 aprendizes inscritos, dos quais mais de 58% eram
mulheres (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2020).
68
  O programa “Semeando Vida” é voltado para os camponeses das localidades rurais com renda
abaixo da linha de bem-estar, com presença em oito estados. O suporte tem três componentes:
1) pagamento mensal de 5.000 pesos, dos quais 10% são usados para a poupança e a criação do
Fundo de Bem-Estar; 2) apoio em espécies como, plantas, suprimentos, ferramentas, viveiros
comunitários e bio fábricas; e 3) suporte técnico. O programa teve um orçamento de 14.793,8
milhões de pesos em 2019; para o ano de 2020 tem um orçamento de 28.504,9 milhões de pesos
(Secretaría de Bienestar, Cocoa Services S.C., 2020). Em 9 de outubro de 2019, o programa tinha
mais de 229.091 agricultores inscritos e trabalhava com 25 povos nativos em 575 mil hectares,
4.400 arrabaldes e 362 municípios. (Presidencia de la República, 2019).
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as experiências são relativamente recentes para encontrar literatura que
mede resultados e impactos concretos. De momento, verifica-se que
a implementação destas novas intervenções tem enfrentado múltiplos
desafios, entre outros: funcionamento e coordenação num território amplo e heterogéneo; gestão por meio de novas estruturas operacionais;
recursos limitados para a operação; desenvolvimento de estratégias de
implementação eficazes; bem como romper com as inércias burocráticas
habituadas às abordagens e rotinas anteriores (CONEVAL, 2020a).
Sobre o programa POP69, vários estudos destacam algumas conquistas
que merecem ser consideradas. Em primeiro lugar, o POP atingiu seu
objetivo central, que era aumentar a renda das famílias mais pobres e
melhorar o capital humano de seus membros. A partir de uma abordagem integral, o apoio prestado concentrou-se em três esferas: educação,
saúde e alimentação70. (Parker, Susan W., 2019). O programa priorizou
mulheres chefes de família como beneficiárias diretas (Dávila Lárraga,
2016). Além disso, foi prestado apoio na assistência pré-natal e pós-natal
para mulheres grávidas e bolsas de estudo para meninas nas escolas
secundária e superior (Parker, Susan W., 2019).
Em segundo lugar, o programa, em suas diferentes versões, caracterizou-se pela participação interinstitucional e com administrações nos níveis
nacional e subnacional. Destacou a participação do Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda e Crédito Público e Instituto Mexicano de Previdência
Social (IMSS), todos coordenados por meio de um conhecido mecanismo
descentralizado como Coordenação Nacional do Programa. Além disso,
foram incorporadas 32 Delegações Estaduais e 232 Unidades de Atenção
Regional que operam o programa nas entidades federativas (Gobierno
de la República, 2016). O esquema organizacional foi complementado a
nível local por entidades representativas dos beneficiários do programa,
o que melhorou a conexão entre as famílias beneficiárias e o pessoal
da saúde, educação e outros serviços, bem como com a Coordenação
Nacional (Dávila Lárraga, 2016).
É evidente, no caso do PTCM do México, a ausência de instituições de segurança na execução dessa política social, pelo menos não há evidências
documentais que indiquem uma participação formal ao nível de apoio
ou coordenação de ações entre as instituições sociais e os segurança.

  O programa Progresa-Oportunidades-Prospera (POP) foi o segundo com maior cobertura
na ALC, que passou de 1,6 milhão de domicílios em sua primeira fase (PROGRESA), para 6,1
milhões de domicílios em sua última fase (PROSPERA) e alcançando uma cobertura de mais
de 29 milhões de pessoas. O investimento foi equivalente a 0,23% do PIB do México em 2015 e
representou 2,2% dos gastos da política social (Cecchini e Atuesta, 2017).
70
  O apoio na área de educação consistiu em bolsas, material escolar, atendimento e qualidade
da educação. Na saúde, deu-se acesso aos serviços básicos do sistema público de saúde. Além
disso, ofereceu acesso a alimentos e educação nutricional.
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Isso não exclui a participação informal ou esporádica, considerando que
algumas das políticas de transferência de acompanhamento devem ser
implantadas em áreas afetadas pela violência e pelo crime.

3. Resultados
Em relação aos aspectos sociais que eram o objetivo dos POPs, as informações disponíveis confirmam impactos positivos no plano imediato,
mas não no médio e longo prazo. Alguns estudos indicam que o POP
conseguiu melhorias no consumo alimentar das famílias, redução da pobreza extrema71 e avanços importantes em vários indicadores educacionais, nutricionais e de saúde. No entanto, se argumenta que os impactos
no capital humano, na inserção laboral dos jovens beneficiários e na mobilidade intergeracional têm sido inferiores ao esperado (Yaschine, 2019).
Embora os CCTs desenvolvidos no México por quase duas décadas não
tivessem o objetivo explícito de impactar os problemas de violência e
criminalidade, os estudos revisados revelam algumas externalidades
positivas que tais programas poderiam ter em termos de homicídios e
violência contra as mulheres, embora nestes últimos casos as variáveis
também sejam incorporadas ao nível de escolaridade dos cônjuges e ao
consumo de álcool. Os estudos para o México indicam o seguinte:

•• Externalidades positivas do POP em relação aos homicídios. As

análises disponíveis mostram que a taxa desse crime diminui quando a cobertura do CCT aumentou. De acordo com uma análise a
esse respeito, quando a cobertura do programa atinge mais de 25%
da população de um município, a probabilidade de zero homicídio é
de cerca de 50% (Lance, 2014). O mesmo estudo também constatou
que o CCTT teve menos efeito sobre os homicídios em municípios
mais pobres no período 2005-200872, comparado ao efeito em municípios com rendas mais altas, nos quais a cobertura do CCT afetou
positivamente a taxa de homicídios73.

•• Externalidades positivas do POP sobre violência doméstica. Há

evidências de que quando a renda do cônjuge é aumentada em
200 pesos mexicanos por mês - equivalente a 35% da renda do
cônjuge -, o consumo de álcool diminui em 15%, o que por sua vez

  Entre 2008 e 2018, o Conselho Nacional de Avaliação da Política de Direitos Sociais (CONEVAL)
registrou uma tendência de estagnação em relação à evolução da pobreza no México. Houve
redução da pobreza extrema entre 2008 e 2018, de 44,4% para 41,9%, respectivamente. No
entanto, em números absolutos, as pessoas que vivem na pobreza aumentaram de 49,5 para
52,4 milhões (CONEVAL, 2019).
72
  Para esta análise, foram coletados dados de 3.110 municípios do México por um período de
três anos.
73
  Lance (2014) não fornece uma explicação para a diferença do impacto entre municípios mais
pobres e mais ricos.
71

98

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

reduz o comportamento agressivo induzido por este fator em 21%74
(Angelucci, 2007). Este último estudo citado analisa as mudanças
no comportamento agressivo em homens e o valor da transferência
concedida, controlando para o nível de escolaridade do cônjuge;
enquanto pequenas quantidades de transferências reduzem a
violência associada ao consumo de álcool em 37%; transferências
maiores aumentam o comportamento agressivo dos homens que
têm níveis educacionais mais baixos e maiores preconceitos contra
as mulheres (Angelucci, 2008). Da mesma forma, ao medir o impacto
das transferências na área rural, no período de dois a seis anos, a
violência física conjugal diminui 33%; no entanto, a probabilidade de
receber ameaças e ser vítima de violência emocional aumenta em
23%, segundo o estudo de Bobonis e Castro (2010).

4. Contribuições e inovações
Os CCTs foram considerados uma inovação na política social na ALC nas
últimas duas décadas. Incluíram populações tradicionalmente excluídas
dos serviços de proteção social, conseguiram uma abordagem abrangente para enfrentar a pobreza que inclui o acesso a serviços de saúde, educação e nutrição, promoveram a gestão intersectorial e interinstitucional
(Cecchini & Atuesta, 2017) e têm privilegiado o enfoque de gênero para
trazer benefícios, preferencialmente, às mulheres de setores vulneráveis.
Mesmo quando não há evidências documentadas, algumas análises
sugerem que esses programas, ao impactar positivamente no índice de
pobreza multidimensional que possibilita a geração de oportunidades
concretas de inclusão socioeconômica, por sua vez aumentam a coesão social e os espaços de convivência e participação, diminuição das
expressões de violência. O que é relevante é a confirmação da relação
entre desigualdade e violência.
O PTMC gerou lições importantes que podem ser valiosas na formulação
e implementação da política social e previdenciária do atual governo
federal, que está especialmente comprometido com uma abordagem de
segurança que limite o enfrentamento e a ação repressiva e intensifique
a mecanismos de prevenção. Entre os aspectos sendo destacados estão
os seguintes:

•• Abrangência.

Uma das condições mais complexas impostas por
uma abordagem equilibrada e abrangente à segurança do cidadão
é o desenho e a implementação de políticas que impactam preventi-

  Com base em uma amostra de 10.257 domicílios em situação de pobreza, residentes em 506
municípios rurais dos estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí e Veracruz para a análise quantitativa no período 1997-1998.
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vamente os múltiplos fatores associados à violência e ao crime. Principalmente aqueles fatores de natureza social. A análise dos PTMC
realizados no Brasil, Colômbia e México fornecem pistas importantes sobre as externalidades e os efeitos induzidos que os programas
sociais podem ter na redução das taxas de homicídio, feminicídio e
crimes contra a propriedade, entre outros. Não se trata, como já foi
referido, de assimilar a política social à política de segurança, mas de
reconhecer que existem áreas de interseção que tornam necessária
a revisão dos desenhos institucionais para melhorar os níveis de
inter-relação e cooperação entre a política social e segurança. Além
disso, a possibilidade que esses programas oferecem de incorporar
diferentes tipos de intervenções sociais deve levar à incorporação de
programas de controle dos fatores de risco diretamente associados
à violência, como o consumo de álcool ou a posse de armas de fogo.

•• Interinstitucionalidade. Uma das principais contribuições do CCTT

foi conceituar a política social não de forma compartimentada, através de diversos programas que não se articulam, mas como uma
oferta integrada que maximiza o impacto no núcleo familiar. É um
modelo que pode ser estendido não só às instituições do setor social, mas também incorporar algumas das instituições do setor de
segurança cidadã. Conforme indicado anteriormente, não foi confirmada a existência de uma colaboração ativa entre os órgãos de
desenvolvimento social, segurança e justiça, porém, tal colaboração
é desejável. Instituições como a polícia e a justiça criminal têm muito
a ganhar com comunidades mais prósperas, saudáveis e inclusivas,
onde a violência e o crime diminuem, assim como o setor penitenciário em seus programas de apoio social à população privada de
liberdade e nos processos de reinserção social.

•• Rigor. Embora o programa não o proponha, foram produzidas aná-

lises independentes que usaram as informações produzidas pelo
POP para confirmar várias hipóteses sobre o impacto do programa
nas variáveis sociais e de segurança do cidadão. É fundamental consolidar a coleta e o gerenciamento de dados úteis para o desenvolvimento de modelos de análise que estimulem a geração de estudos
sobre as externalidades positivas da política social nos fenômenos
de violência e criminalidade.

•• Sustentabilidade

e escalabilidade. O programa de PTMC PROGRESA-OPORTUNIDADES-PROSPERA (POP) continuou a operar
continuamente durante vinte e dois anos e ao longo de cinco administrações de diferentes naturezas políticas. Da mesma forma,
conseguiu escalar não só em sua cobertura regional e populacional,
mas também conseguiu agregar mais serviços à oferta inicial de
atenção domiciliar.
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CASO 4. INOVAÇÃO E TIC NO
GERENCIAMENTO POLICIAL:
O CASO DO URUGUAI
Esse caso se refere ao Programa de Alta Dedicação
Operacional (PADO), uma intervenção da Polícia Nacional do
Uruguai na Área Metropolitana de Montevidéu. O programa
combinou um modelo de vigilância policial preventiva
em pontos críticos e uma determinada incorporação de
tecnologias de informação e comunicação (TIC) que tiveram
um impacto positivo no gerenciamento e ação policial.
Os resultados positivos dessa experiência confirmam a
importância do componente de inovação e transformação
digital nos serviços policiais da região. O caso também
se destaca por ter promovido esquemas adequados de
participação da sociedade civil no cogerenciamento da
segurança cidadã.

1. Contexto geral
Nos últimos dez anos, a República do Uruguai se tornou um dos líderes
regionais no que diz respeito à incorporação das TIC no gerenciamento do setor público (World Wide Web Foundation, 2018). Desde 2008,
o governo implementou uma agenda de transformação digital robusta,
desenvolvendo infraestrutura e expandindo a cobertura e o acesso aos
serviços. (Presidencia de la República Oriental de Uruguay, 2017). Essa
transformação também incluiu a Polícia Nacional do Uruguai (PNU).
O país tem uma das taxas de homicídio mais baixas da região, porém, no
início do novo século, começou a sofrer uma deterioração na segurança
do cidadão. O homicídio intencional aumentou 25% entre 2002 e 2015,
passando de uma taxa de 6,9 por 100.000 habitantes em 2002, para
uma taxa de 8,6 em 2015 (UNODC, 2020). O furto cresceu ainda mais,
passando de uma taxa de 408 em 2010 para 562 em 2015 por 100.000
habitantes, o que representou um aumento de 37,7% (Ministerio del Interior, 2020b). O aumento da incidência de crimes também aumentou o
sentimento de insegurança, a tal ponto que, em 2015, o Uruguai estava
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entre os três países da região, junto com a Guatemala e a Nicarágua, onde
os cidadãos tinham mais medo de ser vítimas de um crime (Latinobarómetro, 2016).
Gráfico 14. Taxa de roubos e furtos por 100.000 habitantes, Uruguai. 2010-2019
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Fonte: Elaboração própria com dados de (Ministerio del Interior, 2020b).

A deterioração das condições objetivas e subjetivas de segurança levou
ao início de um processo de reforma da polícia em 2010 que incluiu ações
como: (i) reestruturação, treinamento e profissionalização; (ii) fortalecer o
conhecimento científico e a análise de evidências para o desenho de estratégias e tomada de decisão; (iii) mecanismos de combate à corrupção; (iii)
uso das TIC em vários aspectos do gerenciamento policial e; (iv) ações de
patrulhamento e prevenção, planejadas com base em informações estatísticas e sistematizadas. O processo culminou com a aprovação de uma nova
Lei Orgânica de Polícia, promulgada no final de 2015, que buscou fortalecer
aspectos da doutrina e deontologia com base em princípios e valores democráticos e respeito aos direitos humanos, e introduziu mecanismos para
melhorar os padrões de transparência, profissionalização e condições de
trabalho (Ministerio del Interior, 2019a).
No marco desse processo de reforma, a polícia uruguaia promoveu o Programa de Alta Dedicação Operacional (PADO), um caso de sucesso de geranciamento por resultados e uso das TIC no gerenciamento policial, como
será analisado a seguir.
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2. Descrição do Programa
Em Abril de 2016, o Ministério do Interior do Uruguai (MIU) lançou o
PADO, um programa de patrulha policial com foco em áreas geográficas
com maior incidência de crimes, ou “pontos críticos”75, e que através do
uso intensivo de informações, também combinou características do prevendo modelo de policiamento ou modelo de policiamento preditivo76.
Desde 2016 é aplicado nos departamentos de Montevidéu, Canelones e
San José.
O programa surgiu em resposta ao crescimento de incidentes criminais,
como roubos77, em certas áreas da Região Metropolitana de Montevidéu,
onde se concentram mais de 90% dos crimes (Dirección de Gestión y
Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia
de la República, 2017). Também buscou melhorar o tempo de resposta a
emergências, sem afetar o patrulhamento dissuasivo em pontos críticos.
(Ministerio del Interior, 2019a).
O programa estabeleceu para si objetivos de curto e longo prazo. Os
objetivos imediatos eram: (i) a redução de crimes contra a propriedade
por meio de circuitos de patrulha; (ii) fortalecer a disciplina operacional do
pessoal designado para o programa e melhorar seu desempenho; e (iii)
melhorar a qualidade do ambiente urbano. A médio prazo, o programa
propõe: (i) reduzir os níveis de incidência criminal em geral; (ii) aumentar
a eficácia da polícia no esclarecimento de atos criminosos; (iii) aumentar a
confiança das pessoas na polícia e reduzir o sentimento de insegurança
na população (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017).
O PADO é baseado em cinco componentes: (i) patrulhamento dissuasivo em circuitos, segmentos e pontos críticos com alta concentração de
crimes violentos contra o patrimônio perpetrados por delegacias de polícia78 de Montevidéu, Canelones e San José, e da Guarda Republicana;
(ii) tratamento de fatores ambientais e situacionais que afetam os níveis
de violência e crime; (iii) treinamento de funcionários para implementar
   O modelo de policiamento de hot spots pontos quentes, é uma estratégia de patrulha
dissuasiva focada em pequenas unidades geográficas (microunidades) e com alta incidência
de crimes. Vários estudos destacaram a eficácia desta intervenção (Weisburd & Telep, 2014).
76
   O modelo de policiamento preditivo aposta no uso intensivo de informações e ferramentas
analíticas, para prever e prevenir a prática de atos criminosos. Faz parte das tendências dos
modelos de polícia pró-ativa e vem sendo utilizado de diversas formas desde a década de 1990
na Europa e com maior intensidade na primeira década deste século nos Estados Unidos da
América (Perry, McInnis, Price, Smith, & Hollywood, 2013).
77
  Termo comumente usado no Uruguai para se referir a crimes violentos contra a propriedade.
Aproximadamente 27% dos moradores da Região Metropolitana de Montevidéu foram afetados
por esse crime naquela época. (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017)
78
   É uma força especial de segurança que depende do MIU.
75
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o programa; (iv) participação e mobilização do cidadão e; (v) criação do
Sistema de Gerenciamento de Segurança Pública (Dirección de Gestión
y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017). De acordo com informações da Presidência
da República, a intervenção representou menos de 3% da despesa do
programa orçamental e menos de 5% do orçamento das unidades executoras envolvidas79. (Diretoria de Gerenciamento e Avaliação da Secretaria
de Planejamento e Orçamento da Presidência da República, 2017).
Figura 8. Componentes do PADO do Uruguai
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Em relação à abordagem dos fatores situacionais, o PADO busca detectar condições do meio ambiente que podem se tornar fatores criminogênicos. Por meio de instrumentos básicos padronizados como formulários,
são documentadas as características da área, a situação das instalações
e serviços existentes, o estado e a manutenção da infraestrutura da área.
Essas informações são comparadas com representantes da comunidade
antes de enriquecer a matriz de decisão. (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la
República, 2017).

