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RESUMO 

 

O Pacto pela Vida é o atual Plano Estadual de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, 

implantado em 2007; é parte do Modelo Integrado de Gestão do Governo, que está tendo 

continuidade na segunda gestão do governador Eduardo Campos. Este modelo de gestão está 

fundamentado na gestão estratégica e por resultados sob o olhar do Comitê Gestor do Pacto 

pela Vida. Por meio de ciclos contínuos de monitoramento e com base na gestão do 

conhecimento, os gestores das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISs) são 

instrumentalizados com informações estratégicas para auxiliar a tomada de decisão. Este 

trabalho tem como um dos objetivos contextualizar esse Modelo de Gestão da Segurança 

Pública do Estado de Pernambuco, no âmbito do Território Agreste 1, a partir da performance 

dos dados preliminares dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), no período de 2004 

a 2010, através dos indicadores monitorados pela Câmara de Defesa Social. Para cumprir 

outro objetivo deste estudo, foram analisadas as opiniões (levantadas por meio de entrevistas) 

dos gestores da segurança pública acerca do Pacto pela Vida, da estratégia de integração entre 

as forças policiais e de sua capacidade operacional. Segundo o debate acadêmico e mesmo 

entre os gestores de segurança pública, não existe uma fórmula mágica para o sucesso da 

gestão; mas a correção dos rumos (com base em modelos que focalizam a gestão estratégica e 

por resultados) parece ser a força motriz para a melhoria contínua. Analisa-se assim um 

modelo de gestão setorial que está sendo o benchmarking para outras Unidades da Federação; 

alguns bons resultados já são possíveis de extrair. 

 

 

Palavras-chave: Pacto pela Vida, gestão estratégica, gestão para resultados, segurança                     

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The “Deal for Life” (Pacto pela Vida) is the current State Plan for Public Security of the State 

of Pernambuco, introduced in 2007, as part of the Integrated Management Model of the 

Government, which is continuing in the second term of Governor Eduardo Campos. This 

Management Model is based on strategic management and management for results under the 

supervision of the “Deal for Life” Managing Committee. Through a continuous cycle of 

monitoring, and based on Knowledge Management, the managers of the Integrated Areas for 

Public Security (AISs) are equipped with strategic information for decision-making. This 

work has as one of its goals the contextualization of the Management Model of Public 

Security of the State of Pernambuco, in the Agreste 1 (westland territory), based on the 

performance of the preliminary data of the Intentional Violent Lethal Crime (CVLI) from 

2004 to 2010, through the indicators monitored by the Board of Social Defense. To 

accomplish another goal of this study the opinions (raised through interviews) of managers of 

the public safety on the “Deal for Life” were analysed, regarding, the integration strategy 

between police forces and their operational capacity. According to the academic debate, even 

among managers of the public safety, there is no magic formula for successful management, 

but the correction of the course (based on models that focus on strategic management and 

results) seems to be the driving force for continuous improvement. This is the analyses of a 

Management Model that is the benchmarking for other Brazilian states and some good results 

are now visible. 

 

 

Key-words: Deal for Life; strategic management; management for results; public security 
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CAPÍTULO I 

 

Introdução 

 

A segurança pública é dever do estado e representa um problema multifacetado de 

enfoque prioritário para os governos. A questão da criminalidade foi incorporada de forma 

mais incisiva no debate político na última década (SAPORI, 2007), quando o crescimento da 

violência criminal fomentou a reinvenção da política de segurança pública no estado.  

Pernambuco, em 2000, apresentou a maior taxa de homicídios dolosos em 

adolescentes, seguido pelo Estado do Rio de Janeiro. Já o município do Rio de Janeiro ficou 

em quarto lugar, atrás das respectivas capitais: Recife, Vitória e São Paulo (SOARES, 2003).  

O Pacto pela Vida é uma iniciativa pioneira, que foi construído e aprovado de forma 

democrática no Fórum Estadual de Segurança Pública de Pernambuco (PERNAMBUCO, 

2007). 

Esse modelo de gestão é direcionado por resultados que, da análise crítica dos 

indicadores, promove o aumento do comprometimento das equipes com as metas e objetivos 

estratégicos do governo. Atualmente o Pacto pela Vida se destaca como política de Estado e é 

considerado benchmarking para outros estados (MACHADO, 2011; PERNAMBUCO, 2011a, 

b, g).  

Segundo Amartya Sen (2000), o papel do Estado é decisivo na construção da ordem 

pública como bem coletivo. Numa sociedade contemporânea, regida pelo Estado Democrático 

de Direito, o combate à criminalidade constitui uma atribuição estruturante do Estado 

(BEATO FILHO, 1999). 

Os governos de Mockus e de Hugo Acero implementaram em Bogotá, durante a  

década de 90, uma política de segurança pública que combinavam ações estratégicas 
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preventivas e repressivas, fortalecedoras da atuação policial na cidade, promotoras da auto-

regulação de condutas cidadãs e interventivas em espaços públicos deteriorados. Um fator 

positivo para os resultados alcançados em Bogotá foi a continuidade da política por três 

gestões políticas (1995-2003), que contribuiu para a redefinição do papel do município ao 

implantar uma nova metodologia de gestão das polícias e da promotoria (SAPORI, 2007). 

O caso de Bogotá é um bom exemplo dos múltiplos meios adotado pelo governo para 

lidar com os problemas relacionados à segurança pública. A combinação de medidas capazes 

de aumentar a capacidade repressiva do poder público e a prevenção social, pautada na 

participação da comunidade, pode reduzir a criminalidade e sentimento de insegurança da 

população (SAPORI, 2007).  

Um exemplo nacional nessa área é o Programa Controle de Homicídios “Fica Vivo”, 

institucionalizado pelo Decreto Lei 43334/03, que concretizou a instauração de uma política 

de segurança pública em Minas Gerais. Esse modelo mostrou a superação da gestão pautada 

em ações desarticuladas e fragmentadas, abrindo espaço por meio de um modelo de gestão em 

que o estado, a sociedade civil organizada e outras esferas governamentais possam discutir a 

criminalidade violenta com vistas à implementação de medidas preventivas e repressivas 

articuladas (BRAGA & DOMINGUES, 2008; MINAS GERAIS, 2009; SAPORI, 2007).  

O quadro nacional de insegurança é grave devido à elevada magnitude das taxas de 

criminalidade violenta e a intensidade da violência envolvida (SOARES, 2003). Estudos 

realizados por Braga & Domingues (2008) e Sapori (2007) abordam o fenômeno da violência 

sob a perspectiva de alternativas para intervir diretamente sobre a realidade dos jovens em 

função da vulnerabilidade deste grupo para o crime.  

Isto porque a violência afeta a população de modo desigual, gerando riscos 

diferenciados em função de gênero, raça/cor, idade e espaço social. No entanto, as taxas de 
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mortes violentas só refletem a ponta de um iceberg, pois a magnitude dos eventos não letais é 

ainda maior, mesmo se considerando a existência de sub-registros (SOUZA & LIMA, 2007). 

Em regiões com elevada incidência criminal, o sentimento de impunidade na 

população reforça o temor dos habitantes em colaborar com o trabalho da polícia, o que deve 

ser superado com o aumento da credibilidade da atuação do estado (BRAGA & 

DOMINGUES, 2008).  

É preciso criar uma nova relação entre forças policiais e comunidade local, além de 

formular e executar medidas alicerçadas em indicadores estratégicos que proporcionem o 

conhecimento de fatores de risco para a violência numa determinada região, visando coibir a 

ocorrência. Outro ponto é assegurar à população acesso equânime a serviços e oportunidades, 

com vistas à distribuição de renda e interferências sobre os determinantes sociais, culturais e 

econômicos do crime (BRAGA & DOMINGUES, 2008). 

É importante reconhecer que muitos delitos têm particularidades locais em que a 

solução deverá ser abordada nesse âmbito. Enquanto o estado provê efetivos policiais civis e 

militares para o controle e a prevenção do crime, os municípios brasileiros dispõem de 

guardas civis, que em geral têm suas ações limitadas à proteção do patrimônio público, 

interferindo no fenômeno da criminalidade com medidas preventivas de natureza não-policial 

(SOARES, 2006).  

Essa limitação dos municípios pode ser considerada oportunidade se utilizada à 

criatividade para a adoção de fontes alternativas de atração e recrutamento dos jovens, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável (SOARES, 2003).  

Segundo Acero (2006); Ratton (2010), normalmente a criminalidade é alimentada pela 

venda e consumo de drogas em pequenas quantidades, pelo comércio ilegal de armas de fogo, 

pela difusão da cultura mafiosa, pelo uso indiscriminado da violência para resolver conflitos e 

pela exploração de grupos de emigrantes que buscam oportunidades econômico-financeiras. 
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Contudo, não há um senso comum sobre esse assunto, outros autores (NÓBREGA JÚNIOR 

& ZAVERUCHA, 2010) apontaram relatividades nesse relato. 

Para competir com a fonte de sedução criminosa, o poder público municipal deve 

garantir os direitos fundamentais dos munícipes, como emprego, renda e outros simbólico-

afetivo, no intuito de fortalecer a auto-estima dos cidadãos (SAPORI, 2010; SOARES, 2006). 

Normalmente, as práticas criminais se concentram em territórios limitados, 

conformando padrões, o que permite a previsão e antecipação ao fato. Assim, antes mesmo 

que as eventuais reformas das estruturas socioeconômicas, como solução para os crimes, 

produzam seus efeitos, devem ser implantadas iniciativas para incidir sobre as condições e 

circunstâncias ligadas à dinâmica criminal (BEATO FILHO, 1999; SOARES, 2003, 2006).  

É preciso interceptar esses fenômenos e para tanto é necessário a descrição de 

diagnósticos sensíveis às complexidades dos contextos sociais, instrumentalizando os gestores 

para planejar e avaliar sistematicamente as ações para a correção de rumos (SOARES, 2003).  

A política de segurança pública por ser matéria de Estado, e não apenas de governo, 

deve ter como premissa a participação da sociedade civil. Ainda segundo Soares (2003), se 

todas as forças políticas compreendessem a complexidade do problema, a gravidade da 

situação e os riscos sócio-institucionais implicados instituiriam um grande pacto pela paz, 

adotando-se planos consistentes, amplamente discutidos com a sociedade e profundamente 

comprometidos com a eficiência e o respeito aos direitos humanos. 

