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ATIVIDADES

O Instituto de Segurança Pública (ISP) é uma
autarquia vinculada à Secretaria de Estado de
Segurança Pública (SESEG). Com 18 anos de
existência, o ISP conta com grande conhecimento
acumulado no desenvolvimento de metodologias de
análise de dados relativos à área de Segurança. Sua
missão hoje é “produzir informações e disseminar
pesquisas e análises com vistas a subsidiar a
implementação de políticas públicas de segurança
e assegurar a participação social na construção
dessas políticas”.
Por um lado, o ISP é a principal instituição pública
de transparência dos dados de segurança do estado
para a sociedade, fomentando com informações
e análises o debate sobre políticas públicas
para o setor. Por outro lado, as informações e as
análises geradas pelo ISP são fundamentais para
que as forças de segurança do estado façam seu
planejamento operacional embasado em análise
criminal de qualidade e para que o nível estratégico
da SESEG, da Polícia Militar e da Polícia Civil
formule suas políticas e ações.
O ISP também é o responsável pela Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança,
canal de participação social e de comunicação entre
a comunidade e os representantes das forças de
segurança estaduais em cada região, na busca comum pela redução da violência.

Compreender os diversos tipos de fenômenos
criminais é essencial para enfrentar os problemas
da área de Segurança Pública. Ao mesmo tempo,
a alocação de recursos operacionais baseada
em evidências é o que a literatura internacional
especializada consagra como a estratégia mais
eficaz de combate à criminalidade. O ISP, com seu
corpo técnico altamente capacitado para consolidar
e analisar dados, transformá-los em informação
relevante, georreferenciar ocorrências criminais e
produzir pesquisa aplicada à formulação de políticas
públicas, consolidou-se como uma instituição
imprescindível para o enfrentamento das questões
relativas à Segurança Pública no estado do Rio de
Janeiro.
Este relatório tem por objetivo elencar as
principais atividades concretizadas ou iniciadas pelo
ISP no exercício de 2017, dando transparência e
complementando a prestação de contas do período.
Cumpre ressaltar que, a despeito da grave crise
fiscal por que passa o estado, o ISP conseguiu
ampliar o escopo de sua atuação e desenvolver
projetos e pesquisas alinhados às melhores
práticas internacionais na área das políticas
públicas de Segurança. Para isso, a competência
da equipe técnica do instituto e a criatividade na
busca por parcerias e convênios foram elementos
fundamentais.

ISP: o trabalho implementado, os resultados esperados e o impacto almejado

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS E INDICADORES
Em maio de 2017, o ISP lançou o portal ISPDados. Com isso, aumentou ainda mais a
transparência dos dados de segurança pública do estado e facilitou a consulta para pesquisadores,
jornalistas e o público em geral.
Além dos arquivos em formato de
base de dados e de arquivos auxiliares de tipos
diversos e com informações variadas, o ISPDados
disponibiliza ao usuário uma tabela dinâmica
para tornar mais ágil e completa as pesquisas
pelos usuários, de acordo com seus interesses
específicos. Também no ISPDados, o usuário
encontra ferramentas temáticas de consulta
interativa, para visualização de dados sobre os
temas abordados.

Núcleo de Qualificação e Estatísticas de Mortes por Causas Externas (NUQUALI)
Iniciativa pioneira no país, com a institucionalização do trabalho coordenado entre servidores da Secretaria
de Saúde e da Secretaria de Segurança, através do ISP, o NUQUALI realiza a comparação e equalização
dos dados de mortes que foram classificadas como com causa indeterminada nas declarações de óbito,
com os dados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil, os dados do IML e os registros dos atendimentos
do SAMU. Com a implantação
do Núcleo e o trabalho por ele
desenvolvido, o percentual de
mortes com causa indeterminada
caiu de 12,4 em 2013 para 6,7 em
2014 e 7,1 em 2015. O trabalho
do núcleo segue em andamento
regularmente.

Consolidação e divulgação das estatísticas mensais de segurança do Estado
Atividade regular e permanente do ISP. No ano de 2017, a Coordenadoria de Estatísticas do ISP (ESTAT-ISP)
procedeu à revisão, à documentação e à sistematização dos processos de consolidação das estatísticas
mensais, semestrais e anuais.

Acompanhamento de UPP
O ISP desenvolveu em 2017 o Índice de Violência Armada
das UPP, a partir de registros dos números de vitimização
por arma de fogo, confrontos e controle territorial, para
identificar áreas que apresentam consideráveis níveis de
risco operacional, de modo a produzir um diagnóstico e
buscar compreender o atual momento por que passa o
programa, analisar cenários e indicar caminhos.