  Em 2016, o PADO não tinha orçamento próprio, mas contava com um orçamento específico
de aproximadamente 141 milhões de pesos, destinado a custear a dedicação exclusiva e
flexível de seus funcionários. Deve-se destacar que a maior parte de seu orçamento provém
das unidades executoras que contribuem para sua implementação – a Sede de Montevidéu,
Canelones, San José e a Guarda Republicana –, principalmente por meio das remunerações
dos funcionários incorporados. Para 2016, havia um custo estimado de mais de 538 milhões
de pesos, que se distribuem em remunerações (90%), custo dos veículos afetos ao programa e
gastos com combustível (10%) (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017).
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No que diz respeito à ação preventiva/dissuasiva, a patrulha PADO atua
nos horários e locais de maior incidência de crimes, de acordo com as
particularidades de cada setor. Cada circuito é designado a um grupo de
policiais que inclui policiais que patrulham a pé, em uma motocicleta e
um oficial de patrulha de rádio com um supervisor80. Aproximadamente
a cada 45 dias, as equipes de cada circuito são rodadas, sendo mais frequente a rotação dos elementos a pé. (Chainey, Serrano, & Veneri, 2018).
O terceiro componente relacionado ao treinamento do pessoal responsável pelo programa tem um plano previamente definido, mas seu
desenho é flexível, adaptando-se às necessidades do programa e da
polícia. Os funcionários do PADO são treinados oito horas por mês em
temas como treinamento físico, manuseio de armas, técnicas de patrulha,
interrogatórios e buscas. (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017).
No processo de treinamento e tecnificação, destacam-se os esforços
desenvolvidos com a Unidade de Análise Criminal81 da PNU, que lidera a
implantação do PADO, em coordenação com as delegacias de Montevidéu, Canelones e San José, e a Direção Nacional da Guarda Republicana. A Unidade de Análise Criminal desenvolveu uma valiosa capacidade
instalada que lhe permite coordenar e monitorar as diferentes unidades
e conceber planos operacionais baseados na análise de dados criminais
georreferenciados. (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017).
Desde 2005, o Observatório Nacional de Violência e Crime tem apoiado
os esforços de análise criminológica e gerenciamento de evidências82
usando uma metodologia rigorosa que monitora os principais indicadores da evolução da criminalidade e do gerenciamento policial, atualizando a informação trimestralmente. Outra função vital tem sido promover
  A composição padrão de uma equipe de patrulha é a seguinte: um policial (com um veículo
de quatro rodas), entre dois e três policiais a pé por segmento e dois a quatro policiais em
motocicletas. O grupo de policiais a pé patrulha o segmento, sem sair de seus limites. O resto
da equipe patrulha o circuito, mesmo sem sair de seus limites. A polícia conta com uma equipe
Tetra e a equipe móvel tem um tablet com acesso remoto a bancos de dados para controle
de veículos e pessoas (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017).
81
   Especialistas dos centros de criminologia da Universidade de Cambridge (Inglaterra),
University College de Londres (University College of London) e da Universidade de Nova Iorque
(John Jay College) treinaram um número significativo de policiais para interpretação e análise
de dados. Entre esse grupo de policiais, os policiais foram selecionados para compor a Unidade
de Análise Criminal (Ministerio del Interior, 2019a).
82
  Em detalhe, o Observatório tem o mandato para: 1) Centralizar, processar e analisar a
informação estatística sobre violência e crime produzida pelo Ministério do Interior; 2) aplicar
critérios espaciais e temporais padronizados para a medição confiável de diferentes fenômenos;
3) atualização trimestral dos dados para manter a população informada sobre a evolução dos
principais indicadores de violência e crime; 4) aprofundar o trabalho setorial no âmbito do
Sistema Estatístico Nacional para o intercâmbio de informação que estimule a produção de
conhecimento original nas ciências sociais; e 5) estimular, por meio da divulgação pública, a
integração de diferentes esforços no campo de estudos e análises sobre a evolução e os perfis
da violência e do crime no Uruguai. (Ministerio del Interior, 2020c).
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A perspectiva das políticas públicas e a gestão institucional

105

a modernização dos sistemas de informática, bem como a revisão e
ampliação dos problemas a serem diagnosticados e a produção de conhecimento sobre violência, crime e insegurança no país. (Ministerio del
Interior, 2020c).
A participação cidadã tem sido concedida através de processos de
cogestão da segurança pública e está articulada nas Mesas Locais de
Convivência e Segurança Cidadã. Essas mesas constituem um espaço
de participação, a partir do qual diversos atores sociais contribuem para
a identificação de problemas de convivência e segurança e para o estabelecimento de prioridades de intervenção. As mesas foram promovidas
pelo Ministério do Interior para que, numa perspetiva local e cidadã, se
fortaleça o gerenciamento policial em todas as suas etapas. Estão inseridos num desenho institucional que visa estimular a participação multissetorial, composto pelos Conselhos de Moradores, Polícia Comunitária e
representantes de instituições e serviços públicos a nível local. (Ministerio
del Interior, 2020a).
Esses mecanismos de cogestão entre instituições e cidadãos têm sido
reforçados pelo papel desempenhado pelas TIC, que foram introduzidas
e modernizadas não apenas para melhorar a eficiência e transparência
no gerenciamento institucional, mas também "para o desenvolvimento e
fortalecimento da democracia no que diz respeito à atenção e participação que esse ministério proporciona aos habitantes" (Lima, Godinho, &
Paula, 2014).
Um dos componentes mais importantes do PADO está relacionado com a
incorporação das TIC ao gerenciamento policial. A ferramenta tecnológica mais importante é o Sistema de Gestão de Segurança Pública (SGSP)
que iniciou sua operação em 2012, e que constitui um pilar fundamental
para o planejamento dos trabalhos de patrulhamento (Ministerio del Interior, 2019a). O SGSP é um sistema informático destinado ao gerenciamento da informação de segurança pública a nível nacional, implementado
em todas as unidades executoras do Ministério do Interior (Gobierno de
Uruguay, 2016). Com os dados das denúncias e por meio do uso das TIC,
a referida agência processa e gera informações para identificar cronogramas de incidência de crimes, delimitar áreas e circuitos de patrulhamento
e implantação policial, e monitorar em tempo real o que está acontecendo no terreno, entre outras. O sistema incorpora diferentes ferramentas
de gerenciamento interno, incluindo o Mapa Digital do país para o georreferenciamento dos fatos (Lima, Godinho, & Paula, 2014).
O Ministério do Interior adotou medidas de integração de vários bancos
de dados e de harmonização de indicadores, graças às quais o SGSP
conseguiu centralizar um amplo leque de informação; Entre os dados
que coleta estão os seguintes: (i) incidentes criminais que incluem informações sobre os participantes e acusados, registros criminais, objetos
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ou materiais relevantes, localização e descrição do incidente; (ii) informação complementar de segurança pública; (iii) comunicações feitas
a tribunais e procuradores sobre crimes ou contravenções, bem como
resoluções aprovadas por magistrados); (iv) diagnósticos médicos de
feridos, falecidos ou intervenientes em eventos de segurança pública; e
(v) informações diversas relacionadas ao gerenciamento da segurança
pública (inventário e movimentação de armas e equipamentos policiais,
processos policiais e escada de serviço diário do pessoal das unidades
operacionais básicas) (Gobierno de Uruguay, 2016). Uma das áreas em
que o sistema tem se mostrado eficaz é no registro de informações sobre
crimes de violência doméstica83.
O SGSP disponibiliza a informação relevante e georreferenciada às
unidades operacionais e de patrulha, que dispõem dos dispositivos e
equipamentos de comunicação que lhes permitem gerenciar a informação. Além disso, o sistema permite a geolocalização das unidades de
patrulha, o que permite regular a implantação e o patrulhamento policial
(Valverde & Vila, 2018).
Dada a quantidade de informações que contém, o SGSP tornou-se um
instrumento útil para o cidadão, uma vez que gera uma grande variedade
de serviços como relatórios de reclamações ou ocorrências do serviço
ministerial, registros de ocorrências como furto ou extravio de carteira
de identidade, gerenciamento digital de autorizações de porte de armas,
etc. Também demonstrou seu valor no apoio ao gerenciamento interno
das instituições através da prestação de serviços de informação jurídica
básica, pedidos de detenção policial e judicial de pessoas, armas de
fogo, movimentos migratórios, acidentes de trânsito, violência doméstica
e muitos mais. (Gobierno de Uruguay, 2016).
O sistema também possui controles rígidos sobre os procedimentos e a
qualidade dos dados inseridos. A consolidação do SGSP proporcionou
à polícia uruguaia estatísticas confiáveis e rigorosas para o desenho,
gerenciamento, monitoramento e avaliação das políticas de segurança.
Dadas as condições descritas, o Uruguai recebeu o reconhecimento de
organizações como o OCD e, mais recentemente em 2019, a qualificação

  
O gerenciamento da informação relativa a situações de violência doméstica, crimes
associados à violência doméstica ou situações de perigo foi incorporada no SGSP. O Protocolo
de Gerenciamento de Informações sobre Violência Doméstica detalha os componentes
da informação a serem capturados: pessoas envolvidas, localização do evento, objetivos do
evento (armas, veículos, etc.), descrição do evento, diagnóstico médico e resolução judicial
e classificação do evento de violência doméstica. Além disso, é obrigatória a realização de
entrevista técnica especializada com cada vítima de violência doméstica realizada pelo policial,
mediante formulário cujas informações ficam registradas no SGSP. Essa entrevista fornece
informações de qualidade que permitem avaliar a situação de risco e determinar a estratégia
de proteção da vítima (Ministerio del Interior y UNFPA, 2012). Ressalta-se que em cada sede
operacional foram criadas Unidades Especializadas em Violência Doméstica e Gênero para dar
atenção especial e mais próxima ao cidadão. (Valverde & Vila, 2018).
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Figura 9. Gerenciamento da informação SGSP no Uruguai
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de excelência em confiabilidade de dados estatísticos sobre segurança,
concedida pelo Gabinete das Nações Unidas contra Drogas e Crime84.
O SGSP é o mais relevante dos componentes da estratégia de inovação
do PNU, mas não é o único, como se pode verificar na tabela seguinte,
que sintetiza as TIC que foram adotadas até à data e que integraram os
bons resultados obtidos pela PADO.

  Esse órgão auditou os sistemas de informação e estatística utilizados pelos diferentes países
nas diferentes etapas do processo, desde a recolha, processamento, níveis de segurança
e produção de informação para análise. (Ministerio del Interior, 2019b). O processo de
certificação SGSP tinha sido iniciado anteriormente com auditorias com referência às normas
ISO em gerenciamento da qualidade (9001/2008 e 9001/2015) e a avaliação de suas estratégias
de governo digital e aberto em colaboração com a OCDE.
84
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Tabela 21. TIC incorporadas na Polícia Nacional do Uruguai
TIC

Descrição

Sistema de
informação

O SGSP é um sistema informático de gerenciamento de segurança unificado que (i)
fornece informações sobre todos os eventos em tempo real; (ii) permite o cruzamento
de variáveis para análise; e (iii) incorpora diferentes fontes de informação de instituições
nacionais e agências de segurança.

Videovigilância

Instalação e operação de um sistema fixo de videovigilância que inclui bairros, áreas
comerciais, etc. com atendimento 24 horas e pessoal treinado. São mais de 3.250 câmaras em Montevidéu, Canelones e San José. Para 2019, foi projetada a instalação de
1.700 câmaras adicionais para as fronteiras norte e oeste do país. Além disso, mais de
1.000 câmaras corporais e drones foram adquiridos.

Previsão de crime

O software do PredPol é um modelo de aprendizado automático (machine learning),
para a previsão de crime que foi usada pelo MIU entre 2014 e 2017. Essas informações
serviram de base para o desdobramento dos recursos de patrulha dissuasiva, porém,
com base em uma avaliação realizada, o MIU decidiu descontinuar o uso de PredPol.
Atualmente, os policiais têm acesso aos relatórios do DIT por meio do SGSP.

Tecnologia em
patrulheiros

A partir de 2017, as Unidades de Resposta em Montevidéu estão equipadas com tablets
para receber denúncias in situ. Têm acesso ao sistema de reconhecimento de placa
para identificar o número da placa de matrícula necessário. É utilizado o sistema de
comunicação TETRA, que é criptografado e permite geolocalização dos recursos de
patrulha em veículo ou em terra.

Denúncia de
crimes

A aplicação Emergência 9-1-1 foi amplamente aceita. Um sistema de denúncias on-line
também foi criado por meio do site do MIU. As denúncias reportadas nesse espaço são
sistematizadas e enviadas para o SGSP.

Patrulha aérea

Desde 2014, o PNU incorpora drones às suas operações, sob a coordenação da Unidade Nacional de Veículos Aéreos Não Tripulados (UNAVANT), que dá suporte à sede
e às diretorias que o solicitam. Drones fornecem uma perspectiva aérea e são muito
eficazes quando você deseja pesquisar uma área de difícil acesso.

Esclarecimento
de crimes

Tecnologias têm sido implementadas para esclarecer crimes como o Banco de DNA ou
o Sistema de Identificação de Impressões Digitais (AFIS), entre outros.

Aplicação de
medidas
cautelares

Desde 2013, as tornozeleiras eletrônicas são aplicadas para cumprir as medidas
cautelares em casos de violência doméstica; de reclusos durante saídas transitórias e
instâncias de hospitalização.

Sistema de
Gerenciamento
Prisional

Desde 2014, foi implantado o Sistema de Gerenciamento Prisional que registra a atividade das pessoas privadas de liberdade, tais como: localização, estado de saúde, visitas
que recebem e atividade dos alunos na prisão. O objetivo é sistematizar a informação à
disposição do Instituto Nacional de Reabilitação e uniformizar os procedimentos administrativos que se realizam diariamente, tanto ao nível de cada unidade como ao nível
ministerial, judicial e policial.

Identificação civil

A partir de 2015, foi implantado um novo sistema eletrônico de documento de identidade e passaporte.