Esse trabalho aborda o tema dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs)
1
 no 

Território Agreste 1 do Estado de Pernambuco
2
, sob a gestão do Pacto pela Vida que está no 

quarto ano de implementação. Nesse estudo foram analisadas, além do comportamento 

                                                 

1
 Art. 2º § 1º Consideram-se CVLI, para fins do Projeto de Lei Ordinária n° 1508/2010: 

I - homicídio; 

II - latrocínio; e 

III - lesão corporal seguida de morte. 

 
2
 Segundo Portaria GAB/SDS nº 240 de 19 de julho de 2004. 
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estatístico da série histórica dos dados da criminalidade violenta no estado, as percepções dos 

gestores no tratamento do tema. 

O enfoque no território Agreste 1 foi dado em razão da trajetória em que os crimes 

contra a vida estão seguindo nas AISs, que enquanto a taxa de CVLI está decrescendo e 

superando a meta básica de redução anual  de 12% dos CVLI na AIS 14, a Área Integrada de 

Segurança de Santa Cruz de Capibaribe (AIS 17) apresenta aumento da criminalidade 

violenta. Esse fato é intrigante e chama a atenção para realização de estudos visando 

instrumentalizar os gestores para a tomada de decisão. 

Esse estudo tem como limitação o breve espaço de tempo de implantação do Plano 

Estadual de Segurança Pública de Pernambuco (PESP- PE 2007), Pacto pela Vida, com suas 

estatísticas ainda preliminares e aprendizado organizacional ainda em curso.  

 

Objetivo Geral 

 

 Este estudo teve por objetivo analisar os resultados preliminares do atual Modelo de 

Gestão da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, Pacto pela Vida, no âmbito do 

Território Agreste 1. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Descrever a performance dos CVLIs ocorridos no Território Agreste 1 e suas Áreas 

Integradas de Segurança 14 (Caruaru) e 17 (Santa Cruz do Capibaribe) na série 

histórica de 2004 a 2010, tendo como base os indicadores monitorados pela Câmara de 

Defesa Social. 
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 Analisar a percepção dos gestores da segurança pública do Território Agreste 1 e 

Áreas Integradas de Segurança sobre o Pacto pela Vida, a estratégica de integração 

entre as forças policiais e a capacidade operacional. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata da 

introdução do estudo sobre a “Implantação da gestão para resultados na segurança pública 

do estado de Pernambuco: um olhar sobre o Território Agreste 1” , delimitando o tema e 

apresentando os objetivos, a metodologia e o referencial teórico. 

O capítulo II trata do modelo gerencial da atual política de segurança pública do 

estado de Pernambuco, sob a perspectiva de situá-lo no momento de modernização da gestão 

do governo sob o Modelo Integrado de Gestão.   

O terceiro capítulo está distribuído em duas seções. A primeira aborda os marcos 

legais da reestruturação da segurança pública no Estado de Pernambuco e a seção seguinte 

descreve a performance da criminalidade violenta no Território Agreste 1, desagregando os 

resultados para as AISs Caruaru (AIS 14) e Santa Cruz do Capibaribe (AIS 17) e seus 

municípios estratégicos, na série histórica de 2004 a 2010 a partir da pergunta de pesquisa: O 

que os resultados preliminares do Pacto pela Vida dizem? 

O capítulo IV aborda os resultados da análise de conteúdo das entrevistas realizadas 

com os gestores das polícias judiciária e ostensiva do Território Agreste 1 e das AISs 14 e 17 

sobre suas percepção acerca desse modelo de gestão, a estratégia de integração e os recursos 

disponíveis. 

Por fim, foi construído um capítulo com as considerações analíticas acerca de todo 

conteúdo trabalhado, enfatizando-se os resultados alcançados após a implantação da política 
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atual de segurança pública do estado, junto ao que os gestores informaram sobre suas 

percepções em relação ao Plano em apreço.  

A pesquisa realizada é descritiva e exploratória, utilizando como técnica de coleta de 

dados a pesquisa documental (dados secundários) e a realização de entrevistas semi-

estruturadas (dados primários) com atores centrais conforme explicado adiante (GIL, 2002).  

Os dados secundários são oriundos do Sistema de Informação Policial Infopol/SDS-

PE. Os dados primários obtidos através das entrevistas foram analisados numa abordagem 

qualitativa com base nos preceitos da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é 

considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito 

a respeito de determinado tema (VERGARA, 2005, p.24). A finalidade da análise de conteúdo 

é produzir inferências, trabalhando com vestígios e índices postos em evidência por 

procedimentos mais ou menos complexos (PUGLISI & FRANCO, 2005, p.25). 

A área de estudo compreendeu o Território Agreste 1 do Estado de Pernambuco e suas 

Área Integradas de Segurança - AIS 14 (Caruaru) composta por 15 municípios e a AIS 17 

(Santa Cruz do Capibaribe) com 8 municípios (tabela 1). 

Território 
Área Integrada de 

Segurança 
Município 

Agreste 1 

14 

Caruaru, Bezerros, Riacho das Almas, 

Sairé, Camocim de São Felix, São 

Joaquim do Monte, Bonito, Panelas, 

Altinho, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, 

Agrestina, Cupira, Barra de Guabiraba e 

Jurema 

17 

Brejo da Madre de Deus, Frei 

Miguelinho, Santa Cruz do Capibaribe, 

Santa Maria do Cambucá, Taquaritinga 

do Norte, Toritama, Vertentes e Jataúba 

 

Tabela 1- Divisão político-administrativa da gestão da segurança pública no 

Território Agreste 1 do Estado de Pernambuco 

 
Fonte: Elaboração própria a parir da Portaria GAB/SDS n° 240/2004. 
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Da análise dos resultados preliminares foi constatada divergência na curva das taxas 

de CVLI entre as AISs: enquanto a AIS 14 decrescia a AIS 17 mostrava aumento (gráfico 1). 

Como será detalhadamente analisada na segunda seção do capítulo III. 

 

 

Gráfico 1 – Trajetória das taxas de CVLI (por 100 mil hab.) nas AISs 14 

(Caruaru) e 17 (Santa Cruz do Capibaribe), Território Agreste 1, PE 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE 

 

Considerando a estratégia de focalizar a atenção para os municípios críticos por AIS, 

segundo o Princípio de Pareto
3
, tendo em vista o alcance da meta estruturante de redução 

anual de 12% da taxa de CVLI, foram detalhadas a estatística da variável dependente, CVLI, 

e um conjunto de variáveis independentes para os municípios de Caruaru (AIS 14) e 

Toritama; Santa Cruz do Capibaribe (AIS 17) na série histórica de 2004 a 2010. 

Para a obtenção das informações expostas neste estudo o projeto de pesquisa foi 

submetido à análise e apreciação da Gerência Geral de Assuntos Jurídicos da SDS/PE, 

                                                 

3
 Princípio de Pareto ou Regra de 80 por 20. Chiavenato (2008) define que os valores majoritários 

(80%) de um determinado grupo são decorrentes de uma parcela relativamente pequena de alguns e seus 

componentes (20%). 
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conforme Portaria GAB/SDS n° 213/2010, com a anuência do Secretário de Defesa Social do 

estado (PERNAMBUCO, 2010 b).  

Os dados quantitativos foram copilados do Sistema de Informação Policial 

Infopol/SDS-PE
4
.  O Infopol é o Sistema de Informações Policiais da Secretaria de Defesa 

Social de Pernambuco, para fins de monitoramento e análise policial, criado em 2003. Este 

sistema de informação é alimentado a partir dos dados constantes nos relatórios diários de 

necropsia dos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru, Petrolina e Recife e do 

relatório diário da coordenação de plantão da polícia civil (Unicodplan/PCPE). Destaca-se 

que visando à completitude do banco de dados também são consultadas outras fontes 

complementares, como os relatórios da 2ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar de 

Pernambuco, relatórios de perícia dos Institutos de Criminalística de Pernambuco e dos 

Boletins de Ocorrência da PCPE e assim é consolidado o banco de dados do estado de 

Pernambuco.  Deste sistema é possível gerar relatórios operacionais, de produtividade, 

análises criminais e acesso a boletins de ocorrências registrados em Pernambuco 

(PERNAMBUCO, 2006, 2008).  

Assim, neste estudo foram analisados os indicadores monitorados pela Câmara de 

Defesa Social nas Reuniões Semanais do Comitê Gestor do Pacto pela Vida. Foram 

calculadas as taxas de CVLI do estado, dos Territórios de Segurança Pública, detalhando este 

indicador para o Agreste 1 quanto a variação percentual absoluta após a implantação do Pacto 

pela Vida. Também foram observadas as freqüências das variáveis relacionadas à natureza 

jurídica do CVLI doloso, vítima (sexo, faixa etária) e as circunstâncias do crime (arma 

utilizada, dia da semana, período do dia) e apresentados os resultados em tabelas e gráficos. 

                                                 

4
 A Portaria GAB/SDS n° 433, de 12 de março de 2008, disciplina o envio de informações para a 

consolidação de dados estatísticos de ocorrências de interesse policial com resultado morte. 
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Para a coleta dos dados primários foram realizadas entrevistas qualitativas com a 

equipe de gestores da Segurança Pública do Território Agreste 1, por serem estes tomadores 

de decisão, utilizando-se um questionário semi-estruturado (apêndice A). No intuito de 

analisar suas percepções quanto ao Modelo de Gestão Pacto pela Vida, utilizou-se o roteiro de 

entrevista abordando aspectos de conhecimento do modelo, seus pontos positivos e negativos, 

sugestões de curto, médio e longo prazo, a estratégica de integração entre as forças policiais e 

a capacidade operacional. 

Para a escolha desses atores estratégicos foi adotado o critério de Tipicidade, segundo 

Vergara (2005), em função da representatividade dessa equipe estratégica, composta por dois 

gestores da segurança pública do Território Agreste 1 (polícia judiciária e polícia ostensiva) e 

quatro das Áreas Integrada de Segurança, totalizando 06 questionários para análise do 

conteúdo (Tabela 2). 