ISP: Transparência e credibilidade reconhecidas
Em 2017 o Rio de Janeiro teve pontuação 100% na dimensão
de Estatísticas Criminais no Índice de Dados Abertos construído
pela Open Knowledge Brasil e Dapp-FGV. Em 2016, o Rio
de Janeiro já havia sido apontado como o estado com maior
transparência nos dados da segurança pública pelo “Relatório
Transparência na Segurança Pública”, da Segurança e
Transparência.

PROJETOS E PRODUTOS DESENVOLVIDOS
Tecnologia a serviço da Segurança Pública
O que é?
O ISPGeo é um sistema de tratamento, análise, integração e visualização de dados georreferenciados e
tabulares, com capacidade de integração entre diversas bases de dados (espaciais e não-espaciais), além de
possibilitar a edição dos mapas por parte dos setores operacionais da Polícia. Desenvolvido em uma parceria
entre a Secretaria de Segurança, o Instituto de Segurança Pública, o Instituto Igarapé e um grupo de empresários
do estado, o sistema entrou em funcionamento em julho de 2016, alimentado pela base de dados de registros
de ocorrência da Polícia Civil, e já está disponível para a utilização dos batalhões, delegacias e Seseg, em dois
módulos: o de análise georreferenciada e o de análise gráfica. Com isso, passa a haver um aprimoramento da
análise criminal e uma alocação mais eficiente dos
recursos policiais.
Com o ISPGeo, a Segurança Pública do Rio de
Janeiro passa a contar com uma tecnologia de
ponta para a análise criminal, e abre caminho para
as melhores práticas internacionais de combate
à criminalidade, que têm como base a análise
de manchas criminais e de gráficos para avaliar
tendências na incidência de delitos.
Em 2017, o processo de implementação do projeto alcançou novas etapas:
Treinamento de mais de 100 analistas
criminais de todos os batalhões da PMERJ
em cursos de 40 horas-aula organizados e
ministrados pelo ISP;
Manual de uso produzido pelo ISP e
disponibilizado para os usuários;
Folders informativos e vídeo de divulgação
produzidos e disseminados para os policiais,
como forma de divulgação da importância do
uso da ferramenta;
Fórum de discussão no ambiente da
ferramenta desenvolvido e disponibilizado
para os usuários
Disciplina de Análise Criminal incluída
no Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais (CAO) da PMERJ;

Intercâmbio realizado com a Polícia Militar
de São Paulo para troca de experiências e
conhecimento em análise criminal;
Desenvolvimento de tratativas com a Polícia
Civil (PCERJ) para identificar as melhores
práticas de utilização da análise criminal
georreferenciada na investigação de crimes,
com vistas à adequação da ferramenta para
o trabalho da PCERJ;
Estruturação da base de dados do serviço
190 para sua incorporação ao ISPGeo.

Ferramenta de consulta interativa sobre grupos vulneráveis
O ISP desenvolveu em 2017 (para lançamento em
janeiro de 2018) uma ferramenta de visualização de
dados que permite a realização de consultas sobre
vitimização de grupos vulneráveis no estado do Rio
de Janeiro. O Rio é o primeiro estado a lançar, na
esfera governamental, uma análise voltada para
esses grupos. A plataforma possibilita a seleção
de faixas etárias das vítimas de diversos tipos de
crimes. Com isso, é possível fazer uma análise
detalhada sobre delitos que vitimam mais crianças
e adolescentes, mulheres e idosos. A ferramenta
também exibe, a cada consulta, os percentuais
de cada sexo e da cor das vítimas, assim como
a relação entre autor e vítima. Na consulta é
possível verificar também os crimes que atingem
proporcionalmente cada um desses grupos. Além
dos dados, a ferramenta disponibiliza também
um mapa e uma lista de endereços das redes
de atendimento a idosos, mulheres e crianças e
adolescentes no estado.

Dossiê Mulher
Publicação com os dados estatísticos sobre os principais crimes sofridos pelas
mulheres: lesão corporal dolosa, ameaça, estupro, tentativa de estupro, homicídio
doloso, entre outros. Estes números são divulgados pelo Estado do Rio de
Janeiro há 12 anos consecutivos. Também foi atualizada com os dados de 2016
a ferramenta de consulta interativa sobre violência contra a mulher na plataforma
interativa de visualização de dados.

Revista Cadernos de Segurança Pública
Publicação de duas edições, de número 8 e 9, da revista eletrônica Cadernos
de Segurança Pública, editada pelo ISP com o objetivo de que se consolide
como um espaço para a discussão de práticas de gestão em segurança pública.
Seguindo a dinâmica de edições temáticas, a edição de número 8, de julho de
2017, trouxe artigos relacionados à letalidade violenta. Já a edição de número 9,
de novembro, trouxe artigos relacionados ao tema de violência contra a mulher.
As publicações contaram com artigos de profissionais de Segurança Pública,
acadêmicos e pesquisadores.

COORDENADORIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS
Os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) são canais de comunicação entre a sociedade civil e as
Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Os CCS, cujas diretorias são formadas por membros voluntários da sociedade civil, identificam e analisam os
problemas locais, propõem soluções e avaliam as respostas para os problemas demandados, em reuniões que
contam sempre com representantes locais das polícias.
O ISP é o responsável pela coordenação dos CCS do estado do Rio de janeiro. Em 2017, havia 63 CCS distribuídos
em 45 municípios fluminenses. O trabalho de coordenação implica na implementação e no acompanhamento
das atividades dos CCS, na organização das eleições de suas diretorias, além do oferecimento de cursos
e qualificações para policiais e participantes da sociedade civil, a produção de relatórios e de material de
divulgação, bem como visitas aos municípios que têm conselhos implementados ou que desejam implementar
novos CCS.

Ferramenta de consulta interativa sobre os CCS
A visualização das informações disponibilizadas pelo
site do ISP para os CCS vem sendo modernizada com
o auxílio de plataforma de consulta interativa. Com
essa ferramenta de consulta interativa, o usuário tem
acesso a diferentes informações sobre os conselhos:
geográficas, sobre eleições, controle de atas, ranking
de problemas discutidos nos CCS e dados de suas
diretorias. Isso torna mais fácil e ágil o manuseio
dessas informações pelas diretorias dos CCS e
demais interessados.

Em 2017:

63 CCS funcionando
Em 45 municípios

8 novos CCS implantados
40 visitas da coordenadoria em todo o estado
17 eleições de diretoria realizadas
394 atas de reuniões entregues
			

3 capacitações realizadas para diretores

Fanpage curtida por mais de 4.000 pessoas

Projeto Conselhos Conectados de Segurança
O ISP estruturou, em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade
(ITS) e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), o projeto
Conselhos Conectados de Segurança. O projeto consiste na implementação
de uma nova metodologia para organização dos CCS, através da adaptação
de ferramentas de TI – mais especificamente chatbots para redes sociais, e
um sistema pairwise de priorização de pautas e demandas. Essa metodologia
será baseada em quatros eixos: organização de pauta, mobilização para a
participação nos Conselhos, devolutiva das questões discutidas e da resolução
de problemas levantados, e disseminação de informações relevantes na área
da Segurança Pública. Com isso, pretende-se ampliar a participação da
sociedade civil nos CCS – seja virtual, seja presencialmente - e tornar suas
reuniões mais objetivas, efetivas e direcionadas à resolução de problemas.
O projeto não terá custos para os cofres públicos e contará com financiamento
da Open Society Foundation (OSF). Sua implantação, em caráter de projeto
piloto, acontecerá a partir do segundo semestre de 2018.

O orçamento executado pelo ISP em 2017 foi de R$ 3,26
milhões, o que corresponde a

ISP NA MÍDIA

0,05% do orçamento

total da área de segurança do estado do Rio de Janeiro.
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Parcerias e convênios
Instituo Igarapé: desenvolvimento do ISPGeo e difusão de conhecimento em análise criminal
Munk School of Global Affairs: acordo assinado em conjunto com a Polícia Civil, para o desenvolvimento de
pesquisa sobre homicídios no Estado do Rio de Janeiro.
Disque-Denúncia: acesso às informações do serviço, de modo a utilizá-las em pesquisas desenvolvidas
pelo Instituto e, futuramente, alimentar o sistema ISPGeo.
FGV/DAPP: visualização e publicização de dados sobre criminalidade.

El País

Extra

INSPER: avaliação do impacto do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM) na redução
dos índices de criminalidade.
PUC-RJ: desenvolvimente projetos de pesquisas pertinentes à área de Segurança Pública.
Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói: intercâmbio de informações com o Centro Integrado de
Segurança Pública (CISP) instalado pela Prefeitura no município.
DETRAN-RJ: intercâmbio de informações relativas a acidentes de trânsito.

Extra

O ISP marca presença frequente na grande
imprensa, seja pela divulgação mensal dos
dados oficiais de segurança, seja pelos estudos
publicados e pelas ferramentas produzidas pelo
Instituto. Aqui nesta página estão algumas das
matérias veiculadas em 2017.

EQUIPE
A enxuta equipe do ISP é multidisciplinar, formada por estatísticos, economistas, cientistas sociais, policiais
militares, policiais civis, geógrafos e membros de carreiras públicas do ciclo de gestão do estado, como os
especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Uma equipe com qualificação técnica e com 2/3 de
seus membros alocados nas áreas-fim do Instituto.
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