Fonte: Elaboração própria de acordo com as informações fornecidas em (Ministerio del Interior, 2019a), (World
Wide Web Foundation, 2018), (Talvi, 2017), (Ministerio del Interior, 2018)
A perspectiva das políticas públicas e a gestão institucional

109

A implementação da estratégia de inovação levou a um aumento do orçamento acumulado de 8,9% entre 2014 e 201985 (Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la República Oriental del Uruguay, 2020). Esses recursos
foram utilizados para financiar a incorporação de policiais, o aumento de
remunerações, a implementação de mudanças institucionais e melhorias
na infraestrutura por meio da incorporação de tecnologia e equipamentos. (Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay, 2019). Um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento86 1.885.000 de
dólares americanos complementaram o financiamento necessário para
o desenvolvimento do modelo de polícia de solução de problemas no
período de 2012 a 2017 (Resolución DE-111/12, 2012).

3. Resultados
Em relação aos resultados do programa PADO, as avaliações institucionais do MIU reportaram o seguinte:

•• Maior presença policial. Mais de 1.000 policiais foram colocados

nas áreas de patrulha desde o seu lançamento em Abril de 2016. Ao
mesmo tempo, a mobilidade foi melhorada no que diz respeito ao
envio de patrulhas, passando de uma média de 16 a 20 patrulheiros
por turno, para uma média de 80 a 100 móveis. (Ministerio del Interior, 2019a).

•• Melhoria nos tempos de resposta e atenção a incidentes. Graças

aos aspectos anteriores, conseguiu-se uma diminuição do tempo
de resposta, estabelecendo uma média de menos de 10 minutos
(Layera, 2018a). A atenção aos incidentes também foi melhorada,
dada a combinação de fatores como melhorias na qualidade da informação fornecida pelo SGSP, mudanças nos sistemas de patrulha
e melhoria na qualidade dos recursos humanos alocados (Ministério
do Interior, 2019a) .

•• Diminuição de crimes. De acordo com os dados oficiais fornecidos

pelo MIU, após o primeiro ano de funcionamento do PADO, houve

  O orçamento executado aumentou de 19.186,6 milhões de dólares em 2014 para 29.252,7
milhões de dólares em 2019, o que representa um aumento cumulativo de 8,9%. Ressalta-se
que, analisando a parcela do título no orçamento total do Uruguai, observa-se uma redução de
5,7% (2014) para 4,9% (2019).
86
  O “Programa Local de Gerenciamento Integrado para a Segurança do Cidadão” teve um custo
estimado de 7.153.741 dólares, dos quais 5.000.000 dólares foram um empréstimo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento. O restante foram recursos adicionais fornecidos pelo
Governo do Uruguai. O objetivo do Programa era contribuir para a redução da criminalidade
violenta na cidade de Montevidéu, por meio de ações direcionadas de prevenção e controle. Os
seus objetivos específicos eram aumentar a eficácia da polícia na prevenção e esclarecimento
de crimes; e o aumento da reinserção social de menores com fatores de alto risco associados
ao comportamento violento e ao crime nas áreas de influência do programa (Resolución DE111/12, 2012).
85
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uma diminuição de 60% nos roubos nas zonas e ruas que foram
objeto da patrulha. Por exemplo, na Cidade Velha de Montevidéu,
área sob o esquema PADO, os roubos caíram 70% e os furtos 83%,
entre 2012 e 2017. Um estudo de impacto sobre o PADO que analisou o comportamento dos roubos entre 2016 e 2017, confirmou uma
diminuição de 23% dos roubos nos territórios intervencionados pela
AMM. Além disso, constataram que não houve deslocamento desses crimes para áreas vizinhas ou outras áreas da cidade durante o
período de análise. (Chainey, Serrano-Berthet, & Veneri, 2020).
Refira-se que em 2018 houve um crescimento dos crimes registrados no AMM, no entanto, esse comportamento é atribuído a fatores
exógenos ao PADO, embora haja controvérsia a esse respeito87.
Embora os homicídios tenham caído em 2019, a taxa permaneceu
relativamente alta para os padrões uruguaios (Ministerio del Interior,
2019a). Isso levanta a necessidade de estudar outras variáveis que
podem ter causado a diminuição da criminalidade e os motivos pelos quais outros fenômenos criminais, como roubos, continuaram a
prevalecer nas áreas de patrulha do PADO. Isso permitiria identificar
respostas complementares às patrulhas policiais que podem reduzir
os roubos em Montevidéu no longo prazo.

•• Profissionalização da investigação criminal. Os esforços de trei-

namento para policiais e os conselhos recebidos de especialistas
de centros acadêmicos de prestígio (Universidade de Cambridge,
University College de Londres, John Jay College of Criminal Justice)
em matéria de análise criminal permitiram elevar a qualidade da investigação criminal do PNU.

•• Fortalecimento da imagem da polícia. Esse foi mais um dos im-

pactos positivos do programa, visto que o PNU goza de elevada
confiança da população. (Layera, Mejoraron los tiempos de respuesta policial, 2018a); Segundo dados do Latinobarômetro, 60% dos
uruguaios confiaram na polícia nos últimos anos (Latinobarómetro,
2018; Latinobarómetro, 2016). No entanto, e apesar do notável esforço de incorporação dos cidadãos nos processos de gerenciamento,
algumas literaturas apontam para a necessidade de melhorar o relacionamento com a comunidade nas áreas patrulhadas pelo PADO.
(Chainey, Serrano, & Veneri, 2018).

   A tese do motivo pelo qual esse aumento da criminalidade é atribuída à entrada em vigor
em 2017 de um novo Código de Processo Penal (CPP), visto que nos primeiros meses de sua
implementação, uma diminuição no o número de pessoas privadas de liberdade, que coincidiu
com o aumento da criminalidade, especialmente roubos e homicídios (Ministerio del Interior,
2019a). No entanto, outros estudos não conseguem confirmar essa relação causal entre a
aplicação da nova regulamentação e o crescimento dos crimes mencionados, para isso ver:
Carlos Díaz em seu artigo denominado “Efeito Novembro” publicado em 24 de Agosto de 2019
em http://www.razonesypersonas.com/2019/08/efecto-noviembre_40.html.
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4. Contribuição e inovações
O PADO é o primeiro programa de policiamento em pontos críticos em
larga escala na ALC que incorpora o uso intensivo de TIC no desempenho operacional e administrativo da polícia. De sua implementação
recente derivam contribuições fundamentais para o desenho, execução
e avaliação de políticas públicas de segurança.

•• Rigor. O PADO está amparado por uma estrutura conceitual que

tem dado coerência à estratégia institucional. Abordagens como
policiamento orientado para problemas, policiamento de pontos
críticos e dissuasão direcionada têm sido estratégias comprovadas
empiricamente em outros contextos e, no caso do Uruguai, também
comprovaram sua eficácia. Um dos principais pontos fortes foi a
importância atribuída ao gerenciamento rigoroso da informação em
cada etapa do ciclo das políticas públicas, desde o posicionamento
do tema na agenda e diagnóstico, até às etapas de implementação e
acompanhamento do programa. O desenho do PADO foi alimentado
por um diagnóstico rigoroso da situação criminal nas áreas de interesse (Ministerio del Interior, 2019a), para o qual foram analisados e
georreferenciados mais de 1.000 roubos registrados pela polícia da
cidade de Montevidéu (Chainey, Serrano, & Veneri, 2018). O planejamento diário das patrulhas e postos policiais foi baseado em dados
confiáveis e informações processadas para esse fim, e foram gerados insumos que permitiram a revisão de processos e protocolos
para reduzir tempos de resposta e otimizar recursos. Além disso, o
programa está sujeito a avaliações e ajustes permanentes.

•• Multissetorialidade

e interinstitucionalidade. Através do modelo
SGSP (Figura 9) são verificadas as diversas organizações intervenientes no sistema (polícia, saúde, justiça), que não apenas fornecem insumos relevantes, mas também se tornam destinatários das
informações geradas. Além do sistema de gerenciamento da informação, foram concebidas instâncias que permitiram a participação
de diversos atores institucionais e sociais; é o caso das Mesas de
Convivência Local e Segurança Cidadã. Vale destacar a natureza
da participação cidadã, que foi concebida como um modelo de
co-gerenciamento em que a população passa a ser um parceiro
estratégico na coprodução da segurança, com responsabilidades
compartilhadas, porém diferenciadas.

•• Inovação e TIC. Sem dúvida, a principal contribuição dessa expe-

riência é o papel das TIC nos processos de transformação do gerenciamento da segurança; métodos que, devidamente apoiados,
concebidos e acoplados às necessidades que se pretende satisfazer, proporcionem eficiência na resolução do problema. Nesse
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sentido, é eloquente que as TIC respondam também a um elemento
sensível ao modelo de gerenciamento como a participação cidadã,
com ferramentas que facilitam o acesso das pessoas à informação,
por meio de relatórios e publicações de estudos do Observatório
Nacional de Violência e Crime do Ministério do Interior88 e outros.
Esse caso contrasta com outras experiências de incorporação das
TIC no gerenciamento da segurança na região, em que as tecnologias se tornam um fim em si mesmas e são adquiridas sem que se
saiba previamente por que, como e quais. São necessárias condições materiais e humanas para seu uso lucrativo.
Embora a análise realizada nestes e nos demais casos não inclua considerações de custo/benefício, dadas as dificuldades de acesso a insumos
confiáveis que possibilitem esse tipo de pesquisa, é importante destacar
que, conforme relatado anteriormente, o PADO representou menos de
3% do gasto do programa orçamentário e menos de 5% do orçamento
das unidades executoras envolvidas89 (Diretoria de Gerenciamento e
Avaliação da Secretaria de Planejamento e Orçamento da Presidência da
República, 2017). Nesse caso, a incorporação das TIC também constituiria
um benefício em termos financeiros.

  Por meio de suas publicações trimestrais sobre a incidência de crimes e a disseminação de
contribuições de pesquisa, equilibrando estudos sociais, psicológicos, jurídicos e institucionais.
89
  Em 2016, PADO não tinha orçamento próprio, mas tinha um orçamento específico de
aproximadamente 141 milhões de pesos destinados a custear a dedicação exclusiva e flexível de
seus funcionários. Deve-se destacar que a maior parte de seu orçamento provém das unidades
executoras que contribuem para sua implementação - Sede de Montevidéu, Canelones, San
José e a Guarda Republicana -, principalmente por meio das remunerações dos funcionários
incorporados. Para 2016, havia um custo estimado de mais de 538 milhões de pesos, que
se distribuem em remunerações (90%), custo dos veículos afetos ao programa e gastos
com combustível (10%) (Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Presidencia de la República, 2017).
88
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CASO 5. GERENCIAMENTO INTEGRAL
DA VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES: O CASO DE EL SALVADOR
Esse caso apresenta um conjunto de ações articuladas para
responder ao problema da violência contra a mulher. São
apresentados os principais instrumentos promulgados,
bem como algumas ações com impacto na melhoria da
qualidade da informação para a tomada de decisões e
na visibilidade do problema na sociedade. Além disso,
é analisada uma experiência cujo objetivo era facilitar o
acesso das mulheres aos serviços públicos integrados,
incluindo o atendimento de casos relacionados à violência
de gênero. Pelo reconhecimento internacional que algumas
dessas iniciativas têm tido, sua análise como modelo a
ser replicado em outros países da região merece, pelo
menos em algumas de suas características essenciais
como gerenciamento integrado de serviços, treinamento,
especialização e sensibilização dos responsáveis (todos
mulheres).

1. Contexto gral
El Salvador foi um dos países mais atingidos pela violência na ALC e no
mundo. No entanto, nos últimos anos, tem havido tendências de redução
da criminalidade violenta, embora com alguns altos e baixos. Como se
pode observar no gráfico a seguir, após a redução da taxa de homicídios
para 39,6 por 100.000 habitantes em 2013, voltou a disparar, atingindo
proporções históricas em 2015 com 103 homicídios por 100.000 habitantes, ou seja, um aumento de 160% em apenas dois anos. Desde então,
por quatro anos consecutivos, houve uma redução significativa nas mortes violentas.
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Gráfico 15. Taxa de homicídios por 100.000 habitantes, El Salvador. 2010-2019
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Fonte: Elaboração própria com dados de (Infosegura, 2020b)

No que diz respeito à violência de gênero, a taxa de mortes violentas de
mulheres em El Salvador é 2,3 vezes maior que a taxa média da ALC e
5 vezes maior que a taxa média mundial, constituindo-se no país com a
taxa maior número de feminicídios do mundo (Infosegura, 2019). O comportamento dos feminicídios segue a mesma trajetória dos homicídios.
Após atingir níveis historicamente baixos em 2013, entre aquele ano e
2015 os registros desse crime triplicaram e posteriormente entraram em
um estágio de queda sem ainda atingir os níveis de 2013 (Gráfico 16)
(Infosegura, 2019), (Infosegura, 2020e).
Gráfico 16. Número de mortes violentas de mulheres e feminicídios, El Salvador. 2013-2019
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O feminicídio não é a única expressão da violência contra a mulher, o Instituto Salvadorenho para o Desenvolvimento da Mulher (ISDEMU) estima
que a agressão sexual é a que mais atinge os salvadorenhos ao longo
de seu ciclo de vida, sendo uma a cada seis mulheres já experienciaram
em algum momento (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer,
2019). As denúncias de crimes sexuais cometidos contra mulheres quintuplicaram entre 2010 e 2019, de 1.758 denúncias para 7.895, respectivamente (Infosegura, 2020e).

2. Descrição da política pública
No âmbito desse complexo cenário, o país tem promovido diversas medidas que visam melhorar as condições de segurança cidadã da população em geral e também das mulheres. Essas ações incluem um esforço
sustentado para otimizar a qualidade dos dados e sua rastreabilidade,
processos de tomada de decisão mais bem articulados e alimentados por
evidências e informações confiáveis, e o fortalecimento dos mecanismos
de diagnóstico, planejamento e coordenação em nível nacional e sub
nacional90.
Uma das iniciativas mais relevantes que se tem promovido no âmbito
do Plano El Salvador Seguro (PESS), é uma ação integral, focada e coordenada a nível territorial, que começou em 2015 com a seleção de 10
municípios e tem sido estendido, desde então, a 50, o que representa
cerca de 20% dos 262 municípios do país. Essa experiência de territorialização da intervenção de segurança foi pensada e executada de
forma metódica. A forma de identificar os municípios baseou-se num
índice de focalização das operações de segurança cidadã que combinou
informação sobre criminalidade e vitimização, com dados sobre vulnerabilidade social a nível territorial (Infosegura, 2017). Contou ainda com um
sistema de monitoramento do PESS, que incorpora 80 indicadores que
são alimentados com informações de cerca de 26 instituições públicas,
o que permitiu aos responsáveis agruparem-se no Conselho Nacional
de Segurança e Convivência Cidadã (CNSCC)91, apoiar o processo de
  Entre as ações promovidas em El Salvador, destacam-se os esforços de promoção de
políticas públicas baseadas em evidências, a partir da melhoria da qualidade da informação.
Com a participação de diversas agências como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o
Ministério da Educação, a Secretaria Técnica e de Planejamento, a Direção-Geral de Estatística
e Censos e a Polícia Nacional Civil, foi iniciado um processo de produção de dados que já foi
gerou informações relevantes, oportunas e harmonizadas sobre segurança e justiça cidadã.
Esse esforço recebeu apoio significativo da cooperação internacional, especialmente de
agências como o PNUD e a USAID.
91
  O CNSCC é um órgão composto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério
da Governação, Ministério da Governabilidade e Comunicações, Secretaria de Participação
Cidadã, Transparência, Anticorrupção e Secretaria Técnica e de Planejamento. Seu objetivo é
a articulação de ações e a coordenação em torno de políticas públicas relacionadas à justiça e
segurança cidadã.
90
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tomada de decisão, introduzir ações corretivas e prestar contas à população (Infosegura, 2018). De acordo com uma análise comparativa sobre
o comportamento dos homicídios no nível municipal, os dados sugerem
que entre 2015 e 2018 a redução porcentual foi maior nos 50 municípios
priorizados pelo PESS (53,0%), do que naqueles não priorizados (42,7%)
(Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, s.f.).
Das ações enquadradas no PESS e promovidas através do CNSS, destacam-se as boas práticas e estão resumidas na tabela seguinte.
Tabela 22. Boas práticas derivadas das ações promovidas pelo CNSCC e PES

•
•
•
•
•
•
•

Participação de múltiplos atores da sociedade na construção de soluções.
Articulação interinstitucional e intersetorial, bem como complementação de ações das
administrações nacionais e locais.
Estrutura programática que facilita o desenvolvimento de instrumentos e mecanismos de
monitoramento e avaliação para feedback dos processos.
Implementação gradual e escalonada das ações.
Alinhamento das agendas programáticas de cooperação internacional para apoiar o financiamento de projetos.
Promoção de uma cultura de responsabilidade.
Visibilidade e priorização das necessidades de fortalecimento institucional - técnico e
financeiro - das instituições responsáveis pela implementação das ações.