Divisão político-administrativa de 

gestão da segurança pública 
Responsável 

Território Agreste 1 
Gestor da Polícia Civil 

Gestor da Polícia Militar 

AIS 14 
Gestor da Polícia Civil 

Gestor da Polícia Militar 

AIS 17 
Gestor da Polícia Civil 

Gestor da Polícia Militar 

 

Tabela 2 – Atores estratégicos da área de estudo, segundo divisão político-

administrativa de gestão da segurança pública 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As respostas das entrevistas foram agrupadas por questão (apêndice B), seguindo a 

ordem apresentada no questionário, e enumeradas conforme a ordem do entrevistado, sendo 

assim mantida em sigilo a identidade dos entrevistados. 

É importante ressaltar que existe rotatividade nas gerências da segurança pública em 

todo estado sem uma periodicidade definida, o que está atrelado à diretriz do modelo de 
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gestão para resultados, em que o policial é promovido para a função visando o alcance dos 

resultados positivos. Ao mesmo tempo, os objetivos do modelo de gestão burocrático se 

cumprem ao ter como base o critério do mérito.  Isto significa que em momentos distintos de 

pesquisa os ocupantes dos mesmos cargos podem ser outros.  

 

Referencial Teórico 

 

A sociedade brasileira progrediu com o processo redemocratização, a partir de 1985, e 

na provisão de bens coletivos nas áreas de saúde e educação durante as décadas de 80 e 90, o 

mesmo não tendo avançado na área de segurança pública (BEATO FILHO, 1999). 

De forma que, segundo Sapori (2007), a área de segurança pública permaneceu inerte 

e reativa respondendo às tragédias, às emergências e aos desastres, com base no 

gerenciamento de crises, sem uma política consistente e duradoura que respeitasse as questões 

de direitos humanos e fortalecedora das práticas policiais.  

Ainda segundo o mesmo autor (pg 107): 

 “uma característica comum marca as polícias federal e estadual de segurança pública 

na sociedade brasileira nos últimos 20 anos: a prevalência do gerenciamento de riscos. A 

ausência de uma racionalidade gerencial mais sistemática nesse âmbito das políticas públicas 

é fator determinante da ineficiência da atuação governamental e, consequentemente, 

potencializa o fenômeno da criminalidade”.  

Para Soares (2003) o crescimento da criminalidade também pode ser atrelado ao 

modelo gerencial de segurança pública arcaico, reativo, fragmentado e refratário a mudanças. 

Permeado, segundo Sapori (2007), por intervenções espasmódicas visando soluções imediatas 

para as crises periódicas. 
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Estudos apontam que a eficiência das políticas de segurança pública está relacionada 

com a implantação de ações permanentes, que envolva a participação da sociedade civil como 

sujeitos e não apenas objeto das ações (SOUZA, 2011). 

Os modelos de gestão pública precisam ser reinventados para acompanhar a 

velocidade e imprevisibilidade do contexto contemporâneo, que tem como característica 

marcante a transformação, e para atender as demandas da sociedade do conhecimento há 

necessidade de orientar a gestão pública para resultados (MARINI, 2008). 

O debate sobre a segurança pública se tornou mais intenso nos últimos anos, de forma 

que o governo federal, por meio da SENASP, se empenhou na elaboração e implementação de 

Planos Nacionais de Segurança Pública e o primeiro deles criou o Fundo Nacional de 

Segurança Pública para financiar projetos estaduais específicos, cujas iniciativas estão 

acontecendo em momentos distintos (SAPORI, 2007). 

A modernização da administração pública representa uma resposta à demanda da 

sociedade para atender as necessidades do cenário pós-moderno, para o qual o estado exerce a 

função gerencial e catalisadora (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

Até então Sapori (2007, pg. 109) apontou que “planejamento, monitoramento, 

avaliação de resultados, gastos eficientes dos recursos financeiros não tem sido procedimentos 

usuais nas ações de combate à criminalidade, seja no Executivo federal, seja nos executivos 

estaduais”.  

O modelo de gestão da administração pública avançou de patrimonialista para 

burocrático, visando coibir o nepotismo e corrupção. Do burocrático evoluiu para o gerencial 

no intuito de tratar as disfunções
5
, que impuseram barreiras para uma gestão voltada para as 

demandas sociais (CHIAVENATO, 2008).  

                                                 

        5 
 Disfunções da Administração Pública Burocrática (CHIAVENATO, 2008): 

1. internalização das regras e apego aos regulamentos; 
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O modelo burocrático foi o primeiro modelo estruturado de administração pública no 

Brasil, mas que se mostrou inadequado para cenários dinâmicos, que exigem agilidade. É 

certo que as três formas de administração pública se sucederam no tempo, no entanto 

atualmente ainda persistem características das três formas de gestão na administração pública 

(CHIAVENATO, 2008).  

A figura abaixo apresenta as características da organização burocrática segundo a 

Teoria Weberiana, cujo modelo se caracteriza como racional-legal, onde o controle rígido dos 

processos ocorre a priori no intuito de coibir abusos.  

 

Figura 1 – Características da burocracia segundo a Teoria Weberiana 

Fonte: CHIAVENATO, 2008. 

 

O século XX representou o século da burocracia, introspectivo e voltado para os 

fenômenos internos da organização. Essa teoria foi superada pela teoria estruturalista, que 

                                                                                                                                                         

2. excesso de formalismo e de papelório; 

3. resistência às mudanças; 

4. despersonalização do relacionamento; 

5. categorização como base do processo decisório; 

6. superconformidade às rotinas e aos procedimentos; 

7. exibição de sinais de autoridade;  

8. dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. 
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apresentava uma visão ampliada, englobando as dimensões de estrutura, pessoas e ambiente, 

de forma a relacionar as partes na constituição do todo (CHIAVENATO, 2008).   

A administração pública burocrática pressupõe a garantia da racionalidade absoluta, 

enquanto que a gerencial percebe a sociedade como um campo de conflito, cooperação e 

incerteza, desenvolvendo práticas administrativas transparentes e direcionadas para o 

interesse coletivo (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

A implantação da administração pública gerencial no Brasil tem como marco o Plano 

Diretor da Reforma do Estado de 1995, quando a função de “Estado mínino” é retomada. Os 

objetivos essenciais da reforma foram os resgates da autonomia financeira do Estado e da 

capacidade de implementar políticas públicas para atender as demandas sociais crescentes 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Osborne & Gaebler (1998) em sua obra “Reinvenção dos Governos” destacou alguns 

princípios de modernização da gestão Pública: 

 formação de parcerias; 

 foco em resultados; 

 visão estratégica; 

 estado catalisador; 

 visão compartilhada; 

 busca da excelência. 

A primeira corrente, com vistas a responder com mais agilidade e eficiência aos 

anseios da sociedade compreendida como contribuintes, corresponde ao modelo gerencial 

puro. Desta, a administração gerencial evoluiu para o Modelo Consumerism direcionado para 

a efetividade e qualidade dos serviços para os clientes e consumidores. Com o aumento das 
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demandas sociais o modelo avançou para o Public Service Orientation (PSO), sob base da 

accountability
6
 e equidade dos serviços públicos para os cidadãos (CHIAVENATO, 2008). 

A iniciativa de Reforma do Estado foi orientada pelos valores: 

 eficiência
7
; 

 qualidade na prestação dos serviços públicos; 

 desenvolvimento da cultura gerencial nas organizações. 

O modelo gerencial flexibilizou alguns princípios fundamentais do modelo 

burocrático, como o critério de mérito, o sistema estruturado e universal de remuneração, 

carreiras, a constância da avaliação de desempenho e treinamento sistemático. E implementou 

outras, como a concorrência administrada entre as unidades internas, mudanças nas estruturas 

organizacionais e a adoção de valores e comportamentos modernos no interior do estado. 

Uma das principais características desse novo paradigma é a forma do controle que passa a ser 

a posteriori, com foco nos resultados (CHIAVENATO, 2008).  

Segundo este mesmo autor, o paradigma pós-burocrático se fundamenta nos princípios 

da confiança e descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização 

de estruturas, descentralização de funções, incentivo à criatividade. Quanto à estrutura 

organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos são essenciais.  

Neste modelo a estratégia é a definição clara dos objetivos a serem atingidos: do 

caminho a seguir (“como fazer”), entre “onde estamos” e “onde desejamos estar” 

(MARQUES, 2008). 

A construção de estratégias é essencial para o alcance dos resultados almejados e se 

configura como um processo dinâmico permeado por conflitos (CHIAVENATO, 2008). 

                                                 

            
6
 Accontability se refere à prestação de contas e responsabilização. 

 
            

7
  Emenda Constitucional n° 19/1998 incorporou o princípio da eficiência da administração pública aos 

quatro já existentes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. 
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A Gestão Estratégica Orientada para Resultados transforma intenções estratégicas em 

resultados concretos. Agrega recursos e competências e, com o gerenciamento e 

monitoramento em tempo real, acelera a execução das ações e "faz acontecer" os resultados 

pactuados. A avaliação sistemática amplia a aprendizagem organizacional e a comunicação de 

resultados (LARSEN, 2011).  

As demandas intensas da sociedade e dos acionistas por resultados desafiam cada vez 

mais os gestores das organizações públicas e privadas. Definir e priorizar as iniciativas mais 

relevantes, mobilizar recursos e competências essenciais e fazer acontecer os projetos 

estratégicos são requisitos essenciais para ampliar substancialmente a capacidade de produzir, 

medir e demonstrar resultados (LARSEN, 2011).  

A gestão estratégica representa uma forma inovadora e criativa de elaborar estratégias 

competitivas para alcançar os resultados do planejamento estratégico da organização, num 

processo contínuo, que precisa de monitoramento constante para adequar a estratégia ao 

alcance dos resultados, considerando a interveniência de fatores internos e externos 

(HERRERO FILHO, 2005). 

A administração estratégica é um processo contínuo e interativo que visa manter a 

organização como um conjunto integrado ao ambiente (figura 2). Segundo o Herrero Filho 

(2005), um grande benefício do processo de monitoramento é o envolvimento da equipe, o 

que repercute no aumento do comprometimento desta com os resultados. 

 

Figura 2 – Etapas da gestão estratégica organizacional 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Marques (2008) 

Nota: *Implementação da estratégia envolve: gerenciamento de pessoas, alocação de recursos, monitoramento 

das informações e capacidade de organizar. 