Nesse contexto de múltiplos esforços para melhorar o gerenciamento
institucional, a qualidade das políticas públicas e da tomada de decisões,
e cujo efeito agregado poderia explicar parte da queda que a criminalidade violenta vem experimentando no país, também têm sido implementadas iniciativas que buscam articular ações voltadas à promoção de uma
vida livre de violência para as mulheres.
Entre as iniciativas implementadas nos últimos dez anos nessa área, destacam-se instrumentos como a Política Transversal de Gênero e a Política
de Inclusão e Assistência Social (2010), a Lei da Igualdade, Equidade e
Erradicação da Discriminação contra as Mulheres (2011). ), e a Lei Abrangente Especial para uma Vida Livre de Violência para Mulheres (2012)
para abordar a violência contra as mulheres.
Posteriormente, o PESS (2014-2019) abordou a violência contra a mulher
e agrupou as ações pertinentes em três eixos. O eixo “Prevenção” teve
como objetivo reduzir este fenômeno com a formulação e implementação do Plano Familiar Integral, dirigido aos domicílios mais afetados pela
violência e em situação de risco social. O eixo “Controle e Perseguição
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Criminal” foi proposto para aumentar o número de processos processados de feminicídio e estupro92. Por fim, o eixo “Atenção e Proteção às
Vítimas” teve como foco o atendimento à mulher vítima de violência por
meio de um modelo de gerenciamento e de um marco legal que permitisse articular a oferta institucional voltada para a atenção integral e a proteção de indivíduos, famílias e comunidades vítimas de violência (Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, 2014, pág. 62). Como
complemento às ações desenvolvidas nesse período, o CNSCC instalou
em 2019 a Mesa pela Igualdade de Gênero com o objetivo de incorporar
a dimensão da violência nos espaços de diálogo e fortalecer uma visão
de políticas públicas integrais.
O PESS foi posteriormente complementado com o Plano de Ação da
Política Nacional de Acesso à Vida Livre de Violência (2016-2021), que
definiu ações em três vertentes: prevenção da violência, atendimento às
vítimas e a aquisição e administração da justiça (Tabela 23). Esse plano
de ação é elaborado pelo Instituto Salvadorenho para o Desenvolvimento da Mulher (ISDEMU) como órgão regulador das políticas para uma vida
sem violência contra a mulher.
Como já foi apontado em outros componentes desse relatório, um dos
maiores obstáculos para garantir o rigor das políticas públicas e a eficácia dos processos de tomada de decisão é a qualidade da informação
disponibilizada. No que se refere à violência contra as mulheres, é um
dos dilemas que dificultam o monitoramento efetivo dos avanços no
cumprimento das metas da Agenda 2030. A disponibilidade e qualidade
da informação tem sido um dos aspectos mais bem atendidos no caso
de El Salvador, por meio da inclusão de estatísticas desagregadas sobre
violência e crime, e a incorporação de instrumentos como o Inquérito
à violência contra a mulher (2017) e o Inquérito de Violência Sexual
(2019) (PNUD El Salvador, 2019)93. Igualmente relevantes são os esforços
promovidos pelos Ministérios da Justiça e da Segurança Pública e pela
Assembleia Legislativa para a elaboração e apresentação do Relatório de

  Esse objetivo incluiu, entre outras medidas, (1) o aumento previsto dos recursos humanos,
materiais e tecnológicos da Polícia Nacional Civil (PNC) e da Procuradoria-Geral da República
(FGR); (2) a formulação e execução de um plano de reorganização, distribuição e melhoria
desses recursos em ambas as instituições com base na investigação do crime e na cobertura
territorial priorizada; (3) Otimizar o funcionamento, equipamentos pessoais e materiais
tecnológicos e científicos das autoridades competentes para apoiar a investigação científica
do crime; (4) Desenvolvimento de um mecanismo de coordenação permanente entre o FGR e o
PNC para a melhoria da coordenação interinstitucional; (5) Projeto de um sistema informático
de investigação criminal único alimentado por bancos de dados PN e FGR para ter informações
atualizadas e confiáveis e alcançar maior eficácia nas investigações criminais (Consejo Nacional
de Seguridad Ciudadana y Convivencia, 2014).
93
  Outras iniciativas de geração de informações foram: (1) Inquéritos de vitimização e percepção
de insegurança (2017-2019); (2) Inquérito sobre Resiliência e Exclusão de Jovens (2017); (3)
Desenho do sistema de monitoramento do Plano El Salvador Seguro (2015) e dois relatórios
de monitoramento: 2016-2017 e 2018; e (4) Sistema Nacional de Informações sobre Tráfico de
Pessoas (2015).
92
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Tabela 23. Âmbito de atuação e articulação institucional da Política Nacional de Acesso da Mulher à Vida Livre de Violência (2016-2021)

Âmbito de prevenção.
•
Prevenção e detecção de diferentes tipos de violência contra a mulher
•
Identificação precoce e direcionamento de fatores associados
•
Erradicação da violência contra a mulher por meio da desconstrução de práticas, comportamentos, normas e costumes sociais e culturais que geram e reproduzem a violência
e a discriminação
•
Estratégias de espaços públicos seguros para mulheres
Âmbito de atenção.
• Atenção, proteção e restabelecimento - ágil e eficaz - dos direitos das vítimas diretas e
indiretas dos diversos tipos de violência contra a mulher
Âmbito de acesso à justiça.
• Garantir um sistema de administração de justiça que responda rapidamente aos crimes
de violência perpetrados contra a mulher e que garanta, desde a fase da denúncia, o
devido processo legal, a proteção da vítima e as medidas de restituição, reabilitação,
indenização , e não repetição.
Fonte: (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 2016)

Atos de Violência contra a Mulher, o que contribui para dar visibilidade ao
problema e posicionar o tema como uma prioridade nacional.
Algumas outras ações relevantes que vêm sendo adotadas na área da
violência contra a mulher desde 2018 e que ainda não têm avaliações,
dada sua recente criação, são as seguintes:

•• Declaração de alerta nacional que se materializou na Estratégia de

Prevenção do Feminicídio e Violência Sexual implementada pelo
Instituto Salvadorenho para o Avanço da Mulher (ISDEMU).

•• Criação da Direção Nacional da Mulher, Criança, Adolescente, LGBTI
e Grupos Vulneráveis na Procuradoria-Geral da República (FGR).

•• Programa

interinstitucional que inclui PNUD, UNICEF, UNFPA e
ONUMUJERES, com a participação dos três órgãos do Estado e
organizações da sociedade civil, que juntamente com a União Europeia trabalham pela erradicação da violência contra as mulheres94.

  O programa se concentra em vítimas/sobreviventes de violência e suas famílias. Combina
ações de resposta imediata e proteção de potenciais vítimas, por meio de respostas de longo
prazo que fortalecem as competências e geram as transformações necessárias para salvar vidas.
É implementado por meio de seis pilares: (i) legislação e políticas públicas, (ii) fortalecimento
institucional, (iii) prevenção da violência, (iv) serviços de qualidade, disponíveis e acessíveis,
(v) dados confiáveis e de qualidade, (vi) apoio a movimentos de mulheres e enfoque territorial.
94
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No contexto da ampla rede de ações que vem sendo promovida na área
da violência contra a mulher, anteriormente descrita, o programa Ciudad
Mujer (CM), criada em 2011 para prestar atenção integral às mulheres em
situação de vulnerabilidade, inclusive vítimas de violência. CM propôs
um modelo de gerenciamento de serviços integrados com a missão de
"Melhorar as condições de vida das mulheres salvadorenhas, facilitando os serviços oferecidos por centros de atenção integral." O programa
possibilita espaços físicos nos quais recebem atendimento em diversos
aspectos como violência de gênero, saúde sexual e reprodutiva, autonomia econômica, entre outros. Os mais de vinte serviços oferecidos pelo
programa são gratuitos e são oferecidos em seis centros distribuídos nas
três áreas mais importantes do país95.
A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Local96,
e entre as principais instituições que participam do programa estão a
Polícia Nacional Civil (PNC), a Procuradoria Geral da República (FGR), o
Instituto de Medicina Legal, a Procuradoria Geral da República (PGR) e o
Instituto Salvadorenho para o Desenvolvimento da Mulher (ISDEMU). Não
são os únicos porque no total são dezoito entidades participantes.
O Módulo de Atenção à Violência possui protocolos de atendimento às
vítimas de violência de gênero, o que garantiu processos padronizados e
intervenções interdisciplinares em que participam psicólogos, assistentes
sociais, advogados, perícias, entre outros. Todos os responsáveis pelo
atendimento são mulheres que receberam cursos de conscientização
sobre gênero e direitos humanos e sobre gerenciamento de situações
de violência doméstica. (Bustelo, Martínez, Pérez Millard, & Rodríguez
Silva, 2016).
Uma avaliação do programa de MC teve como objetivo identificar os
impactos do programa, comparando o uso de serviços públicos entre
um grupo de mulheres que visitou os centros de MC e outro grupo de

  CM é um programa reconhecido internacionalmente. Em 2017, a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH) reconheceu o modelo “Ciudad Mujer” como uma das melhores
práticas da região, tendo em vista os avanços na promoção dos direitos das mulheres e meninas,
especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade ou que sofreram
graves violações dos seus direitos. Conforme afirma a CIDH, “a implantação dos centros
“Ciudad Mujer ”contribui para a eliminação dos obstáculos ao acesso aos serviços de saúde
e justiça, em condições de igualdade e sem discriminação e com perspectiva de gênero por
pessoal especializado e promoção dos direitos da mulher, bem como instâncias de denúncia e
atendimento a vítimas e sobreviventes de violência contra a mulher ”(Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, 2019, pág. 27). A ONU Mulheres, por sua vez, reconheceu o programa de
MC como uma experiência promissora em relação ao enfrentamento da violência contra as
mulheres e/ou gênero em seu relatório regional de 2017 (PNUD, 2017).
96
  De 2011 a 2019, o programa Ciudad Mujer foi implementado por meio do Ministério de Inclusão
Social do Governo de El Salvador. Como parte da reestruturação do governo do presidente
Nayib Bukele, essa unidade foi dissolvida e atribuída ao novo Ministério de Desenvolvimento
Local.
95
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mulheres que não os visitou97. Os resultados confirmaram alguns efeitos
positivos do modelo de atendimento especializado à mulher. Em primeiro
lugar, verificou-se que as mulheres que frequentavam os centros de MC
utilizavam 43% mais os serviços públicos do que as que não frequentavam os centros de MC. Os serviços com maior demanda foram saúde
sexual e reprodutiva e apoio à violência de gênero. Por sua vez, o gerenciamento de cotas alimentares e legalização de propriedades teve uma
demanda três vezes maior do que o grupo de controle, e o gerenciamento da certidão de nascimento foi quase cinco vezes mais exigida do que o
grupo de controle. Um aumento no sentimento de satisfação com a vida
também foi confirmado em 93% das mulheres visitantes, em comparação
com 85% das que não visitaram os centros de MC. (Bustelo, Martínez,
Pérez Millard, & Rodríguez Silva, 2016).
Da mesma forma, foi documentada uma redução no tempo de atenção
para casos de violência de gênero. Enquanto um caso dessa natureza,
tratado da forma tradicional, pode demorar entre dois e quatro meses
para que a ordem judicial e a prisão do agressor sejam expedidas, no CM
há casos em que as provas, a denúncia judicial e o mandado de prisão
foi obtido em um único dia, evitando transferências desnecessárias e
onerosas da vítima (Pignato, 2015). Por fim, outra análise indicou que, por
estarem centralizados em um único espaço, os serviços tendem a reduzir
o estresse pós-traumático das vítimas. (PNUD, 2017b).
Por sua vez, alguns desafios que o programa de MC enfrentou foram
identificados, incluindo: (i) a necessidade de fortalecer os serviços relacionados à autonomia econômica das mulheres, como colocação, treinamento e educação profissional, apoio ao empreendedorismo e acesso ao
microcrédito; (ii) estimular o aumento da demanda por serviços relacionados à atenção à violência de gênero, como atendimento psicológico,
intervenção policial e exercício de ação penal; (iii) melhorar e expandir o
sistema de registro e monitoramento do MC, fortalecendo os sistemas
de gerenciamento da informação que incluam, entre outros, a análise da
qualidade e incidência dos serviços prestados em coordenação com o
PNC e outros atores (MJSP, CAPRES , etc.).

3. Resultados
Os programas realizados em El Salvador no campo da segurança cidadã,
com significativo apoio da cooperação internacional, geraram resultados
positivos que se resumem a seguir:
  Foram selecionadas 4.062 mulheres entre os 18 e 60 anos da área de influência do CM, e um
grupo de mulheres recebeu aleatoriamente um incentivo para motivá-las a visitar os centros
do CM.
97
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•• Embora não haja uma análise de impacto e causalidade, a qualidade

dos dados coletados e a amplitude das variáveis consideradas nos
estudos, sugerem que os esforços promovidos explicam a redução
de alguns dos crimes mais graves, como homicídio e feminicídio.
A evidência mais próxima de que isso pode estar acontecendo é a
análise comparativa entre os municípios que receberam o impacto
de vários programas, versus aqueles que não foram incluídos no
grupo de atendimento prioritário.

•• Um dos resultados mais notáveis tem sido o aumento da produção

de dados e informações confiáveis e acessíveis por meio de plataformas públicas, o que tem estimulado a produção de análises98
relevantes para alimentar a tomada de decisões em questões de
segurança cidadã. Na área da violência contra a mulher, desde 2015,
são elaborados relatórios anuais que reúnem sistematicamente
fatos relevantes sobre o assunto (PNUD El Salvador, 2019). Plataformas como a InfoSegura se tornaram referências que contêm e
facilitam o acesso a estudos relevantes no setor de segurança. Apesar da disponibilidade de informações, faltam estudos de impacto
sobre políticas e programas públicos nessa área. Por exemplo, no
caso do Plano El Salvador Seguro, os relatórios se direcionam no
monitoramento do progresso; o que se repete com relação a outras
políticas e programas implementados sobre o tema da violência
contra a mulher.

•• Em relação ao programa de MC, embora as informações sobre os
resultados e o impacto dos serviços sejam limitadas e não haja
avaliações de outros programas sobre violência contra a mulher, os
achados disponíveis permitem determinar efeitos positivos no atendimento à mulher que utilizam os serviços desse programa, comparativamente aos que recorrem a outros mecanismos. A redução
dos tempos de gerenciamento dos serviços prestados, incluindo as
denúncias de violência contra as mulheres, a maior procura pelos
serviços e a satisfação com os mesmos, destacam-se entre os resultados medidos.

4. Contribuições e inovações
De entre as contribuições mais notáveis das políticas públicas implementadas em El Salvador sobre a violência em geral e contra a mulher,

  O relatório do PNUD em El Salvador destacou os seguintes relatórios: Análise da violência,
insegurança, fatores associados à violência; Violência e migração; Relatório de desenvolvimento
humano. Soy joven y ahora qué (2018); Estudo com dados da pesquisa de vitimização e
percepção de insegurança.
98
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destacam-se as seguintes contribuições e inovações:

•• Rigor. Um dos maiores pontos fortes das medidas promovidas em El

Salvador em matéria de segurança cidadã é o rigor que caracteriza o
uso de insumos para a tomada de decisões. Progresso significativo
tem sido feito na qualidade da informação e nos processos de coleta
e sistematização de dados sobre um grande número de variáveis
relevantes para a compreensão dos fenômenos criminais. Os esforços tendem a ser complementados regularmente com inquéritos
de vitimização que investigam os tipos de violência ou setores da
população. Da mesma forma, foi possível incluir um territorialidade
na recolha, processamento e tratamento da informação. Com base
nesses esforços, existem oportunidades para aprofundar a análise e
avançar para os estudos de impacto.

•• Escalabilidade. Algumas das iniciativas consideradas, especialmen-

te a que vem sendo impulsionada no âmbito do Plano El Salvador
Seguro (PESS) em nível territorial, têm crescido de forma constante
e gerado bons resultados. Começou em 2015 com 10 municípios e
foi alargado para incluir 50 municípios do país. Esse processo deve
ser sustentado, para evitar, entre outras coisas, os riscos de deslocamento de fenômenos criminosos que às vezes tendem a ocorrer
entre regiões geográficas próximas.