           **O controle estratégico consiste em avaliar o processo de gerenciamento da estratégia. 
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 O uso de uma moderna ferramenta de gestão é essencial para o alcance dos objetivos 

estratégicos da gestão para resultados. As ferramentas de gestão, segundo a Lei 

Complementar n° 141, são as metodologias e práticas gerenciais desenvolvidas nas áreas da 

ciência da administração, aplicáveis ao setor público. E para a construção e implementação do 

Pacto pela Vida foram amplamente utilizada o BSC e PDCA. 

Segundo Chiavenato (2008), o que se faz é o que se pode medir, assim para o 

monitoramento da política é fundamental a definição de indicadores para o que pretende ser 

alcançado como resultado, onde alinhamento e foco são palavras de ordem.   

Os indicadores de diagnóstico mostram se a organização continua no controle da 

situação e alertam quando estão ocorrendo acontecimentos incomuns que exigem atenção 

imediata. Já os indicadores de resultados expõem se os patamares foram atingidos para obter o 

sucesso desejado (SANTOS, 2003). Nesse sistema o desafio é manter um sistema de 

informação gerencial que forneça informações corretas e oportunas para a tomada da decisão 

(BALZANI, 2010). 

O Balaced Sorecards (BSC) é uma das ferramentas gerenciais de escolha por 

possibilitar a avaliação de desempenho a partir dos resultados de ativos tangíveis e intangíveis 

da organização. As ações gerenciais são orientadas para o alcance de metas monitoráveis 

através de indicadores de desempenho de curto, médio e longo prazo, aplicados a cenários 

prospectivos. Para tanto alinhamento e foco são palavras de ordem (CHIAVENATO, 2008; 

BALZANI, 2010).  

O BSC, criado por Kaplan & Norton em 1992, é uma metodologia gerencial capaz de 

implantar a estratégia por meio de um sistema de indicadores balanceados e equilibrados 

construído com base em quatro perspectivas (financeira, cliente, aprendizagem e 

conhecimento e processos internos), que medem o progresso da administração na direção de 

suas metas de forma a traduzir a missão, visão plurianual e as estratégias da gestão em 
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objetivos, ações e indicadores a partir de um diagnóstico de competências (KAPLAN & 

NORTON, 2006).  

Ressalta-se ainda que outras perspectivas podem ser adequadas ao modelo, 

considerando a natureza e propósitos da instituição, assim não havendo restrição a mudanças 

de prioridade (SANTOS, 2003). 

Os principais benefícios da escolha dessa ferramenta gerencial são (KAPLAN & 

NORTON, 2006):  

 traduz a estratégia em objetivos e ações concretas; 

 promove a retificação dos indicadores com os objetivos estratégicos; 

 proporciona à gestão uma visão sistematizada do desempenho operacional; 

 constitui um processo de avaliação e atualização da estratégia; 

 facilita a comunicação dos objetivos estratégicos; 

 permite desenvolver uma cultura de aprendizagem e melhoria continua. 

 Como solução emergente, o BSC cria um contexto para que as decisões 

atreladas às operações cotidianas sejam alinhadas a estratégia e visão organizacional, 

divulgando a estratégia, promovendo consenso e espírito de equipe, que para a segurança 

pública, funciona como uma “corrente do bem”, no sentido de integrar e envolver as partes da 

organização, catalisar esforços e motivar todos os envolvidos. 

O BSC habilita a organização para focar suas equipes, unidade de negócios, recursos 

humanos, tecnologia da informação e recursos financeiros para a sua estratégia 

organizacional. O sistema de mensuração exerce forte influência sobre o comportamento dos 

gerentes e empregados (KAPLAN & NORTON, 2006). Esse instrumento se aplica bem ao 

novo modelo que prevê o monitoramento contínuo, visando o equilíbrio organizacional com 

base no orçamento, sociedade, processos e aprendizagem para a solidez do modelo e 

resultados (CHIAVENATO, 2008).  
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Para os modelos de gestão sob os preceitos da qualidade total e melhoria contínua, a 

administração dispõe da ferramenta da qualidade: Ciclo PDCA, cujo objetivo é maximizar a 

eficiência dos processos. O ciclo é composto por quatro etapas: (P) planejar mudanças; (D) 

implementar as mudanças; (C) verificar os resultados e (A) agir corretivamente de forma que 

as atividades possam ser melhoradas (AGUIAR, 2006; CHIAVENATO, 2008). 

A figura 3 apresenta o ciclo de melhoria contínua e seus desdobramentos por etapa.  

 

 

Figura 3 – Ferramenta da Qualidade Total: Ciclo PDCA e monitoramento das 

estratégias do Modelo Integrado de Gestão do Governo de Pernambuco 

 
Fonte: INDG; SEPLAG-PE 

 

As ferramentas gerenciais são inovações que auxiliam os tomadores de decisão a 

soluções mais conscientes, o que envolve sete etapas sendo a primeira delas a percepção do 

ator. As teorias do sistema de decisões do ponto de vista do comportamento humano são 

(CHIAVENATO, 2008): 
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 Teoria Clássica da Administração, na qual os indivíduos participantes da 

organização são vistos como instrumentos passivos e sua produtividade varia por 

fatores motivacionais, baseando-se assim numa visão simplista e mecanicista. 

 Teoria das Relações Humanas. Para esta os trabalhadores possuem 

necessidades, atitudes, valores e objetivos pessoais que precisam ser atendidas como 

condição básica para sua eficiência. 

 Teoria Comportamental. Nesta os integrantes da organização são tomadores de 

decisões e fazem suas escolhas entre várias alternativas futuras de ação, de acordo 

com o caminho escolhido e os recursos disponíveis para atingir seus objetivos, o que 

remete a estratégia, e as conseqüências destas que são os resultados. 

Segundo o acima citado, as etapas do processo decisorial são interligadas e consistem 

na percepção da situação que envolve o problema; análise e definição do problema; definição 

dos objetivos; procura de alternativas de solução ou de cursos de ação; seleção da alternativa 

mais adequada ao alcance dos objetivos; avaliação e comparação das alternativas; e 

implementação da alternativa escolhida. 

A percepção consiste no “ato de tomar conhecimento de alguma coisa por meio dos 

sentidos” (MATTOS, 2010, p. 562).  É uma forma restrita de captação de conhecimentos e 

essas atividades se relacionam à cognição. O enriquecimento informativo será alcançado com 

a multiplicação de processos perceptuais e por atos de pensamentos. A atividade perceptiva 

nos permite antecipar, comparar, transferir, explorar, transpor espacial e temporalmente, 

esquematizar ou mesmo referenciar (OLIVEIRA, 2004). 

Existem três teorias que definem o ato de perceber (PONTES, 2008):  

 Teoria Fisiológica – conhecida também como atitude neurológica, refere-se aos 

processos neurocerebrais que acontecem numa atividade perceptual. De modo que a 
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partir dos órgãos sensoriais, o estímulo do ato da percepção é encaminhado ao 

neurocórtex, que organiza o campo percebido, decodificando os objetos conhecidos.  

 Teoria Getaltista – correspondem as dimensões qualitativas dos objetos percebidos 

num contexto, podendo estes serem objetos concretos ou ideais, como as relações. 

Nesta corrente o ato de perceber ocorre num processo dinâmico e reversível a partir do 

ego do próprio receptor ou da necessidade originada pelo próprio objeto. Baseia-se 

numa noção bilateral com semelhanças entre os atos de perceber e pensar, de forma 

que pensar independente da mobilização do sentido é perceber.   

 Teoria Behaviorista – para esta corrente a percepção ocorre através da vivência, 

quando o indivíduo tem a oportunidade de assimilar conhecimentos, se expressar e 

realizar ajustes. 

 Perceber não se limita a objetos concretos, segundo a corrente de pensamento 

gestaltista. E sobre esta abordagem foi analisada as relações dos sujeitos estratégicos, gestores 

da política nos territórios com o objeto complexo e multifacetado da segurança pública 

(PONTES, 2008).  

Ainda segundo autora acima citada, o ato de perceber absorve não só unidades 

concretas que as compõem, mas também, e em condições prioritárias, as relações que entre 

elas se estabelecem. De modo imediato, e na ausência de qualquer atitude implicativa de 

análise só perceberíamos estruturas nas quais estariam sempre presentes as relações. 

Segundo Ribeiro (2004: 649, apud Silva, 2006 p.33), “Perceber, todavia, não é um ato 

que depende apenas do ambiente em si. O que o indivíduo percebe nem sempre é o que o 

ambiente é, mas o que seus sentidos apreendem a partir do filtro cultural”. E isso é um fator 

importante a ser considerado devido a cultura organizacional imbricada na carreira militar.  

Há maneiras diversas de perceber a mesma situação. Isto se dá pelo fato de que, o que 

a pessoa vê, ouve e sente é influenciado por suas necessidades, emoções, motivações e até 
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mesmo pela predisposição mental. Também devem ser consideradas as características de 

personalidade, vivências e experiências que influem diretamente sobre a percepção do 

indivíduo. Percepção pode ser considerado como um processo pelo qual o indivíduo toma 

consciência, ou seja, reconhece os objetos, pessoas, grupos sociais e suas relações com o 

mundo (PONTES, 2008). 

A atenção é uma condição especial para que haja percepção, assim como o estado 

psicológico é um fator determinante da percepção, priorizando certos estímulos, em 

detrimento de outros (PONTES, 2008). 

Não existe decisão perfeita, pois para todas existe o trade-off (MARQUES, 2008). E 

neste contexto, observa-se que existem várias questões que podem estar contribuindo para que 

o gestor naquele momento dinâmico esteja percebendo daquela forma, influenciando assim a 

tomada de decisão.  
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CAPÍTULO II 

 

Neste capítulo será apresentado o modelo de gestão Pacto pela Vida, abordando 

aspectos desde sua concepção, sob a estratégia de modernização da gestão pública do governo 

do estado, e seus desdobramentos até os dias atuais. 

  

Pacto pela Vida: introdução da gestão para resultados na administração da segurança 

pública do Estado de Pernambuco  

 

O diagnóstico da violência em Pernambuco mobilizou o governo para uma decisão 

política. Em 2007, o estado ocupava o primeiro lugar nacional em taxa de CVLI num cenário 

em que se apontava ausência de uma política de segurança pública transversal e integrada a 

outras instituições, inexistência de controle e acompanhamento de metas e pouca integração 

entre as polícias (PERNAMBUCO, 2007).  

A modernização da gestão da segurança pública na perspectiva de redução do elevado 

índice de criminalidade do estado fomentou a discussão e implantação de um novo modelo de 

gestão da segurança pública, sob a filosofia do Modelo Integrado de Gestão do Governo de 

Pernambuco (PERNAMBUCO, 2009). 

Esse Modelo Integrado de Gestão do Estado de Pernambuco tem como principais 

objetivos: racionalizar o uso dos recursos disponíveis e ampliar o desempenho geral do 

governo do estado na entrega de bens e serviços à sociedade, com a qualidade necessária. Este 

modelo propôs a organização sistêmica das funções relacionadas com os instrumentos formais 

de planejamento e ferramentas de gestão adotadas pala administração pública estadual nos 

seus sistemas de controle social, planejamento e gestão, gestão administrativa e controle 

interno (PERNAMBUCO, 2009). 
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 Neste mesmo ano foram instituídas, pelas Leis Complementares 117, 118 e 119, as 

carreiras de Gestão Administrativa, de Planejamento, Orçamento e Gestão, de Controle 

Interno e para suprir a modernização da gestão proposta pelo governo (PERNAMBUCO, 

2011 d-f). Equipes de profissionais das três carreiras foram designadas para realizarem suas 

atividades em núcleos situados inicialmente nas Secretarias de Defesa Social, Saúde e 

Educação. Nestas, as equipes da SEPLAG integram os Núcleos de Gestão por Resultados 

(NGR). A equipe do NGR da SDS está empenhada na coordenação e execução de atividades 

do Pacto pela Vida na Câmara de Defesa Social. De acordo com o Informativo da SDS-PE 

(2010), suas principais atividades são assessoramento, acompanhamento, monitoramento, 

revisão de processos, estudos estruturadores, controle e construção de planos de ação 

(PERNAMBUCO, 2010 f). 

A gestão estratégica do governo sistematizou seu programa em quatro perspectivas de 

ação e dez objetivos estratégicos que estão sistematizados no mapa da estratégia. Neste está 

explícito a visão de futuro, os focos prioritários e as premissas que vêm orientando o 

planejamento e o monitoramento das ações governamentais. O objetivo estratégico dá suporte 

à integração dos diversos órgãos, orientados por uma política pública, que garante o 

alinhamento das ações do governo na direção da visão de futuro. 

Os mapas estratégicos são instrumentos que narram à história da estratégia e dá forma, 

proporciona a visualização, comunica e alinha os participantes da organização na 

compreensão da estratégia competitiva. Para tanto sua linguagem deve ser simples e de fácil 

entendimento pelos colaboradores da organização (HERRERO FILHO, 2005).  

As diferentes funções do Mapa estratégico, segundo Kaplan & Norton (1992) apud 

Herrero Filho (2005) são: 
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 mostrar o destino estratégico: possibilita que uma organização descreva e ilustre, em 

linguagem geral e clara , seus objetivos, iniciativas e alvos; e os indicadores utilizados 

para avaliar seu desempenho e conexões; 

 representar visualmente a estratégia: em uma única página são expostos os objetivos 

sob as quatro perspectivas que se integram e combinam para descrever a estratégia. 

O Mapa da estratégia de Pernambuco aponta como missão do governo o 

desenvolvimento social equilibrado e melhoria das condições de vida do povo Pernambucano, 

pautado na transparência da gestão e controle social, tendo como foco prioritário os estratos 

mais vulneráveis da população, no intuito de promover igualdade de oportunidades. 

Possibilita também a visualização da contribuição das funções da instituição e o 

relacionamento das iniciativas de forma coesa para o atingimento dos direcionadores 

estratégicos (SANTOS, 2003). 

É equivocada a ideia de que os resultados da prevenção são sempre de longo prazo, 

pois existe a estratégia de prevenção em foco para grupos vulneráveis à violência. Já a 

repressão deve ser empregada de forma qualificada, por meio de inteligência policial, 

tecnologia e informação que são elementos de gestão norteadores do Pacto pela Vida, e que 

não provoque morte ou criminalize a pobreza (RATTON, 2010) 

Para atender o objetivo estratégico de prevenir e reduzir a violência e a criminalidade, 

a meta estruturante proposta pelo governo foi reduzir as mortes intencionais violentas no 

Estado de Pernambuco.  

No cenário atual prevalece à busca intensa por inovações para a promoção do 

desenvolvimento, o que exige o envolvimento de novas competência e tecnologias (SANTOS, 

2003; BALZANI, 2010).  

Do diagnóstico situacional de incremento da violência no estado e a priorização da 

provisão de segurança pública efetiva foi estabelecido o Pacto pela Vida como Programa do 
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Governo, que da iniciativa pioneira de Fórum Estadual de Segurança Pública, onde foi 

discutido amplamente o tema, resultou no produto: primeiro Plano Estadual da Segurança 

Pública de Pernambuco (PESP-PE 2007). O Pacto pela Vida visa modernizar a gestão da 

segurança pública baseado na gestão compartilhada entre o poder executivo, sociedade civil 

organizada, Judiciário, Ministério Público e Legislativo, além de outras esferas do governo 

(PERNAMBUCO, 2007). 

A figura 4 é uma representação gráfica da inter-relação entre os atores que integram o 

Pacto pela Vida, partindo-se da premissa de que é pacto, segundo Mattos (2010:538) é a 

“Ação em que cada uma das pessoas envolvidas promete fazer a sua parte para resolver 

alguma dificuldade”. As setas para dentro representam apoio e as setas para fora representam 

oposição ou resistência ao modelo, representado num ambiente aberto que se caracteriza por 

se manter em equilíbrios dinâmicos e auto-regulados em razão da influência constante do 

ambiente sobre a organização e vice-versa (CHIAVENATO, 2008).  

 

Figura 4 – Gestão compartilhada do Pacto pela Vida: fontes de apoio e oposição num 

ambiente organizacional aberto. Setas para dentro representam apoio e as setas para 

fora representam oposição/resistência 
Fonte: Elaboração própria 
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O Programa Governo Presente consiste na articulação entre as secretarias do estado e 

representa uma iniciativa do Pacto pela Vida. Neste existe uma integração entre as secretarias 

do governo de Defesa Social, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Juventude e 

Emprego, Esportes, Mulher, Saúde, Educação, Articulação Social, Cidades e Defensoria 

Pública de Pernambuco, que trabalham em bloco para o atendimento aos moradores de áreas 

vulneráveis do estado, buscando a equidade e a prevenção em foco.  

Essa arquitetura organizacional foi inicialmente implantada na Região Metropolitana 

do Recife (RMR) e o primeiro bairro trabalhado foi Santo Amaro, que resultou em expressiva 

redução de CVLI. As ações desenvolvidas visam o combate e prevenção da violência, 

construção da cultura de paz e de novo relacionamento entre poder público e comunidade, que 

participam ativamente do processo (PERNAMBUCO, 2011 b).   

O atual Plano Estadual de Segurança Pública do Estado de Pernambuco foi construído 

com a participação de especialistas, acadêmicos, militantes de organizações da sociedade civil 

com atuação em setores específicos da área de segurança pública e gestores públicos dos três 

níveis do governo em dois momentos distintos do Fórum Estadual de Segurança Pública. O 

primeiro ocorreu entre os meses de março e abril de 2007, sob a coordenação do Governador 

do Estado Eduardo Campos, que atualmente está na segunda gestão dando continuidade ao 

plano (PERNAMBUCO, 2007); o que representa um ponto fundamental para a consolidação 

do modelo (ACERO, 2006). 

Inicialmente foram realizadas as câmaras técnicas e oficinas temáticas e 27 dias após o 

primeiro momento ocorreu à plenária. Das discussões, através de procedimentos 

padronizados, foram estabelecidos objetivos, metas, ações, gestores, parceiros e prazos, 

originando a versão preliminar do PESP – PE 2007, que após validação em plenária presidida 

pelo governador, treze secretários de estado mais 15 representantes da sociedade civil 
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organizada, de indicação legitimada em fóruns e rede de alta representatividade social no 

estado, consolidaram a versão final. 

A dimensão do Pacto pela Vida é de política de Estado e não política de governo, cujo 

objetivo é reduzir a violência, em especial os crimes contra a vida, tendo em vista a 

articulação entre a segurança pública e os direitos humanos. Sua meta estruturante é construir 

um conjunto de ações sistêmicas de curto, médio e longo prazo que busquem interromper o 

crescimento da violência no estado num ritmo contínuo e progressivo (PERNAMBUCO, 

2007). 

Um dos fatores determinantes para o sucesso dessa iniciativa é a presença da liderança 

executiva do governador do estado, empenhada em promover mudanças, buscando romper a 

barreira da resistência cultural e promovendo a integração do trabalho das policias.  

Um grande benefício dessa estratégia de integração entre as forças policiais, segundo 

Sapori (2007) é a produção contínua de informações estratégicas para gestão. Uma nova 

cultura está sendo implantada, respeitando a hierarquia das organizações policiais, no intuito 

de instrumentalizá-los e unir seus esforços para o melhor exercício de suas funções e 

otimização dos resultados. 

A figura 5 mostra o momento de realização da primeira reunião de monitoramento do 

objetivo estratégico - Prevenir e Reduzir a Violência e a Criminalidade - do segundo mandato 

de Eduardo Campos, com a presença do governador do Estado e do Ministro da Justiça, José 

Eduardo Cardozo, que aconteceu no dia 26 de janeiro de 2011. 
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Figura 5 – Monitoramento intensivo do Pacto pela Vida 

Fonte: http://www.pactopelavida.pe.gov.br/galeria-de-imagens/?album=3&gallery=16 

 

 Esse modelo tem como principal foco o combate dos CVLIs, implementando, num 

ciclo contínuo de planejamento e gestão, ações combinadas de repressão qualificada e 

prevenção social. Suas diretrizes são a transversalidade e integração das ações de segurança 

pública, articulação destas com os direitos humanos; compatibilização entre a dimensão 

repressiva e coercitiva da prevenção social e específica da criminalidade violenta, 

incorporação de mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação na execução das políticas 

públicas de segurança e controle social (PERNAMBUCO, 2007).   