Em relação ao programa de MC, destacam-se as seguintes condições:

•• Abrangência.

Essa condição era característica da abordagem do
problema da violência contra a mulher, e constitui a maior contribuição e inovação do programa MC. Essa abordagem possibilitou o desenho de uma rede de atenção integrada do tipo one stop (parada
única) (PNUD, 2017b). Cerca de quatorze instituições conseguiram
marcar presença nos centros do programa MC. Esta condição é especialmente crítica nos casos de violência de gênero, pois garante o
atendimento à vítima nos diversos serviços que devem atender, em
um único espaço, economizando tempo e recursos, e reduzindo os
riscos de revitimização.

•• Acessibilidade. A localização dos centros CM foi baseada em três

critérios: (i) maximização da cobertura populacional do projeto; (ii)
disponibilidade de terrenos ou edifícios do Estado salvadorenho que
poderiam ser transferidos para o projeto CM e; (iii) facilidade de acesso, por transporte público, para potenciais usuárias de centros de CM
(Bustelo, Martínez, Pérez Millard, & Rodríguez Silva, 2016). Os serviços
concentravam-se em um mesmo espaço físico, agrupando até quatorze instituições do Estado. Tudo isso facilitou o acesso das usuárias.

•• Qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. O programa
contemplou a atenção à mulher-mãe com os filhos acompanhantes,
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oferecendo um módulo especializado no atendimento adequado às
meninas e meninos que acompanham suas mães. (PNUD, 2017b). E
no que se refere ao atendimento às mulheres vítimas de violência,
buscou-se obter tempos reduzidos e maior eficiência no atendimento aos casos.
Uma das condições que está em causa no programa de MC é a sustentabilidade. Por um lado, a falta de resultados e estudos de impacto mais
rigorosos e contundentes do que os que esse estudo identificou, torna
difícil ilustrar os efeitos positivos que pode ter tido na população-alvo
e, consequentemente, torna-a mais vulnerável aos ciclos políticos. Por
outro lado, a personificação do sucesso do programa, embora reflita o
forte compromisso que seus gestores tinham com ele, o expõe de forma
inconveniente. Apesar disso, é uma iniciativa que deve ser apoiada, com
os respectivos ajustes, e copiada em outros países.
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CAPÍTULO IV
COVID-19 e a
reconfiguração de
cenários de segurança
na região: riscos e
oportunidades
A pandemia causada pela COVID-19 gerou uma crise de natureza multidimensional que também afetou aspectos da governança e do Estado de Direito
(Grynspan Mayufis & López-Calva, 2020), entre eles, a segurança cidadã. Essa
última dimensão está sendo impactada como resultado dos seguintes fatores:

•• A deterioração acelerada e acentuada das condições econômicas e so-

ciais da população com repercussões em variáveis como violência, crime
e ordem pública;

•• a reconfiguração de cenários de insegurança diante das alterações vivenciadas no uso dos espaços públicos e privados;

•• o surgimento e intensificação de certas formas de crime organizado;
•• variações nas funções e rotinas dos serviços de segurança e polícia;
•• complexidade do gerenciamento dos espaços prisionais.
Nessa seção, analisa-se a forma como a pandemia COVID-19 está afetando
algumas das variáveis consideradas no relatório, como homicídio, feminicídio,
trabalho policial e setor prisional; e algumas reflexões são levantadas em termos de riscos e oportunidades.

A perspectiva das políticas públicas e a gestão institucional

125

Em 1996, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou uma
resolução declarando a violência um dos maiores problemas
de saúde pública do mundo. Por sua vez, a OMS estabelece
que uma taxa de mortalidade de 10 por 100.000 habitantes
associada a uma doença é uma epidemia. Portanto, com base
nas altas taxas de homicídio na ALC por muitos anos, o PNUD
classificou o problema dos homicídios na região como uma
epidemia (PNUD, 2013a); uma epidemia cujas condições de
“contágio” podem se acelerar em consequência dos efeitos
econômicos e sociais causados pela COVID-19. Se antes
da pandemia a região apresentava um lento progresso em
algumas das metas da Agenda 2030 relacionadas à segurança,
a partir de agora o maior risco é retroceder.

EFEITOS NA VIOLÊNCIA,
CRIME E ORDEM PÚBLICA
Como resultado do impacto das medidas sanitárias de confinamento e
distanciamento social nos espaços públicos e privados, ocorreram mudanças nos cenários de segurança. Enquanto durante o primeiro estágio
da pandemia, o crime comum tendeu a diminuir como resultado lógico
do esvaziamento dos espaços públicos e da intensificação do controle
policial sobre eles, os riscos de violência contra mulheres e abuso infantil
aumentaram exponencialmente dada a reclusão e confinamento doméstico exigidos pelas medidas sanitárias.
Por sua vez, o comportamento de homicídio não registrou um padrão
único, mas tendeu a variar de país para país. Durante os primeiros meses da pandemia em que prevaleceram as medidas de confinamento e
distanciamento social, os homicídios se moveram entre os crescimento
(Brasil, Chile, Colômbia e Equador), queda (Uruguai) e movimentos erráticos (México e Panamá) (UNODC, 2020a). Os dados da região centro-americana em um prazo mais amplo que inclui os primeiros seis meses de
2020, confirmam uma forte tendência de queda dos homicídios em todos
os países, com exceção da Costa Rica (Gráfico 17). Embora essa região
tenha sofrido uma diminuição nas mortes violentas, a queda ocorrida no
primeiro semestre de 2020 em nível regional foi de 35% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior (Infosegura, 2020f).
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Gráfico 17. Taxa de homicídios em países da América Central, primeiro semestre de 2020
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Fonte: (Infosegura, 2020f)

Além do que indicam os cenários mais imediatos para as medidas de
distanciamento e confinamento social, espera-se uma deterioração dos
indicadores de criminalidade e violência no futuro, como resultado da
deterioração que a região experimentará em questões econômicas e
sociais. Por enquanto, e dadas as mudanças que estão ocorrendo nos
cenários de segurança, torna-se imprescindível um monitoramento mais
intenso e detalhado dos indicadores mais relevantes para o ajuste das
estratégias de intervenção.
A seguir, são especificados alguns dos riscos e oportunidades observados em relação ao crime violento, com ênfase na violência contra a
mulher e no crime organizado.

Riscos

•• Crescimento alarmante dos níveis de incidência de violência con-

tra as mulheres. Os dados disponíveis sobre as agressões à mulher,
nas primeiras semanas de atenção à crise de saúde, confirmam as
dimensões que o problema adquiriu. A Ministra da Mulher, Gênero e
Diversidades da Argentina relatou que houve um aumento de 25%
nas consultas para a linha direta, por motivos de violência de gênero
(Diario, 21, 2020). No Rio de Janeiro, Brasil, o Tribunal de Justiça de Violência Doméstica daquele estado, informou um aumento de 50% nas
denúncias de violência de gênero (ONU Mujeres, 2020). No México,
a organização México Evalúa relatou um aumento da violência contra
as mulheres durante o mês de Março, segundo o relatório “Março de
2020 é o mês com o maior registro de crimes sexuais cometidos desde 2015, com 163 atos registrados todos os dias." (24 Horas, 2020), e
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de acordo com o Instituto Nacional da Mulher do México, "os pedidos
de ajuda aumentaram 60 por cento na Rede Nacional de Abrigo e o
acolhimento das vítimas aumentou 5 por cento." (AFP, 2020).
O problema não se agravou apenas em termos do número de vítimas, mas
seu tratamento foi mais complexo, conforme se indica a seguir.

•• Crescimento do número oculto de violência contra as mulheres. O

confinamento das vítimas em domicílios dificulta a denúncia por telefone, interrompe redes de apoio (familiares, amigos, sociedade civil
e outros serviços) e dá ao agressor mais oportunidades e poder. Se
não forem identificadas formas alternativas de denúncia, o valor oculto
pode ser aumentado sem ser tomado como uma condição preocupante pelas autoridades. Por si só, em circunstâncias normais, as denúncias
por agressão doméstica tendem a ser baixas ",menos de 40 por cento
das mulheres que sofrem violência procuram ajuda de qualquer tipo
ou denunciam o crime. Menos de 10% dessas mulheres que procuram
ajuda recorrem à polícia." (ONU MULHER). Os números ocultos tendem
a ser superiores para crimes sexuais. Estima-se que 77% dos crimes
sexuais ocorram dentro das respetivas casa, o que augura um aumento
desse tipo de violência enquanto durar o confinamento.

•• Redução da oferta dos serviços de assistência. A alteração de rotinas
e o congestionamento de determinados serviços públicos como saúde,
segurança e justiça limitam a assistência em casos de violência doméstica, a menos que sejam indicadas orientações especiais e reforçadas
com recursos materiais, financeiros e humanos. Em alguns países,
existem relatos de que abrigos e assistências domiciliárias limitaram as
suas operações ou estão sobrecarregados devido a uma combinação
de maior demanda e menos recursos. Esses são os exemplos encontrados nas Honduras e em Cuenca, no Equador (ONU Mujeres, 2020). As
férias judiciais afetam a prestação de serviços e a execução das ordens
de proteção.

•• Enfraquecimento da autonomia econômica das mulheres. As condi-

ções adversas agravam a garantia de autonomia econômica das mulheres, visto que é um dos setores mais afetados pelo desemprego ou
pela paralisação do setor informal da economia. A maior dependência
econômica agrava ainda mais as possibilidades de as mulheres denunciarem situações de agressão ou de passarem a adotar medidas
cautelares e processos judiciais.

Além do aumento da violência contra a mulher, também foram observados
os seguintes riscos:

•• Intensificação das ações do crime organizado e novas modalida-

des criminais. Algumas formas de criminalidade, como o crime organizado, encontraram oportunidades para expandir ou fortalecer seu
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controle territorial, ou para variar seus modos de operação, devido
à explosão que o uso das TIC teve entre a população. (International
Crisis Group, 2020).
A crise provocada pela pandemia em um contexto de respostas fracas do Estado, se torna uma força que incentiva o crime organizado. É
preocupante que a crescente vulnerabilidade sanitária e econômica da
população e as limitações nas respostas governamentais a tornem mais
suscetível a aceitar ou solicitar o apoio de redes criminosas com forte
presença nos países mais violentos da região, que por sua vez terão uma
oportunidade excecional para fortalecer o controle territorial. Consta que
grupos criminosos estão "colaborando" com a aplicação de medidas
sanitárias (El Salvador, Brasil), distribuindo pacotes de alimentos e itens
essenciais (México) e até concedendo empréstimos a membros da comunidade (Asmann, Dalby, & Robins, 2020), (Moncada & Franco, 2020). Com
essas ações, eles estão capitalizando a vulnerabilidade das comunidades
e dos fracos sistemas de segurança social para fortalecer sua influência
e legitimidade (Dittmar, 2020). Além disso, a crise causará uma redução
da demanda que intensificará o confronto de bandos criminosos pelo
controle dos mercados de distribuição e, com isso, a violência aumentará
(Lister & Pozzebon, 2020).

•• Militarização da segurança pública. Os governos da América Lati-

na têm implantado amplamente as forças armadas para auxiliar as
forças policiais nas tarefas de vigilância, imposição de bloqueios e
toques de recolher, bem como na detenção de infratores de ordens
de saúde. O aumento da participação do exército em funções de
segurança pública no âmbito do COVID-19 tem sido registrado em
vários países da região, tais como: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras, México, Peru e Venezuela. Diante dessa situação, se levantam as seguintes preocupações:
(i) o enfraquecimento do equilíbrio cívico-militar que tende a se inclinar para as Forças Armadas, considerando a percepção positiva
que os cidadãos têm das mesmas em relação às instituições cívicas
do Estado, e; (ii) a eventual “normalização” da participação das Forças Armadas neste tipo de tarefas de segurança e ordem pública,
o que dificulta o retorno dos militares aos quartéis após a crise do
COVID-19 (Isacson, 2020).

Além do exposto, e motivado pela crise de saúde e pelo maior uso dos
meios digitais para diversos tipos de transações, outras modalidades
criminosas surgiram ou se intensificaram, como o contrabando e a contrafação de drogas, a fraude ou burla online, por telefone, etc., e crimes
cibernéticos em geral (Interpol, 2020).

•• Deterioração das causas sociais associadas à violência. De forma

coerente com a visão que foi exposta neste relatório sobre a impor-
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tância dos fatores sociais na violência e no crime, o cenário criado
pela pandemia apresenta grandes riscos à segurança e à paz social
na região. A crise aprofundará os já elevados níveis de desigualdade
e pobreza que a ALC tinha (CEPAL, 2020a), com o consequente impacto negativo nos setores mais vulneráveis à violência e ao crime,
como é o caso da população jovem que sofre de elevados índices
de exclusão da educação e taxas de desemprego que tendem a
duplicar a taxa média da população99 .
Como resultado, as demandas dos cidadãos por apoio governamental
aumentarão, incluindo vários tipos de transferências diretas e de subsídios, como os PTMC.100 analisados neste relatório. As respostas das políticas sociais destinadas a fortalecer as redes de apoio aos setores mais
afetados pela pandemia devem constituir a primeira linha de contenção
para evitar a deterioração de fatores associados a aspectos de ordem
pública, violência e criminalidade.

•• Crescimento da agitação social e efeitos na ordem pública. Como

consequência da deterioração das condições de vida da população
e do crescimento da agitação social, a região pode vivenciar a intensificação de vários tipos de manifestações de descontentamento dos cidadãos. A primeira resposta do Estado é o uso de força
possibilitado pela presença policial sob o tradicional argumento de
“perturbação da ordem pública”. O impacto relativo à violação dos
direitos humanos tem sido constante. A resposta às demandas dos
cidadãos vem dos setores governamentais de política econômica e
social com medidas concretas para se recuperar dos efeitos da crise.
Para evitar ou reduzir os riscos associados às intervenções policiais
em matéria de ordem pública, devem ser acelerados processos de
transformação institucional como os mencionados neste relatório,
a promoção de mecanismos de resolução de conflitos, sistemas de
alerta precoce e a substituição do uso de força por ferramentas de
diálogo e de construção de consenso101.

  A crise de saúde do COVID-19 está causando um impacto socioeconômico sem precedentes
na ALC. A CEPAL estima um aumento da pobreza de pelo menos 4,4%, atingindo mais de
214,7 milhões de pessoas, o que equivale a 35% da população da região. A pobreza extrema
aumentaria 2,6%, o que significa mais 15,9 milhões de pessoas nessa condição (CEPAL, 2020b).
Uma das dimensões mais dramáticas está associada à extrema insegurança alimentar, que pode
chegar a 14 milhões de pessoas (CEPAL, 2020).
100
  Estima-se que até maio de 2020, 29 países da região aplicaram um total de 126 medidas de
proteção social à população em situação de vulnerabilidade, que atingem cerca de 90,5 milhões
de habitações (CEPAL, 2020c).
101
  A CIDH publicou recentemente um conjunto de normas sobre os direitos envolvidos no
protesto social e nas obrigações que devem nortear a resposta do Estado, que deve servir de
referência para promover atividades de capacitação e introduzir ajustes nos procedimentos e
instrumentos usados neste tipo de situações (CIDH, 2019a).
99
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Os avanços ocorridos na ALC em matéria de segurança e
direitos humanos não podem ser dados como garantidos,
tendo em vista os riscos associados à presença latente
de posições inspiradas no populismo punitivo que ainda
persistem na região e que poderiam ressurgir devido à
combinação de um conjunto de fatores como: o agravamento
das condições econômicas e sociais geradas pela COVID-19,
o crescimento do medo e da inquietação social, e lideranças
que buscam aproveitar essas circunstâncias na corrida para
um ciclo eleitoral que em breve será inaugurado na região.

Oportunidades

•• Melhor conhecimento sobre comportamentos criminosos como o
homicídio e o feminicídio. A pandemia oferece um cenário excecional que permite observar o comportamento dos homicídios (os
feminicídios serão discutidos mais adiante), antes, durante e depois
do confinamento, e sua relação com as medidas adotadas. As circunstâncias devem ser utilizadas para fazer diagnósticos e, a partir
delas, ajustar estratégias de intervenção.

•• Maior visibilidade da questão da violência contra as mulheres e

condições para promover reformas adicionais. Dado que a violência
contra as mulheres tem sido considerada uma das consequências
mais graves em termos de saúde e segurança no quadro da pandemia,
foram criadas condições favoráveis para promover ações pendentes
para fortalecer o combate a esse flagelo, incluindo reformas judiciais,
melhorias nos processos de gestão de políticas e programas, e maior
colaboração entre instituições do setor social e previdenciário.