O PESP-PE 2007 está estruturado em seis linhas de ação, que estão em sintonia com 

os valores gerais do programa de governo e as orientações modernas das políticas de 

segurança pública nacional e internacional, sendo estas:  

 Repressão qualificada;  

 Aperfeiçoamento institucional;  

http://www.pactopelavida.pe.gov.br/galeria-de-imagens/?album=3&gallery=16
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 Informação e gestão do conhecimento; 

 Formação e capacitação; 

 Prevenção social do crime e da violência; e 

 Gestão democrática. 

Essas linhas estruturadoras estão em sintonia tanto com os valores gerais do Programa 

de Governo de Pernambuco, quanto com as orientações mais modernas das Políticas de 

Segurança Pública em escala nacional e internacional (PERNAMBUCO, 2007). 

O modelo de monitoramento do Pacto ela Vida tem como base a Lei Complementar 

141/2009 que dispõem sobre o Modelo Integrado de Gestão do poder executivo do Estado de 

Pernambuco, no âmbito do Sistema de Planejamento e Gestão (PERNAMBUCO, 2009). 

A partir da gestão estratégica do Pacto pela Vida é elaborado anualmente o 

“Planejamento Operacional da Secretaria de Defesa Social”, que orienta como a polícia deve 

agir para reduzir a criminalidade no estado. Neste constam os municípios focos para atuação 

estratégica do governo por território de gestão da segurança pública, as operações policiais, 

suas metas e critérios para os rankings, na intenção de estabelecer o escopo a ser monitorado.  

Esses municípios foram assim selecionados por apresentarem curvas crescentes da 

taxa de CVLI, de modo que sua representatividade impacta diretamente na taxa de CVLI (por 

100 mil habitantes) do território de gestão da segurança pública e por conseqüência no índice 

do estado.   

“Quantitativamente, a meta básica de redução da taxa de CVLI (por 100 mil 

habitantes) é de12% ao ano”, sendo este o indicador finalístico, cujas características estão 

expressas no anexo A. 

E como prêmio pelo bom desempenho foi publicada a Lei 14.024/ 2010 que em seu 

art. 1º institui, no âmbito do Estado de Pernambuco, o Prêmio de Defesa Social (PDS). Este 

corresponde a uma gratificação pelo resultado alcançado e é destinado a policiais civis e 
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militares do Estado lotados e em exercício na Secretaria de Defesa Social, e em seus órgãos 

operativos, e na Secretaria Especial da Casa Militar, em função de seu desempenho no 

processo de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (PERNAMBUCO, 2010 a). 

Para atender o objetivo estratégico de prevenir e reduzir a violência e a criminalidade, 

a meta estruturante do Pacto pela Vida é reduzir as mortes violentas intencionais no estado 

para a 25,8 CVLIs por 100 mil habitantes, considerada uma meta esforço, perseguindo, assim, 

o patamar da taxa no Brasil. O Pacto pela Vida prevê ainda avançar mais para uma meta 

denominada “Qualis”, em referência a taxa de CVLI preconizada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) de 10 CVLIs por 100 mil habitantes (NÓBREGA JÚNIOR, 2010).  

O arcabouço da política de segurança do estado tem seu escopo distribuído em cinco 

câmaras técnicas: Defesa Social, Enfrentamento ao Crack, Administração Prisional, 

Articulação do Ministério Público e Defensoria e de Prevenção Social, que são geridas pelo 

Comitê Estadual de Governança do Pacto pela Vida. Este último é composto pelas secretarias 

e órgãos envolvidos na gestão de projetos do Plano Estadual de Segurança Pública (PESP-PE 

2007) coordenado pelo Secretário de Planejamento e Gestão do Estado (PERNAMBUCO, 

2007). 

As reuniões de monitoramento ocorrem semanalmente num formato de sala de 

situação, onde participam os níveis estratégicos da gestão, com os principais objetivos: 

acompanhar a execução dos projetos e monitorar as metas; definir prioridades; revisar o plano 

estadual de segurança pública; incorporar e detalhar os projetos; e adequar prazos 

(PERNAMBUCO, 2007). 

A análise crítica dos resultados é a melhor forma de aumento do comprometimento da 

equipe com as metas e objetivos estratégicos e mostra que a decisão do gestor repercute 

diretamente sobre a estratégia, refletindo o impacto das ações atuais sobre as metas de longo 

prazo (CORRÊA, 2007). 
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Tendo em vista o estudo de Marini (2008), o Pacto pela Vida representa um esforço 

inicial de renovação da gestão, que dispõem de um comando estratégico que direciona as 

ações com base num monitoramento contínuo.  

“O Pacto pela Vida tem de diferente em relação ao que foi feito anteriormente consiste 

na construção da capacidade de governança em segurança pública. É a construção de um novo 

paradigma pautado em valores, estratégias, mecanismos de gestão transversais e de 

acompanhamento e avaliação, disponibilidade de recursos. A gestão da segurança pública 

passou a ser integrada a outras secretarias do governo. E a partir dessa iniciativa se criou o 

Comitê Gestor do Pacto pela Vida” (RATTON, 2010). 

Outro ponto importante deste Programa Estadual de Segurança Pública é a previsão de 

aprofundamento da integração e articulação entre estado e municípios, de forma a 

implementar respostas específicas e regionalizadas à diversidade dos contextos locais de 

produção da violência dentro do território (PERNAMBUCO, 2007). 

O caso de Bogotá é considerado um case nessa área ao inovar o modelo da segurança 

pública com base na co-gestão da política de segurança pública entre esferas do governo, no 

intuito de unir esforços para o combate aos crimes (SAPORI, 2007). No Brasil se destacou o 

Programa Controle de Homicídios “Fica Vivo”, implantado no Estado de Minas Gerais, que 

indicou a superação dos modelos tradicionais e inseriu a sociedade civil organizada e outras 

esferas governamentais nesse debate (BRAGA & DOMINGUES, 2008).  

O sentimento da insegurança no cotidiano das relações sociais afeta diretamente o grau 

de confiabilidade nas autoridades governamentais (BEATO FILHO, 1999) e nessa relação 

dinâmica, a transparência é essencial para responder as perspectivas da sociedade quanto a 

accountability. Para tanto foi criado um sítio (site) para o Pacto pela Vida vinculado a 

SDS/PE e publicados boletins trimestrais da conjuntura criminal pela Condepe/Fidem.  
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Segundo Soares (2006) a política repressiva prevê a punição como importante 

instrumento de afirmação de valores morais e culturais, enquanto que a prevenção é o outro 

pilar que se baseia no respeito á igualdade, justiça e direitos humanos. E é nesse rearranjo das 

relações sociais que se busca a paz como elemento essencial para a qualidade de vida e 

desenvolvimento socioeconômico. 

Essa iniciativa possibilita o decréscimo da violência direcionado por estratégias e 

ações equilibradas em todo arcabouço envolvido, dirigindo os esforços para as áreas de maior 

competência e realinhamento a trajetória para o alcance do objetivo estratégico. Baseia-se em 

indicadores de diagnóstico, que indicam se a organização continua no controle da situação e 

alertam quando estão ocorrendo acontecimentos incomuns que exigem atenção imediata. E 

também nos indicadores de resultados, que medem os resultados tendo em vista o patamar que 

a instituição precisa atingir para obter o sucesso desejado (SANTOS, 2003). 

Esse modelo utiliza amplamente a gestão à vista, expondo aos atores a informação 

estratégica com a vantagem de reduzir a quantidade de informação utilizada a um conjunto de 

indicadores vitais e críticos baseados em cenários prospectivos. O desafio é manter um 

sistema de informação gerencial que forneça informações corretas e oportunas para a tomada 

da decisão (BALZANI, 2010). E nessa reengenharia da gestão das polícias, o mapa da 

estratégia permite a visualização da contribuição das diversas funções da instituição e o 

relacionamento das iniciativas de forma coesa para o atingimento dos direcionadores 

estratégicos (SANTOS, 2003).  

A figura 6 mostra o momento em que os gestores realizam a reunião semanal de 

acompanhamento para balanço do Pacto Pela Vida, cujos principais objetivos são: 

acompanhar a execução dos projetos; definir prioridades; acompanhar e monitorar a meta; 

revisar o plano estadual de segurança pública; incorporar e detalhar os projetos; e adequar 

prazos. Nesta oportunidade é analisada a evolução dos indicadores de processos e resultados. 
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Figura 6 – Reunião semanal de monitoramento do Pacto pela Vida 

Fonte: http://www.pactopelavida.pe.gov.br/galeria-de-imagens/?album=3&gallery=16 

 

As ações e iniciativas são direcionadas para o cidadão, relacionando-se diretamente 

com sua satisfação e qualidade de vida (SANTOS, 2003). Essa perspectiva tem ocupado uma 

posição de destaque na agenda pública. Com a promulgação da primeira Constituição 

democrática brasileira, em 1988, criaram-se condições para a ampla participação da 

população (BRASIL, 2011). O crescimento da violência criminal ao longo das últimas 

décadas, e seus reflexos negativos no cotidiano das pessoas, fomentou a participação da 

sociedade no debate de uma política de segurança pública efetiva.  

 Em julho desse ano, o governador Eduardo Campos palestrou na abertura do Fórum 

Paraíba Unida pela Paz sobre “O processo de construção de uma nova política de segurança 

pública em Pernambuco. Nesta oportunidade exclamou para o público, de aproximadamente 

800 pessoas, que “o Pacto pela Vida é um amplo diálogo com a sociedade”. Também foram 

pontuadas as principais ações e o processo de construção do Pacto pela Vida, que iniciou já no 

http://www.pactopelavida.pe.gov.br/galeria-de-imagens/?album=3&gallery=16
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período eleitoral de 2006 se estendendo até o lançamento oficial do Programa, em maio de 

2007. A principal conquista foi a diminuição da taxa de homicídios de 44,5% em 

Pernambuco: “Construímos 26 áreas Integradas de Segurança. Aprendemos a focar, a ter a 

capacidade de ver onde está o maior problema. Organizamos, botamos metodologia, criamos 

metas. Passamos a aprender com os próprios policiais e começamos a desenhar um protocolo 

de ações comuns, que devem ser repetidas em cada área”. Segundo o governador da Paraíba, 

o Pacto pela Vida é um exemplo a ser seguido (PERNAMBUCO, 2011 a). 

A SENASP considera o Estado de Pernambuco entre os nove do Brasil com melhor 

qualidade de informação (RATTON, 2010). O Pacto pela vida é orientado por dados 

consistentes, pois existe uma preocupação com a qualidade das informações que está 

melhorando a cada dia com a gestão do conhecimento. É certo que, o advento dessa política 

fortaleceu as informações criminais no estado, que dispõem de capacidade para 

georeferenciamento e territorialização dos crimes, além de outras alternativas para 

instrumentalizar os gestores para a tomada de decisão para esse problema complexo. 
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CAPÍTULO III 

 

O presente capítulo está organizado em duas seções, a primeira que trata das bases 

legais da reestruturação da segurança pública no estado e a segunda seção, com a dinâmica 

quantitativa dos CVLIs e as características envolvidas nestes desfechos, quanto às variáveis 

independentes: natureza jurídica, sexo, faixa etária, objeto utilizado, dia da semana e período 

do dia, no Estado e Pernambuco e em especial ao Território Agreste 1, dando enfoque aos 

municípios de maior prevalência desses crimes violentos: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe 

e Toritama.  

 

Seção 1 - Marco Legal da reestruturação da Segurança Pública no Estado de 

Pernambuco 

 

A segurança pública consiste na preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio; e a provisão desse direito fundamental é dever do Estado e 

responsabilidade de todos. Para tanto os órgãos competentes são a polícia federal, polícia 

rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpo de 

bombeiros militares (BRASIL, 1988). 

As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 

exército e polícias civis são subordinadas aos governadores dos Estados, Distrito Federal e 

Territórios. Ainda segundo a Carta Magna, os municípios poderão constituir guardas 

municipais para proteção de seus bens, serviços e instalações. 

Diante da essencialidade da provisão do direito fundamental da segurança pública para 

a sociedade, esse tema foi priorizado nas agendas políticas de vários estados do país, 

extrapolando o gerenciamento de crises como racionalidade estruturante da política estadual 
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de segurança pública, para elaboração do planejamento estratégico baseado em diagnósticos 

precisos desse fenômeno (SAPORI, 2007). Segundo Soares (2003), a segurança pública é 

responsabilidade de Estado e não apenas de governo, devendo ser uma política que transcenda 

mandatos políticos. 

Em movimento de reestruturação do Sistema de Segurança Pública do Estado de 

Pernambuco foi criada, através da Lei 11.629/ 1999, a Secretaria de Defesa Social, como 

órgãos integrantes do Núcleo Estratégico da estrutura administrativa do Poder Executivo, 

onde são definidas as leis e políticas públicas (BRESSER-PEREIRA, 1998). Suas finalidades 

e competências são (PERNAMBUCO, 2009): 

 promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos 

e mecanismos de segurança pública; 

 integrar as ações do governo com vistas à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito do Estado;  

 planejar, coordenar e controlar as atividades de polícia ostensiva, de polícia judiciária 

e a apuração de infrações penais, e de defesa civil, prevenção e combate a sinistro;  

 prover a execução das ações de polícia técnica e científica e de medicina legal; 

 exercer as atribuições de polícia administrativa e de fiscalização de atividades 

potencialmente danosas; 

 manter-se articulada com órgãos competentes para a execução da polícia ostensiva de 

guarda, de trânsito e do meio ambiente;  

 realizar serviços de resgate, busca e salvamento, socorro e atendimento pré-hospitalar 

emergencial às vítimas de acidentes e calamidades; 

 assegurar, por atuação conjunta dos seus órgãos de segurança, a execução das políticas 

públicas de prevenção e repressão à criminalidade e de prevenção e controle de 

sinistro. 
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Ainda segundo o art. 44 da Lei Complementar n° 49/2003, quanto ao Sistema de 

Defesa Social, a segurança pública é exercida através dos seguintes órgãos subordinados à 

Secretaria de Defesa Social (PERNAMBUCO, 2003) - figura 7: 

I - Policia Civil; 

II - Policia Militar;  

III - Corpo de Bombeiros Militar. 

 

  

Figura 7 - Arranjo Institucional da Segurança Pública no Estado de Pernambuco a 

partir de 2003 

 
Fonte: Elaborado com base na Lei Complementar n° 49/2003. 

 

A atividade policial está agrupada em administrativa e de segurança, cujas 

competências são atribuídas às polícias judiciárias e ostensivas, que correspondem 

respectivamente às polícias civis e militares. 

A polícia judiciária, também denominada administrativa, tem por função garantir o 

direito à propriedade e liberdade, atuando diretamente sobre limitações impostas aos bens 

jurídicos individuais, além de, na ocorrência de delitos, apurar as infrações penais e perseguir 

os criminosos, de forma que seu objetivo consiste em realizar atividades de investigação, 

apuração das infrações penais e indicação da autoria, fornecendo os elementos necessários ao 
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Ministério Público para o exercício de sua função repressiva em desfavor as condutas 

criminosas (COSTA, 2006; SCHWARTZ, 2007).   

A polícia de segurança, responsável pela ostensividade, tem por competência a 

manutenção da ordem pública, incluindo em seu escopo as ações de prevenção da violência.  

A instituição pública militar é organizada com base nas regras militares de hierarquia e 

disciplina, e sua destinação constitucional encontra-se prevista no art. 144, capítulo II 

(BRASIL, 1988).  

A polícia militar atua, ainda, com exclusividade, por força constitucional, nas 

seguintes modalidades de policiamento:  

 ostensivo normal urbano e rural;  

 trânsito urbano e rodoviário;  

 fluvial e lacustre;  

 motorizado (rádio patrulhamento padrão, tático móvel);  

 montado a cavalo; 

 recintos fechados de freqüência pública;  

 repartições públicas;  

 locais destinados à prática de desportos ou diversão pública;  

 pelotão de escolta; 

 policiamento de choque;  

 rádio patrulhamento aéreo; 

 operações especiais;  

 operações táticas. 

Em agosto de 2004 foi publicado o Decreto 26.998 que regulamentou o modelo de 

funcionamento da secretaria, descrevendo o Manual de Serviços da Secretaria de Defesa 

Social; e neste mesmo ano foi definida a divisão político-administrativa dos territórios de 
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gestão da segurança pública para atuação das forças operativas de segurança, através da 

Portaria GAB/SDS n° 240/2004, com a proposta de fortalecer as políticas de Defesa Social do 

estado, mediante a participação, articulação e integração dos órgãos operativos e para isso foi 

definido os limites territoriais, o quantitativo de áreas e circunscrições de segurança, além da 

responsabilidade territorial de seus titulares (PERNAMBUCO, 2004, 2011).  

Por meio desta o estado foi organizado político-administrativamente em oito territórios 

de gestão da Segurança Pública - Capital, RMR, Zona da Mata Norte (ZMN), Zona da Mata 

Sul (ZMS), Agreste 1, Agreste 2, Sertão 1 e Sertão 2 - com 26 Áreas Integradas de Segurança 

(AISs) - tabela 3. 

TERRITÓRIO AIS ÁREA (km²) 
DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 
( km²/hab.) 

CAPITAL 

1 14,1 5999,8 
2 23,0 13003,3 

3 31,2 12252,4 

4 61,2 6614,7 
5 78,0 4710,4 

RMR 

6 447,5 1567,5 

7 37,9 9909,2 

8 768,7 730,3 

9 311,4 794,7 

10 959,1 277,0 

ZMN 
11 2976,8 180,0 
16 2197,2 151,8 

ZMS 
12 2103,8 186,4 
13 3841,3 119,9 

AGRESTE 1 
14 4442,6 140,4 

17 2824,4 90,2 

AGRESTE 2 
15 3797,3 79,6 
18 6401,1 78,4 

SERTÃO 1 

19 11030,7 29,2 
20 4287,3 42,2 
21 7114,7 25,1 

22 10644,2 14,4 

SERTÃO 2 

23 7659,8 18,1 
24 11969,5 25,7 
25 7014,9 15,2 

26 7605,8 43,2 

 

Tabela 3 – Dados estatísticos básicos das AISs do estado de Pernambuco, 2010 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011  
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O Território Agreste 1 é composto pelas AISs 14 (Caruaru) e 17 (Santa Cruz do 

Capibaribe). Segundo Ratton (2010), dentre os benefícios da divisão do estado em Áreas 

Integradas de Segurança, destaca-se a complementariedade das ações das polícias no combate 

a criminalidade ao integrar as ações de polícia ostensiva com as ações de polícia judiciária, 

levando em consideração as especificidades das regiões. 

As Áreas Integradas de Segurança 14 (Caruaru) é compostas por 15 municípios: 

Caruaru, Bezerros, Riacho das Almas, Sairé, Camocim de São Felix, São Joaquim do Monte, 

Bonito, Panelas, Altinho, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Agrestina, Cupira, Barra de Guabiraba e 

Jurema. E a AIS 17 agrega 8 municípios: Brejo da Madre de Deus, Frei Miguelinho, Santa 

Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes e 

Jataúba, para os quais a tabela 4 apresenta os indicadores sócio-econômicos.  

Tabela 4 – Indicadores sócio-econômicos dos municípios que integram o Território 

Agreste 1 do Estado de Pernambuco 
Fonte: Elaboração própria com dados do Condepe/Fidem, NGR/SDS-PE e Censo 2010. 