•• Adoção permanente de algumas medidas que surgiram durante

o confinamento para enfrentar a violência contra a mulher. As
medidas excecionais que têm sido adotadas para reforçar as denúncias, atender às vítimas e facilitar os processos judiciais, como a
prorrogação automática das medidas cautelares, têm demonstrado
sua utilidade e eficácia. Consequentemente, é aconselhável não
desmantelar essas medidas com o passar da pandemia; elas devem
ser consideradas como medidas permanentes. Em conjunto, elas
constituiriam um decidido fortalecimento das ações de prevenção e
tratamento da violência contra a mulher nos países da região.

Na Tabela 24 estão listadas algumas das medidas que foram adotadas
em alguns países durante a pandemia.
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Tabela 24. Medidas adotadas por alguns países para combater a violência de gênero no contexto da pandemia COVID-19

O que está sendo feito na região?
No caso da Colômbia, o Ministério da Justiça emitiu o decreto 460 para garantir que os comissariados de família continuem funcionando; o Departamento para a Mulher preparou um memorando
para prevenção e assistência locais; e foi criada uma linha de denúncia onde a promotoria coloca o
risco de feminicídio como uma prioridade.
Chile publicou um Plano de Contingência que reforça a assistência telefônica e mantém operacionais as assistências domiciliárias e consultores jurídicos. Enquanto isso, Colômbia e Argentina
também fortaleceram seu serviço telefônico
Na Argentina, através da iniciativa Spotlight ―apoiada pela União Europeia e pela ONU― é prestada ajuda às autoridades locais e nacionais para garantir um serviço contínuo às vítimas de violência
doméstica. Durante a crise, foram habilitados mecanismos adicionais para ligações, denúncias,
como whatsapps, e-mails e outros.
Na Argentina e no Uruguai las medidas cautelares foram automaticamente estendidas ao longo
da quarentena, evitando que mulheres que já possuíssem medidas de proteção tivessem de se
deslocar às delegacias.
No Peru, A campanha Máscara violeta. Geração de podcasts, vídeos e tablets informativos com
conjunto com as prefeituras locais sobre a oferta de serviços às mulheres em situação de violência
no contexto da COVID-19. Uma estratégia de prevenção da violência contra a mulher que se articule
com iniciativas de recuperação socioeconômica. Incorpora o setor privado na implementação da
campanha, ao mesmo tempo que reforça os serviços de assistência às vítimas. Esta intervenção é
complementada pelo aumento de capacidades do setor da justiça para atender a demanda de casos.
Intervenção liderada pelo Ministério da Mulher juntamente com o Ministério da Fazenda e estabelece
uma plataforma interinstitucional nacional para implementação. Também incorpora os territórios.
Nos países do norte de América Central, Infosegura, o projeto regional do PNUD especializado
no fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão da informação sobre segurança dos
cidadãos e coesão social na América Central e na República Dominicana, com o apoio da Agência
Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos da América (USAID), promoveu a Campanha Regional de Prevenção da Violência contra a Mulher #MujeresSeguras (mulheres seguras). O
objetivo que motivou a campanha foi a prevenção da violência contra mulheres, crianças e idosos,
a fim de informar as pessoas em situação de risco sobre os canais e mecanismos institucionais para
denunciar a violência doméstica de forma segura e eficiente. Além disso, durante a pandemia da
COVID 19, Infosegura enfatizou a leitura multidimensional da crise, na perspetiva da segurança dos
cidadãos, com foco nas populações vulneráveis por sexo, idade, território e outras segregações
disponíveis em cada caso, com vista à reconstrução em condições seguras, delineando fatores de
riscos e vulnerabilidades.
Para obter mais experiência, visite o Centro de Recursos da Equipe de Gênero do Centro Regional
do PNUD para a América Latina e o Caribe"
Fonte: Elaboração própria com dados de: (Oquendo, 2020), (Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,
2020) e Infosegura.
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•• Mobilização de recursos a nível territorial e participação social. A

crise exigiu uma importante participação das administrações territoriais no gerenciamento da crise. Também tem estimulado a geração
de redes de apoio aos cidadãos para prestar assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, para a coleta de recursos e a
produção de insumos para profissionais de saúde, o desenho de
aplicativos de uso múltiplo, entre outros. Esse capital social deve
ser usado pelos governos locais e serviços policiais em estratégias
comunitárias de prevenção ao crime na fase pós-pandemia.

EFEITOS NA POLÍCIA
As informações que surgiram durante os primeiros meses da pandemia
mostram as demandas e desafios enfrentados pelos serviços policiais.
O ônus do cumprimento das ordens de saúde recaiu sobre a polícia, o
que aumentou a atenção aos problemas de segurança e ordem pública,
alguns dos quais pioraram como mencionado anteriormente. Por fim, os
policiais foram expostos aos riscos de contágio e tiveram que intensificar
o uso das TIC no desempenho de suas funções. Diante das alterações
decorrentes da crise provocada pela COVID-19, os serviços policiais devem adotar estratégias flexíveis e dinâmicas que lhes permitam ajustar
prioridades, planos operacionais e recursos.
Um estudo recente sobre as condições em que treze serviços policiais
enfrentaram a pandemia nos países da ALC fornece dados relevantes
sobre os níveis de proteção mínima disponíveis para o pessoal e sobre o
impacto da pandemia nas rotinas policiais (Tabela 25) (Alvarado, Sutton,
& Laborda, 2020) .
Nesse contexto, as TIC adquirem maior relevância do que em tempos de
“normalidade”, permitindo aos serviços policiais alargar as suas margens
de vigilância e controlo dos espaços públicos, identificar mais facilmente
os indivíduos envolvidos em vários tipos de crimes e incidentes, melhorar
gerenciamento e análise de dados, controlar com mais eficiência o uso
de recursos móveis, rastrear e bloquear mecanismos para “hackear” (piratear) sistemas ou a realização de burlas, e melhorar a sua articulação e
comunicação com as diversas instituições e com a população. Espera-se
que as tarefas de vigilância sejam automatizadas mais rapidamente, por
meio do monitoramento de espaços públicos e eventos de massa, atra-
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Tabela 25. Medidas de preparação e alterações nas rotinas dos policiais da ALC frente à COVID-19

Equipamento e proteção
• 77% dos serviços forneceram treinamento a seus oficiais em questões relacionadas à
assistência à pandemia.
• 85% das agências indicaram que os funcionários em contato com a comunidade possuíam equipamentos de proteção individual (EPI).
• 62% indicaram que tinham desinfetante para 100% dos agentes.
• 54% indicaram ter máscaras para 100% dos agentes.
• 39% indicaram ter luvas para 100% dos agentes.
• Apenas um serviço policial indicou possuir protetores faciais e óculos de proteção para
seu funcionários.
Ações preventivas e comunitárias
• 100% das agências relatam ter alterado suas políticas de trabalho pró-ativo e preventivo.
• 92% reduziram ou limitaram o policiamento orientado para a comunidade.
• 100% adotaram medidas para aumentar a presença em determinados lugares (supermercados, hospitais e alguns espaços públicos).
Fonte: Elaboração própria com dados de (Alvarado, Sutton, & Laborda, 2020)

vés de vigilância eletrônica e robôs aéreos (Drones)102; Além disso, será
avaliada a implementação de postos de controlo e filtros sanitários por
meio de robôs terrestres, a exemplo de alguns países asiáticos.103 (CAF,
2020). Prevê-se também um aumento nas tecnologias que permitem o
rastreamento e monitoramento digital por meio de Corona Apps104, que
permite a coleta de dados de geolocalização e impõe a quarentena105.
Como está acontecendo em várias áreas onde a digitalização está sendo usada para fornecer respostas de políticas públicas aos problemas
  Para obter mais detalhes, recomendamos a leitura do artigo "Los drones también se unen a
la lucha contra el COVID-19” (Os drones também se unem à luta contra a COVID-19) elaborado
por Florencia Gómez Forti, recuperado de: https://www.itsitio.com/uy/los-drones-tambiense-unen-la-lucha-covid-19/ com data de publicação de 23 de abril de 2020.
103
  Alguns exemplos de como usar máquinas robóticas na ação policial: 1) Robô de patrulha
policial baseado em 5G: http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/03/
robots-de-patrullaje-5g-para-luchar-contra-el-coronavirus-46336.php#.XqS615l7nIU;
2)
outro exemplo do México: https://www.debate.com.mx/culiacan/Crean-a-Murphy-unrobot-para-atender-sospechosos-de-Covid-19-por-WhatsApp-20200406-0205.html
104
  Existem exemplos de corona apps em vários países da região. O Uruguai mantém um
aplicativo para o Corona para canalizar casos suspeitos e atender pessoas diagnosticadas sem
a funcionalidade de geolocalização. A Colômbia implementa um aplicativo para o Corona para
informar sobre a COVID-19 e sua evolução no país, além de facilitar o monitoramento da saúde
a partir da entrada de dados pessoais.
105
  Anunciado no Brasil, no Equador e na Cidade do México: https://www.derechosdigitales.
org/14368/el-tecnoptimismo-volvio-en-forma-de-coron-apps/
102
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colocados pela crise do COVID-19 pelos governos da ALC (CAF, 2020), a
polícia deve aderir a esta tendência de forma ágil, mas planejada.
Em relação à forma como a pandemia da COVID19 impactou a polícia,
suas atividades e o uso das TIC, os seguintes riscos e oportunidades são
observados.

Riscos

•• Excesso no uso do poder discricionário e no uso da força policial.

As normas sanitárias que a polícia deve fazer cumprir tendem a
ser de natureza muito genérica e o seu não cumprimento acarreta
penas drásticas para a população. É um cenário que deixa amplas
margens discricionárias nas mãos dos policiais, com controles por
parte dos cidadãos diminuídos ou totalmente ausentes, criando
condições para que tendências autoritárias e abusos de poder se
intensifiquem. (Cave & Latif Dahir, 2020).

Além disso, devem ser consideradas as situações de estresse que o
gerenciamento da pandemia acarreta, não só para os profissionais de
saúde, mas também para os policiais, que estão expostos a taxas de contágio superiores à média da população106 e têm horários de trabalho que
tiveram de ser alargados.

•• Sobrecarga de responsabilidades. Um dos desafios que as auto-

ridades responsáveis pelas tarefas de segurança nacional e local
terão que enfrentar será o equilíbrio entre as tarefas de vigilância e
controle do crime e a aplicação das medidas sanitárias que permitam
conter o surto107. É previsível, como evidenciado em um estudo apresentado anteriormente, que a assistência às tarefas de prevenção e
controle do crime seja negligenciada em face do gerenciamento de
crises; Diante disso, é aconselhável recorrer a uma melhor articulação de esforços com a comunidade nas tarefas de prevenção e às
TIC para ampliar o alcance e a eficácia das tarefas de vigilância e
resposta imediata.

•• Retorno às rotinas e práticas reativas em detrimento das ações
proativas e preventivas. As informações apresentadas acima (Ta-

  Um estudo realizado no México nos primeiros meses da pandemia COVID-19 revela altos
níveis de contágio e mortes entre os policiais, bem como a falta de equipamentos básicos para
sua proteção sanitária, como máscaras e outros (CIDE, 2020).
107
  Essas funções podem incluir a implementação de medidas de a) restrição da mobilidade;
b) manutenção da ordem pública através do controle de áreas de confinamento e grupos de
pessoas, do acordo de infraestruturas essenciais, da prevenção e assistência às fugas de presos
e tumultos ou revoltas da população; c) rastreamento de contatos aproveitando os recursos
da investigação policial; d) assegurar o fornecimento de suprimentos de emergência; e e)
comunicação ao público (Interpol, 2020).
106
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bela 21) evidenciam as alterações nas rotinas policiais, que parecem
estar deslocando as ações preventivas em detrimento de outras mais
reativas (Alvarado, Sutton, & Laborda, 2020). Dada a forte tradição
do modelo de polícia reativa nos países da ALC, deve-se buscar uma
alteração precoce de parâmetros, assim que o gerenciamento sanitário da pandemia o permita. Essa preocupação também surge em
decorrência da intensificação do uso das TIC nas rotinas policiais.
Algumas das revoluções tecnológicas que ocorreram no passado
no policiamento causaram alguns efeitos indesejáveis, como é o
caso da patrulha de rádio, que na primeira etapa de sua implantação
deslocou as patrulhas a pé e distanciou a polícia da comunidade.
O mesmo tipo de efeitos pode causar o uso das TIC, se não forem
concebidos com os parâmetros adequados.

•• Incorporação apressada das TIC nas atividades policiais, sem es-

tratégias e critérios claros. Se a tendência de incorporação das TIC
na atuação policial se intensificar, como sugere a assistência à pandemia, podem ser precipitadas decisões de investimento e aquisição
que não contam com os insumos necessários para garantir a efetiva
adaptação e uso dessas tecnologias às necessidades institucionais.

•• Vulnerabilidade de privacidade e controles excessivos do espaço
público. A adaptação de diversas tecnologias às tarefas de vigilância e controle requer importantes considerações éticas e deontológicas que, se não estiverem presentes nos processos de aquisição,
treinamento e uso das TIC, podem aumentar o vigilantismo e a
violação de espaços de privacidade fora de marcos legais e constitucionais atuais.

Oportunidades

•• Acelerar as transformações institucionais no setor de segurança:

Aumentar as capacidades dos Ministérios da Segurança e de suas
instâncias de prevenção da violência e serviços públicos centrados
nas pessoas, incorporando as dimensões da intersecionalidade,
diversidade e gênero. Fortalecer a função pública composta por
funcionários públicos especializados e altamente capacitados no
exercício da governança da segurança pública, em particular, a formulação e aplicação de políticas criminais e de segurança, o gerenciamento político-institucional do sistema de segurança pública em
seus conjunto e, especificamente, da direção superior do sistema
policial e dos demais órgãos intervenientes.
É necessária a atualização dos modelos organizacionais das instituições policiais, a atualização do seu marco regulamentar (nos termos
legislativos e nos instrumentos de processo como Regulamentos

136

Análise da inovação em segurança dos cidadãos e direitos humanos na América Latina e no Caribe

Internos, protocolos de ação) e a reformulação das suas práticas e
cultura organizacional, com abordagem intersetorial, direitos humanos e garantia da inclusão da abordagem de gênero.

•• Intensificação do trabalho interinstitucional entre os setores social

e previdenciário para a coprodução de espaços saudáveis e seguros. A crise da saúde, pela sua complexidade e pela quantidade de
recursos institucionais que teve de mobilizar, tem sido uma oportunidade para intensificar o trabalho interinstitucional e melhorar a
articulação entre os níveis de governo (estadual, federal e municipal). Além disso, está gerando condições inéditas na coprodução
de ambientes saudáveis e seguros, dos quais participam múltiplos
atores institucionais, promovendo a aproximação e articulação de
esforços entre o setor da saúde e o setor de segurança dos cidadãos, o mesmo tem acontecido entre este e outros setores, como
a educação, a proteção de menores, idosos e mulheres. A situação
deve ser aproveitada para criar mecanismos permanentes de integração e colaboração entre esses setores. Essas condições podem
dar lugar a modalidades de gerenciamento mais cooperativas e criar
sinergias que impactam mais efetivamente os problemas de violência e de criminalidade.

•• Dinamização de processos de inovação e incorporação das TIC.

As necessidades associadas a algumas aplicações irão se intensificar, o que se tornará um estímulo para a adoção das TIC pelos
serviços policiais. As ferramentas preditivas serão mais apelativas,
pois permitem a identificação de padrões de crime com base em big
data e o uso de inteligência artificial e aprendizado automatizado.
O aumento da carga de trabalho, a limitação de recursos e a falta
de pessoal devido à assistência em simultâneo da crise de saúde
podem acelerar a aceitação dessas ferramentas nas forças policiais
e sua incorporação à análise criminal e ao desenho de estratégias
de dissuasão e prevenção da criminalidade e da violência.

EFEITOS NO SISTEMA PRISIONAL
O setor prisional também enfrentou desafios significativos no gerenciamento da crise criada pela COVID-19. Um grupo de organizações internacionais alertou desde o início para o aumento da vulnerabilidade da
população prisional e de outras pessoas privadas de liberdade durante a
pandemia COVID-19, e exigiu que medidas de saúde pública fossem tomadas para atender já a essa população e revisar as políticas de processo criminal e prisional, em um esforço para limitar a privação de liberdade
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(Declaración conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA y la ACNUDH
sobre la COVID-19 en prisiones y otros centros de detención, 2020).
Foi documentado que a taxa de contágios por COVID-19 nas prisões da
região cresceu mais de 200% entre março e maio de 2020. No início de
agosto do mesmo ano, mais de 20.000 contágios e mais de 150 mortes
foram relatadas nas prisões brasileiras, e no México mais de 2.000 casos
e mais de 200 mortes. Na região andina, foram registradas mais de 17.000
contágios e mais de 400 mortes, seguida pela América Central com mais
de 6.000 contágios e mais de 300 mortes e o cone sul com mais de
4.000 contágios e mais de 100 mortes em centros prisionais (Bergman,
2020). É importante destacar que há uma falta de registro significativa
devido à escassez ou ausência de evidências para a população privada
de liberdade. Os especialistas estimam que, apesar do que indicam os
números oficiais, uma porcentagem significativa da população foi infetada (Sociedad de Criminología Latinoamericana; Centro de Estudios
Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTREF, 2020).
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) também emitiu
uma resolução, na qual exorta os Estados a “adotar medidas para enfrentar a superlotação das unidades de internação, incluindo a reavaliação
dos casos de prisão preventiva para identificar aqueles que podem ser
convertidos em medidas alternativas à privação de liberdade, priorizando
as populações de maior risco de saúde contra um possível contágio de
COVID-19, principalmente em idosos e mulheres grávidas ou com filhos
lactantes”. Além disso, acrescenta que se deve"Garantir que, em casos
de pessoas em risco no contexto de uma pandemia, os pedidos de benefícios penitenciários e medidas alternativas à prisão sejam avaliados
..." (CIDH, 2020).
Em relação ao setor prisional, são identificados os seguintes riscos e
oportunidades:

Riscos

•• Contágios e motins. As condições de superlotação e de falta de
higiene típicas das prisões da ALC tornam-nas espaços de risco
extremamente alto que favorecem o contágio ou que intensificam
os riscos de motins. Essas condições também afetam a saúde e a
segurança dos funcionários das prisões.

•• Libertações sem critérios técnicos sólidos. As medidas que alguns

países têm adotado para a libertação de detidos, sem uma definição
clara dos parâmetros para decidir sobre as pessoas a serem libertadas, têm gerado preocupação pública e podem implicar efeitos adversos na segurança das vítimas dos crimes por pessoas libertadas
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ou em riscos para a sociedade.

•• Enfraquecimento

dos programas de assistência aos privados
de liberdade. Diante do colapso dos sistemas de proteção social
devido ao crescimento da demanda por ajudas e subsídios da população que perdeu seus empregos e oportunidades de geração
de rendimento própria, os programas de apoio à população privada
de liberdade podem sofrer declínio e enfraquecimento. Em muitos
casos, esses programas provêm de iniciativas público-privadas que
também estão sendo enfraquecidas pela crise.

Oportunidades

•• Condições para repensar o uso abusivo da pena privativa de li-

berdade e rever opções de sentenças alternativas aos processos
de prisão e desinstitucionalização. O amplo consenso que se produziu quanto à urgência de rever as decisões relacionadas ao encarceramento no contexto da pandemia, cria condições favoráveis
à promoção de diretrizes e políticas de desinstitucionalização que
transcendam situações como a atual e permitem que sistemas prisionais na região operem mais de acordo com os padrões de direitos
humanos. O caso aqui analisado sobre a experiência da Costa Rica
fornece ferramentas aos Estados para reduzirem a superlotação prisional com critérios técnicos e, assim, reduzir o risco de contágio nas
prisões, especialmente no caso das mulheres privadas de liberdade
e de suas famílias.
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Conclusões e
recomendações
A ALC continua a apresentar registros negativos sobre a segurança dos
cidadãos, conforme confirmado por altos índices de crimes violentos e
uma sensação de insegurança, altos níveis de impunidade, apesar de ter
alguns dos maiores índices de encarceramento e contínua insatisfação
dos cidadãos com o desempenho das instituições do setor. Esta situação constitui um entrave para a região em termos de desenvolvimento
humano e é um alerta para as dificuldades que os países podem encontrar no seu progresso no cumprimento dos objetivos traçados nos ODS.
Essas dificuldades são exacerbadas pelos efeitos devastadores que a
pandemia da COVID-19 está tendo nos países da ALC a nível econômico
e social, com repercussões na segurança.
Apesar disso, nos últimos anos, têm sido observadas tendências promissoras na redução da violência e da criminalidade, tanto em nível distrital/municipal, estadual e nacional, que foram ilustradas neste estudo.
Algumas dessas reduções estão associadas a experiências realizadas
em vários países da região, cinco dos quais foram selecionados para a
análise. A partir dessa análise e das informações básicas apresentadas
nas páginas anteriores, se tiram as seguintes conclusões.
1. As quedas nos crimes violentos registrados em várias regiões e
países da ALC constituem um sinal promissor, mas as causas associadas devem ser analisadas com maior profundidade para ajustar
estratégias e sustentar esforços. Em alguns casos, essas quedas
parecem ter se consolidado (Colômbia), em outros não se conseguiram manter (Brasil) ou sua a trajetória é errática (América Central). Os
estudos existentes não são conclusivos sobre as causas associadas,
em grande parte devido à falta de estudos de impacto, ou à falta de
rigor na ausência de linhas de base, ou de informações confiáveis
desde as fases de concepção de políticas e programas. Esse aspecto deve ser abordado, tentando isolar o efeito das estratégias
contra o crime organizado dos efeitos de intervenções abrangentes
contra a criminalidade comum, a fim de fornecer feedback sobre as
políticas atuais e ajustar projetos que permitam acelerar o progresso
e gerar resultados mais imediatos.
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2. O crime violento continua a impactar especialmente setores vulneráveis da população, como jovens, mulheres e meninas, forçando-nos a concentrar esforços de intervenção nesses segmentos e
com intervenções multidimensionais. No caso da população jovem
masculina, as taxas de homicídio das vítimas tendem a ser o dobro
da média nacional. As mulheres, por sua vez, continuam sendo assassinadas por motivos de gênero, em quase 40% dos casos; e nos
países com informações disponíveis, constatou-se que meninas com
idades entre 10 e 14 anos apresentam taxas inaceitavelmente altas
de violência sexual. Todas essas formas de violência que atingem
esses grupos populacionais devem se tornar a prioridade de intervenções e programas.
3. Se registram progressos inegáveis no gerenciamento institucional e na formulação e implementação de políticas públicas
que respondam ao paradigma da segurança dos cidadãos, mas
o processo deve ser acelerado para resguardar as conquistas e
evitar retrocessos, dadas as complexas condições impostas pela
crise provocada pela COVID -19. A governança do setor de segurança é hoje mais influenciada por abordagens que advogam uma
abordagem a partir dos direitos humanos, e uma visão abrangente,
multissetorial, rigorosa, participativa e inovadora no tratamento do
problema, conforme observado nas experiências analisadas. Esses
progressos, no entanto, não podem ser dados como garantidos,
tendo em vista os riscos associados à presença latente de posições
inspiradas no populismo punitivo que podem ressurgir em função da
combinação das deteriorações econômicas, sociais e previdenciárias geradas pela COVID19, o crescimento do medo e da inquietação
social, e lideranças que buscam aproveitar essas circunstâncias na
corrida para um ciclo eleitoral que em breve será inaugurado na
região. A melhor forma de evitar que isso aconteça é buscar ações
com impacto sustentado na redução dos níveis de violência, criminalidade e sentimento de insegurança, aprofundando e acelerando
os processos de reformas institucionais e de gestão das políticas
públicas.
4. O marco judicial e regulamentar que rege o setor de segurança na
região vem coletando os progressos mais importantes na doutrina
internacional dos direitos humanos, mas é insuficiente para garantir uma justiça ágil, completa e garantida; isso é especialmente
verdadeiro para a violência contra as mulheres. Além de alguns
ajustes regulamentares que são necessários em certos países em
questões como violência de gênero, crimes associados à corrupção
e ao crime organizado, ou em face de novas realidades como o
crime cibernético, o maior desafio na região continua a ser a capacidade de usar a legislação e a jurisprudência para responder às
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demandas dos cidadãos por maior segurança. Os contínuos níveis
de impunidade evidenciam mais as falhas de gerenciamento do que
as lacunas regulamentares, o que pode ser exemplificado pela violência contra as mulheres. Apesar disso, a abordagem desses problemas continua marcadamente formalista, com uma nova lei para
cada problema, adiando-se decisões sobre reforma institucional e
melhoria dos processos de gerenciamento.
5. O setor de segurança hoje possui padrões mais elevados de rigor
na produção e gerenciamento da informação, bem como na avaliação de processos e avaliação ex post de resultados, mas faltam
análises de impacto e estudos de custo/benefício. Tem aumentado
a disponibilidade de insumos e sua qualidade, na forma de bancos
de dados, análises multivariadas, experiências documentadas, etc.,
que buscam alimentar processos de tomada de decisão. No entanto,
persistem dificuldades no acesso aos dados de caráter público e
uma inexplicável ausência de análise de resultados e impacto de políticas e programas. Esta última ferramenta é essencial, pois a região
está cada vez mais envolvida em processos de tomada de decisão
que devem ser capazes de impactar variáveis mais específicas para
que os esforços de redução da criminalidade sejam sustentados.
6. A incorporação de processos de inovação nas políticas públicas
tem acelerado e a importância das TIC no setor de segurança tem
crescido, mas sua incorporação nem sempre produz os resultados
esperados, gerando altos custos e benefícios questionáveis. Os
efeitos positivos dessas tendências são observados em processos
de gerenciamento menos rotineiros e mais dispostos a experimentar novas modalidades de intervenção, bem como na melhoria
dos padrões de eficiência e transparência. Apesar disso, algumas
experiências inovadoras deixam de ser sustentadas ao longo do
tempo ou escala e não são devidamente documentadas para fornecer feedback para processos de decisão. Em relação à aquisição e
incorporação da TIC, observam-se processos falhados ou de baixo
desempenho, dada a ausência em alguns países de critérios, padrões e estratégias anteriores que orientem este tipo de decisão. As
TIC são concebidas como um fim em si mesmas, cuja adoção resolverá milagrosamente os problemas. Como pôde ser observado nos
casos analisados de São Paulo, Brasil e Uruguai, as TIC constituem
uma ferramenta que permite acelerar o cumprimento dos objetivos
e metas dos programas de segurança, desde que estejam definidos
o modelo de intervenção e a estratégia institucional, e se disponha
de recursos humanos e materiais para a implementação dos processos. Além disso, as TIC podem gerar efeitos indesejados, como
invasão de privacidade, manipulação de dados e riscos de crimes
cibernéticos.
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7. O gerenciamento territorial de segurança está deslocando, com
bons resultados, as respostas genéricas e induzidas das nacionais, mas as estruturas e os processos institucionais são frágeis e
requerem proteções adicionais. Isso se reflete no maior papel que
os governos locais têm adquirido nos processos de gerenciamento
e nas diversas iniciativas provenientes da cooperação internacional,
como as promovidas pelo PNUD em alguns países da América Central e consideradas neste relatório. Identifica-se um amplo leque de
instrumentos para a gestão territorial da violência e do crime, desde
dados desagregados por unidades territoriais e elaboração de diagnósticos locais participativos até a formação de conselhos locais de
prevenção da violência e a criação de programas municipais para o
prevenção da violência, assistência às vítimas e outros. Os esforços
das administrações territoriais nem sempre têm os recursos necessários, ou não conseguem profissionalizar-se, ou correm o risco de
uma penetração mais fácil do crime organizado ou de transferir o
crime para jurisdições próximas. Além disso, esses esforços nem
sempre são respondidos adequadamente pelas instituições a nível
nacional. Portanto, se deverá prestar mais atenção aos processos de
descentralização e desconcentração de entidades ligadas à política
social e à segurança dos cidadãos.
8. A sociedade civil ganhou destaque e relevância no setor de segurança e suas ações se profissionalizaram, mas há espaço para
ampliar e melhorar a qualidade e a natureza de sua participação.
Quase todas as experiências analisadas contaram com a mobilização
e participação dos cidadãos; em alguns casos, a participação foi limitada à deliberação; em outros, os esquemas de co-gerenciamento
funcionaram. Os instrumentos que promovem essa participação na
região são diversos, incluindo consultas aos cidadãos, diagnósticos
e orçamentos participativos, fiscalização e incorporação em tarefas
de prevenção, resolução alternativa de conflitos, assistência às vítimas, sanções comunitárias, etc. Essa participação é cada vez mais
sofisticada, articulada e profissional, como comprovam os diversos
centros de investigação dedicados ao tema, organizações não governamentais envolvidas em diversos projetos do setor, comunidades organizadas, entre outros. Diante dessas condições, se deve
aspirar a ampliar e aprofundar sua participação.
9. A abordagem na perspetiva de gênero demonstrou ser transversal
em algumas estratégias de segurança e os níveis de alerta dos
cidadãos sobre o assunto estão crescendo, porém, os níveis de
violência contra as mulheres continuam a ser inaceitavelmente
altos e as mulheres continuam pouco representadas nas instituições de segurança. Conforme confirmado nos casos analisados em
El Salvador a respeito da violência contra a mulher, e na Costa Rica
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com a experiência de um setor de mulheres privadas de liberdade,
a abordagem de gênero ganhou espaço na formulação e gestão do
políticas públicas no setor. A integração transversal da abordagem
de gênero também é observada nas estratégias de segurança de
alguns países, como El Salvador. Da mesma forma, foi confirmado
por estudos de opinião a nível regional que são crescentes os níveis
de conscientização dos cidadãos sobre o problema da violência
contra as mulheres. Um fator que tem contribuído para uma maior
visibilidade das mulheres neste setor é a produção de estatísticas e
estudos desagregados que envolvem os problemas de segurança
associados às mulheres, como exemplifica o projeto Infosegura para
os países da América Central. Uma importante dívida pendente é a
baixa incorporação de mulheres nos serviços policiais.
10.O setor de segurança não escapa do impacto da crise provocada pela pandemia COVID-19, por meio da reconfiguração dos
cenários de segurança e do impacto nas principais instituições
do setor, incluindo a polícia e as prisões. O progresso alcançado
pode ser prejudicado e as tendências para o populismo punitivo e
a militarização da segurança podem ressurgir. Embora informações
atualizadas ainda não estejam disponíveis em vários países, dados
preliminares mostram o crescimento da violência contra as mulheres
e uma possível subida nas taxas de homicídio. A crise apresenta
riscos e oportunidades que o relatório identifica e que devem ser
considerados para o reajustamento de estratégias do setor de
segurança.
Com base nos resultados apresentados na investigação e nas conclusões apresentadas, se recomendam as seguintes ações:
1. Investir os esforços realizados até o momento na elaboração de
indicadores e gerenciamento de dados e informações em análises
de impacto e estudos de custo/benefício. Os progressos registrados na geração de dados e informações permitem não só continuar produzindo análises de processos e resultados, mas também
análises de impacto e estudos de custo/benefício. Vários países da
região estão em condições de realizar esse progresso qualitativo,
que permitirá aos governos e ao setor de cooperação internacional
ter insumos mais confiáveis e relevantes para melhor decidir sobre
as prioridades e a alocação de recursos. Deve-se considerar a obrigatoriedade de qualquer projeto que envolva recursos de cooperação internacional, a análise de resultados de impacto e estudos de
custo/benefício.
2. Concentrar o apoio ao setor na melhoria dos processos de gerenciamento por resultados e na formulação de políticas públicas
com padrões mínimos. Como já mencionamos, a complexidade
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conceitual que a noção de segurança dos cidadãos acarreta e suas
implicações éticas, funcionais e estratégicas dificultam o progresso dos processos de gerenciamento e de formulação de políticas
públicas. Os casos analisados mostram que os processos de transformação com impacto, passam pelo fortalecimento de diversas
ferramentas do processo decisório, desde a qualidade dos insumos
e diagnósticos do problema, passando pelo planejamento estratégico, desenhos institucionais que promovem a interinstitucionalidade
e a multissetorialidade, bem como mecanismos de gerenciamento
participativo e de monitoramento, avaliação e responsabilização. Os
governos nacionais e a cooperação internacional devem concentrar
seus esforços na melhoria dos processos de gerenciamento das
instituições do setor.
3. Fazer do gerenciamento participativo uma prioridade nos processos de transformação institucional do setor de segurança,
estabelecendo claros padrões de qualidade. Em geral, as experiências bem-sucedidas em matéria de segurança na região tiveram
uma participação relevante da sociedade civil. Para estimular essa
participação e melhorar sua qualidade, recomenda-se: (i) readequar
os processos de gerenciamento das instituições e o treinamento do
pessoal do setor de segurança de forma a garantir a incorporação
da sociedade civil em todas as fases do ciclo das políticas públicas,
desde os diagnósticos participativos às avaliações; (ii) promover
processos de incitamento e capacitação da sociedade civil que
permitam ajustar expetativas, melhorar o conhecimento do setor
e dispor dos instrumentos necessários para melhorar a qualidade
de sua participação; (iii) promover instrumentos de medição da opinião dos cidadãos (pesquisas, grupos de foco, etc.) para alimentar
permanentemente o processo de tomada de decisão; (iv) reforçar a
sociedade civil nos processos de avaliação (especialmente nos centros especializados e acadêmicos), e nos processos de fiscalização
e denúncias.
4. Proteger melhor os processos, os mecanismos e as instâncias de
gerenciamento de segurança com uma abordagem territorial. Os
casos analisados confirmam a eficácia da abordagem territorial
para enfrentar os problemas de segurança e mostram a importância de uma adequada articulação entre os órgãos dos diferentes
níveis, nacional, estadual e municipal. Porém, os mecanismos
concebidos para isso (conselhos, comitês, mesas de trabalho, etc.)
nem sempre são eficazes ou conseguem se sustentar ao longo do
tempo. Além dos esforços para fornecer a eles ferramentas de diagnóstico, planejamento e gerenciamento, tal como o PNUD faz muito
bem, recomendamos: (i) reforçar e modernizar as instâncias locais
de coordenação e gerenciamento por meio de; (i) promoção da

A perspectiva das políticas públicas e a gestão institucional

145

descentralização e desconcentração de programas com incidência
em questões de segurança para garantir a compensação adequada
exigida pelos governos locais; (ii) reunir várias jurisdições locais em
uma única instância (ou seja, rede de municípios de São Paulo), especialmente se a unidade territorial for relativamente pequena, com
o objetivo de melhorar sua incidência junto às autoridades nacionais
e gerar economias de escala; também para neutralizar o efeito do
deslocamento do crime que geralmente ocorre entre municípios vizinhos, bem como sua exposição à influência e penetração do crime
organizado.
5. Promover uma maior e mais efetiva convergência de estratégias,
políticas e ações entre o setor social e o setor de segurança dos
cidadãos, desde os processos de diagnóstico e avaliação, até a
execução e avaliação. Se algo foi devidamente estabelecido pela
literatura e pelo acúmulo de experiências documentadas, algumas
delas analisadas neste estudo, foram os diversos fatores dos problemas enfrentados pela segurança dos cidadãos, alguns deles de
natureza social. A prevenção social do crime e da violência deve ser
reforçada, dadas as condições de perigo que a pandemia irá gerar.
Se recomenda: (i) promover processos integrados de gerenciamento
a partir da elaboração de diagnósticos e da formulação de políticas,
planos e programas; (ii) promover a incorporação de instituições
do setor social nas instâncias de coordenação nacionais e locais e
criar mecanismos de articulação permanentes ao nível de unidades
operacionais; (iii) formular processos de fiscalização e avaliação de
resultados com participação interinstitucional que permitam aos diversos atores aprofundar a compreensão das inter-relações entre as
variáveis relevantes e propor os ajustes pertinentes.
6. Reajustar perfis de funcionários e desenvolver capacidades de gerenciamento de segurança com uma visão abrangente e integral.
A convergência de esforços institucionais para integrar as políticas
públicas, desde sua concepção até sua implementação e avaliação,
supõe reajustar o perfil de funcionários de áreas estratégicas e de
planejamento de instituições de segurança para que abordem a
gerenciamento dos processos a partir de uma visão abrangente e
integral, articulada e participativo. Este tipo de "gestores para a coexistência dos cidadãos" é especialmente necessário nos processos
de gerenciamento de segurança a nível local. Os perfis devem ser
revisados e adaptados e se deve fornecer o treinamento e as habilidades exigidas, muitas das quais podem vir do setor de cooperação
internacional, dos centros de pensamento e estudo da sociedade
civil e da academia.
7. Converter informações em ações, por meio de práticas que impactem positivamente o nível operacional do gerenciamento institu-
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cional. A qualidade e a disponibilidade dos dados e as evidências
sobre o que funciona e o que não funciona em matéria de segurança têm crescido significativamente nos últimos anos. No entanto,
a lacuna entre a produção acadêmico-científica e os responsáveis
pelas decisão continua significativa. Os casos analisados pelo PADO
no Uruguai e o do Lei Seca em Diadema, São Paulo, ilustram como
informações e análises rigorosas alimentaram permanentemente as
ações e decisões das unidades operacionais. No entanto, essa não
é a regra. Não bastam os progressos observados em alguns países
onde se melhorou a qualidade das estatísticas e se implantaram as
tecnologias de gerenciamento de informação, é preciso garantir que
são incorporados nas rotinas administrativas e operacionais que definem os resultados de um gerenciamento. Para melhorar esses processos, recomendamos: (i) fortalecer as Unidades de Planejamento
e Gerenciamento de Informação, e transformá-las em dinamizadores
de mudança por meio do desenvolvimento de ações de sensibilização e treinamento e da produção de manuais de procedimentos; (ii)
intensificar os processos de treinamento do pessoal operacional no
uso da informação para a tomada de decisões; (iii) dotar as unidades
operacionais de equipamentos e instrumentos necessários para que
a informação flua em tempo hábil.
8. Projetar uma arquitetura institucional para inovação e estratégias
de gerenciamento da mudança. Os casos de incorporação das TIC e
de promoção de ideias inovadoras que foram analisados constituem
exemplos de políticas de sucesso porque, entre outras aspectos,
tinham uma formulação institucional capaz de executar a estratégia
proposta; Da mesma forma, se observaram processos de aprendizagem, graças aos quais foram gerados ajustes nas intervenções. No
caso do Uruguai, a responsável pelo PADO foi a Unidade de Análise
Criminal do Ministério do Interior e, no caso de Diadema, em São
Paulo, a responsabilidade recaiu sobre a denominada Coordenação
da Defensoria Social. Para garantir o melhor gerenciamento possível
dos processos de inovação, se recomenda: (i) a criação de unidades
de “inovação de gerenciamento tecnológico”, responsáveis por liderar os processos de inovação e transformação e com capacidade
técnica, administrativa e financeira para definir padrões de qualidade nos processos de aquisição e modernização das TIC; (ii) formação de pessoal especializado em constante exposição aos avanços
e melhores práticas a nível internacional; (iii) capacitar e fornecer
os recursos necessários para as unidades que estão envolvidas na
implementação de processos de mudança e de inovações.
9. Identificar mecanismos de sustentabilidade financeira das políticas de segurança dos cidadãos que envolvam esforços em termos
de receita e também de execução de despesas. Considerando as
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restrições financeiras arrastadas pelos governos da região, que se
intensificarão diante dos impactos fiscais que a pandemia gerará,
medidas devem ser adotadas tanto do lado da receita quanto do
lado das despesas, para evitar o enfraquecimento da esforços em
andamento para lidar com a segurança. Em termos de receita, devem ser identificados mecanismos de financiamento complementares aos orçamentos públicos, tais como fundos ou fundos fiduciários
especiais alimentados por contribuições do setor privado, empréstimos externos em caso de capacidade de endividamento ou confisco
de bens provenientes de crime organizado; Em termos de despesa,
se devem incorporar critérios de custo/benefício no gerenciamento
institucional e nos projetos e políticas promovidos, incorporar as TIC
em rotinas intensivas em recursos humanos que gerenciam economias, ao mesmo tempo em que fortalecem os padrões de eficiência
e transparência, e melhorar a complementação de esforços entre
instituições a nível nacional e subnacional, bem como entre agências de cooperação internacional.
10.Expandir esforços para promover políticas de segurança com
perspetiva de gênero que cubram todo o ciclo de políticas públicas e englobem a composição dos órgãos de tomada de decisão
e de nível operacional do setor de segurança. Os esforços para
incorporar a perspetiva de gênero nas políticas públicas e no gerenciamento institucional implicam a promoção de ações complementares a nível substantivo (conteúdo das políticas e programas)
e a nível instrumental (aqueles que participam do ciclo das políticas públicas ou do processo de tomada de decisão). Em questões
substantivas, recomendamos: (i) incorporar de forma transversal a
abordagem de gênero em todo o ciclo de políticas públicas, desde
a fase de diagnóstico, planejamento e orçamento, até a execução,
monitoramento e avaliação; (ii) garantir a desagregação por gênero
dos indicadores de segurança, sejam estes dados de incidência
criminal, vitimização, medo do crime, percepções do problema, ou
dados de gerenciamento institucional, como denúncias recebidas
e processadas, diligências realizadas, recursos orçamentários alocados, pessoal administrativo e operacional, etc.; (iii) promover a
análise dos resultados e impacto de políticas e programas voltados
para o combate à violência contra as mulheres. Em questões instrumentais, recomendamos: (i) promover uma maior incorporação das
mulheres aos serviços de polícia e segurança, nos quais a participação geralmente permanece entre 10% e 15%, enquanto a formação e
as condições de trabalho são ajustadas em conformidade, incluindo
a prestação de serviços de cuidado de crianças a filhos de mulheres
policiais que deles necessitem; (ii) assegurar que os processos de
transformação institucional sejam conduzidos observando os princípios de inclusão e não de discriminação.
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ANEXO
Resumo das
metodologias de medição
dos estudos de impacto
considerados
na análise de casos

São apresentadas tabelas para o Brasil, Uruguai, El Salvador e México.
No caso da Costa Rica, nenhum anexo metodológico é incluído porque,
embora haja documentação de sistematização, não há evidência de um
estudo de avaliação.
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INTERVENÇÕES INTEGRAIS A NÍVEL
LOCAL: O CASO DE SÃO PAULO, BRASIL
Estudo
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Aspectos metodológicos

(Freire, 2018)

Método: Diferenças em diferenças estimando efeitos usando “Synthetic control
approach” (Abordagem de controlo sintético)
Variáveis: Taxa de homicídios, PIB per capita estadual, crescimento do PIB por
estado, anos de escolaridade, logaritmo natural da população, população em condições de pobreza extrema
Período: 1990 a 2009
Grupo de tratamento: 26 estados e Distrito Federal
Grupo de controle: São Paulo sintético (caso)

(Cerqueira de
Castro, 2014)

Método: Modelos multivariados de regressão para estimar o efeito causal
Período: 2003-2007
Variáveis: Crimes patrimoniais, furto de veículos, furto, tentativa de homicídio,
apreensão de arma de fogo, assalto, homicídio, homicídio com arma de fogo, suicídio, suicídio com arma de fogo, expedientes e compra de arma de fogo.
Grupo de tratamento: 118 cidades com mais de 50 mil habitantes entre 2001 e
2003 e o Estado de São Paulo

(Cabral, 2016)

Método: Estimativa de efeito usando métodos de Diferenças em diferenças e Diferenças em diferenças espaciais
Período: 2000 e 2010
Variáveis: Homicídio, dados socioeconômicos (densidade populacional, renda per
capita, taxa de desemprego, população, jovens, mulheres chefes de família, etnia
dos 20% mais ricos e dos 40% mais pobres, suicídio por arma de fogo, existência
de guarda municipal), beneficiários do Programa Bolsa Família
Grupo de tratamento: 39 municípios e 28 cidades onde o Infocrim foi implantado
no Estado de São Paulo
Grupo de controle: 548 municípios

(Kahn & Zanetic, 2005)

Métodos:
1) Diferença na diferença com uma abordagem causal onde um modelo geral é
assumido para a série histórica a priori e uma variável fictícios é usada para testar a
diferença da média e a variância antes e depois da adoção da Lei Seca.
2) "Intervention detection” (deteção de intervenção) de Box-Jenkins
Variável: Homicídio
Período: 2001-2004
Grupo de tratamento: 16 cidades e municípios implementaram a Lei Seca
Grupo de controle: 3 grandes cidades da região metropolitana de São Paulo
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POLÍTICA SOCIAL E DE PREVENÇÃO DA
VIOLÊNCIA E DO CRIME: O CASO DO MÉXICO
Estudo

Aspectos metodológicos

(Camacho & Mejía, 2013)

Método: Modelos multivariados de regressão
Variáveis: Dados de incidência de crimes, informações sobre agregados familiares beneficiários do programa “Familias en Acción”
Período: 2007-2009

(Chioda, De Mello, & Soares,
Spillovers from Conditional
Cash Transfer Programs:
Bolsa Família and Crime in
Urban Brazil, 2012)

Método: Modelos multivariados de regressão
Variáveis: Caraterísticas de escolas (infraestrutura, professores, alunos, etc.),
dados de crimes referenciados por hora e local de São Paulo (mais de 1.473.939
crimes)
Período: 2006-2009

(Loureiro, 2012)

Método: Diferença na diferença, modelos multivariados de regressão binomial negativa
Variáveis: homicídio, roubo, extorsão/sequestro, em 27 entidades federativas; quantidade de transferências condicionais pagas, pobreza, GINI, anos de escolaridade,
rendimento médio de trabalho, taxa de desemprego, agregado familiar monoparental,
homens jovens, nível de informalidade no mercado de trabalho,
Período: 2001-2008

(Borges Machado, Rodrigues, Rasella, Lima Barreto,
& Araya, 2018)

Método: Modelos multivariados de regressão binomial negativos com efeitos
fixos para os dados. Modelos de análise usando Diferença na diferença
Variáveis: Cobertura de Bolsa Família, hospitalizações por violência em 5.507
municípios no Brasil
Período: 2004-2012

(Angelucci, 2007)

Método: Estimativa de efeitos nas mudanças exógenas por meio de modelos
multivariados de regressão binomial negativa
Variáveis: Consumo abusivo de álcool, comportamento agressivo, rendimento
Período: 1998-2003
Grupo de tratamento: Agregados familiares em tratamento em amostra de municípios
Grupo de controle: Agregados familiares não beneficiados em amostra de
municípios

(Bobonis & Castro, 2010)

Método: Estimativa dos efeitos do tratamento; Diferença em diferença
Variáveis: Inquérito Nacional sobre a Dinâmica das Relações dos Agregados Familiares (ENDIREH)
Período: 2003 e 2006
Grupo de tratamento: Agregados familiares beneficiados no município rural com filhos
Grupo de controle: Agregados familiares não beneficiados no mesmo município rural com filhos

(Lance, Conditional Cash
Transfers and the Effect
on Recent Murder Rates in
Brazil and Mexico, 2014)

Método: Regressão binomial negativa de inflação zero
Variáveis: Homicídios e beneficiários do programa, desenvolvimento humano, PIB
per capita, população de 3.110 municípios no México
Período: 2005-2008
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INOVAÇÃO E TICS NO GERENCIAMENTO
POLICIAL: O CASO DO URUGUAI
Estudo
(Chainey,
Serrano-Berthet,
& Veneri, 2020)

Aspectos metodológicos
Método: Diferenças nas diferenças. Abordagem binomial negativa
Variáveis: Furto
Período: 2013-2016
Grupo de tratamento: 1.385 segmentos geográficos cobertos pelo programa
PADO
Grupos de controle:
(1) 9.476 segmentos geográficos a uma distância de 1 a 300 metros da área
geográfica do programa PADO
(2) 37.915 segmentos geográficos a mais de 300 metros de distância da
área geográfica do programa PADO

GERENCIAMENTO INTEGRAL DA
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:
O CASO DE EL SALVADOR
Estudo
(Bustelo, Martínez,
Pérez Millard, &
Rodríguez Silva,
2016)
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Aspectos metodológicos
Método(s): Diferenças em diferenças; modelos multivariados de regressão
para estimar o efeito causal
Variáveis: 37 variáveis demográficas e socioeconômicas e 42 indicadores
de saúde, mercado de trabalho e violência
Período: 8-15 meses após a inauguração dos três centros CM
localizados nos municípios de San Martin, Santa Ana e Usulután (2013/20142015)
Grupo de tratamento: 50 mulheres entre 18 e 60 anos beneficiárias de
“Ciudad Mujer”
Grupos de controle:
(1) 50 mulheres não beneficiárias de “Ciudad Mujer” - do grupo de comparação
(2) 50 mulheres usando um serviço público tradicional - do grupo placebo
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