Total de 

mulheres 

2010

Total da 

população 

urbana 

2010

Total da 

população 

rural 2010

Área 

(Km2)

Densidade 

demográfica 

(hab./Km2) 

2010

IDHM 

(2000)

Renda 

per 

capita 

(2000)

Pessoas com renda 

per capita abaixo 

de 1/2 s.m   - (%)  

2000

Taxa de analfabetismo 

(pop. de 15 anos e 

mais) - (%) 2000

11.742 16.955 5.725 201,3 112,7 0,6 108,0 65,1 43,0

11.249 12.781 9.582 454,5 49,2 0,6 83,9 67,0 43,9

6.259 11.379 1.386 114,2 111,8 0,6 76,5 71,0 46,0

30.624 49.747 8.928 492,6 119,1 0,6 116,3 54,2 37,0

18.995 26.210 11.360 399,5 94,0 0,6 102,5 69,1 40,9

23.042 35.135 10.057 762,1 59,3 0,6 103,2 56,9 45,7

8.781 14.329 2.775 53,6 319,1 0,6 114,5 59,7 39,8

165.805 278.098 36.853 920,6 342,1 0,7 209,7 35,3 22,6

12.349 20.790 2.602 105,9 220,9 0,6 101,6 61,8 42,4

7.268 3.383 10.848 212,7 66,9 0,6 83,1 63,9 42,4

3.743 3.140 4.394 189,6 39,7 0,6 69,0 74,1 45,1

7.962 9.181 6.629 719,2 22,0 0,6 72,7 69,8 46,7

7.396 8.748 5.746 148,2 97,8 0,5 74,8 73,5 49,5

7.790 8.641 6.974 233,2 67,0 0,5 74,2 73,8 51,9

13.059 13.966 11.688 371,1 69,1 0,6 72,2 72,6 49,6

9.744 8.779 10.379 314,0 61,0 0,6 145,5 64,1 44,3

5.708 6.305 4.937 195,4 57,5 0,6 84,5 64,0 42,3

45.203 85.562 1.976 335,5 260,9 0,7 207,9 25,4 25,5

6.549 3.277 9.746 92,1 141,4 0,6 71,5 71,6 45,9

10.292 14.122 6.367 242,6 84,5 0,6 76,6 69,9 47,6

12.575 17.977 6.946 475,2 52,4 0,6 141,1 43,3 27,6

18.158 34.198 1.433 30,9 1.153,1 0,7 195,3 21,3 34,6

9.291 12.978 5.289 191,1 95,6 0,6 98,7 58,7 38,8
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Destaca-se que a gestão da segurança pública dos municípios de Jataúba e Jurema 

passaram ser geridos pelo território Agreste 1 após a publicação da Portaria GAB/SDS 

1197/2010, que com outras providências teve por finalidade (PERNAMBUCO, 2010 d): 

 fortalecer as Políticas de Defesa Social do Estado, mediante a participação, 

articulação e integração dos Órgãos Operativos; de adotar medidas estruturais em 

virtude da Compatibilização de Áreas das Polícias Civil e Militar e Corpo de 

Bombeiros; 

 adequar as Áreas de Segurança às delimitações territoriais dos bairros e municípios 

estabelecidas de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento-PNUD (BRA-01/032 de 2000);  

 definir os limites territoriais e o quantitativo das Áreas e das Circunscrições de 

Segurança em razão da Compatibilização de Áreas, decorrentes do Decreto nº 26.868, 

de junho de 2004;  

 definir a responsabilidade territorial dos titulares das Circunscrições de Segurança 

decorrentes do Decreto nº 26.868, de junho de 2004. 

A Área Integrada de Segurança 17 (Santa Cruz do Capibaribe) apresenta dois 

municípios focos para desenvolvimento de ações estratégicas visando o atingimento do 

resultado no território, que são Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Ambos localizados no 

Agreste Setentrional do estado. O município de Santa Cruz do Capibaribe é residido por uma 

população de 87.538 habitantes, destes 96% são cosmopolitanos (tabela 1). Este município de 

grande porte populacional apresentou em 2010 taxa de CVLI de 51,4 CVLIs por 100 mil 

habitantes.  

A figura 7 mostra a distribuição da rede de segurança pública no Território Agreste 1  

com as AISs 14 (Caruaru) e 17 (Santa Cruz do Capibaribe). A AIS 14, integrada por 15 

municípios dispõem de 18 delegacias de polícia, onde três delas se situam em Caruaru, duas 
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unidades prisionais, um posto de apoio e o 4º Batalhão de Polícia Militar com um efetivo 

total, em dezembro de 2010, de 906 policiais, segundo informações do Núcleo de Gestão por 

Resultados (NGR) da Secretaria de Defesa Social (SDS). Sua população total é de 623.686 

habitantes, com uma densidade demográfica de 140,6 hab./Km
2
. 

 

Figura 8 – Divisão Político-administrativa e respectiva rede de Segurança Pública do 

Território Agreste 1 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do NGR/SDS-PE e Gerência de Polícia Civil do Território Agreste 1,  

2011.  

Nota: A disposição dos equipamentos não está georeferenciada. 

 

Por sua vez, a AIS 17 agrega oito municípios com uma delegacia em cada um deles, 

seis postos de apoio, três unidades prisionais e a 3ª Companhia de Polícia Militar composta 

pelo efetivo de 373 policiais em dezembro de 2010 (figura 8). Sua população residente é de 

2.819 habitantes, destes 79% reside em área urbana. Nos municípios foco para atuação 

estratégica a situação é: Santa Cruz do Capibaribe com 42,4% de população residente em área 

urbana, em Brejo da Madre de Deus registrou-se 17,4% e Toritama com 17,0%. Sua 

densidade demográfica em 2010 foi de 90,3 hab./Km
2
. 
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Segundo dados do IBGE (2010), o crescimento populacional nas cidades do Território 

Agreste 1 consideradas focos para ações estratégicas foi vultoso, com variação percentual 

absoluta de 63,0%  em Toritama, 48,0% em Santa Cruz do Capibaribe, e 24,0% em Caruaru.  

Matéria publicada no JC online em 10 de novembro de 2010 destacou Toritama como 

a menor cidade do estado que teve o maior crescimento populacional na última década. 

 “O crescimento econômico de Toritama é considerada a principal causa do 

crescimento populacional. Conhecida como a terra do jeans, o município 

superou todos os outros 183 de Pernambuco, além de Fernando de Noronha 

no censo 2010.  

Por ano, a população de Toritama aumentou 4,8% e alcançou 59% de 

crescimento em toda a década. De 21.800 hab. no ano de 2000, a população 

da cidade chegou a 34.938 em 2010.  

 Todo esse crescimento populacional se deve a vinda de pessoas de outras 

cidades e estados, atraídas pela produção de jeans e investem na 

potencialidade do município. Toritama não atrai só investidores, muita mão 

de obra também vem de fora.  

 - Eu sou de São Paulo, estou aqui há dois anos. Eu vim a passeio e 

trabalhei no fim de ano, ganhei um bom dinheiro e resolvi ficar aqui; contou 

a vendedora Janine Dyane.  

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Toritama, 

80% dos investidores são de fora e o crescimento é inevitável, uma explosão 

demográfica em uma cidade que tem a menor extensão territorial do 

Estado.”  

 

Como aspectos geopolíticos e estratégicos, o município de Caruaru, situada na 

Microrregião do Vale do Ipojuca, aporta os pólos Industrial, Comercial e Turístico. Nesta 

situa-se dois shoppings Centers, dois estádios de futebol, aeroporto, autódromo e o Alto do 

Moura, e acontece a tradicional Feira de Caruaru, os festejos da Semana Santa, a Feira do 

Gado e quarenta dias de Festa Junina. É cortada pelo cruzamento das Rodovias Federais 232 e 

104. O número da população flutuante é inestimável em alguns meses do ano
8
.  

Os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, situados na Microrregião do 

Vale do Alto Capibaribe são conhecidos como Cidades do Jeans, aportando um pólo têxtil-

industrial que abastece o mercado nacional e mesmo internacional. Possui grande número de 

                                                 

8
 As informações pontuadas foram extraídas de relatos dos gestores durante as visitas de campo.  
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bares e casas de festas de funcionamento irregular e sem a provisão de segurança para os 

freqüentadores. Existe concentração de renda e um grande desordenamento da malha urbana 

sem praticamente áreas de lazer para as famílias
8
.  

O município de Brejo da Madre de Deus até o ano de 2010 foi considerado município 

foco para atuação estratégica, devido à curva ascendente da taxa de CVLI associada às 

características de população numerosa, grande área rural e o Distrito de São Domingos, que 

mantém fronteira com o município de Santa Cruz do Capibaribe e concentra um número 

representativo de CVLIs da região. A gestão da segurança pública nesse território impactou a 

redução da incidência de CVLI nesta área de forma que em 2011, apenas Santa Cruz do 

Capibaribe e Toritama permaneceram como focos para ações estratégicas nesse território.    

Assim como em outras AISs do estado, onde já existe uma construção civil que integra 

administrativamente as gerências da polícia civil e militar, é de fundamental importância para 

o modelo de gestão que esse investimento seja empreendido no Território Agreste 1, o que já 

está listado como projeto prioritário para execução nos próximos anos.  

A segurança pública está relacionada à qualidade de vida dos cidadãos, representando 

um dos principais problemas nacionais. Antes de ser uma questão de governo, é um 

compromisso estatal, constitucionalmente tratado (BRAGA & DOMINGUES, 2008).  

A história constitucional brasileira esteve repleta de referências difusas à segurança 

pública, até que a Constituição Federal de 1988 contemplou um capítulo específico (art. 144), 

em que caracterizou a segurança como “dever do Estado” e “direito e responsabilidade de 

todos”, devendo ser exercida para a “preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio”, constituindo-se, assim, numa referência primordial para a 

formulação de conceitos constitucionalmente adequados de política de segurança pública 

(SOUZA NETO, 2008; BRASIL, 1988). 
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Os crimes contra a vida representam uma epidemia em larga escala de natureza 

multifacetada que degrada a essência do homem como ser racional. Segundo parâmetro da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) os crimes contra a vida são considerados epidemia nas 

áreas com taxa acima de 10 óbitos por agressão/ 100 mil habitantes (NÓBREGA JÚNIOR, 

2010). O Brasil em 2008 apresentou a taxa de CVLI de 25,8 casos para 100 mil habitantes 

(DATASUS, 2010), que se tornou um parâmetro para redução desse índice no estado. 

A Constituição Federativa do Brasil (1988) prevê, em seu art. 5°, o direito à vida como 

o primeiro dos direitos fundamentais. O quadro nacional de insegurança é grave por diferentes 

razões, entre as quais se destacam a magnitude das taxas de criminalidade, da intensidade da 

violência envolvida e a exclusão de setores significativos da sociedade brasileira que 

permanecem sem acesso aos benefícios mais elementares proporcionados pelo Estado 

Democrático de Direito. Ainda que o problema da violência e da criminalidade seja de toda a 

sociedade, as vítimas se concentram entre jovens negros e pobres do sexo masculino (BEATO 

FILHO, 1999; SOARES, 2003, 2006; SOARES FILHO, 2007; DATASUS, 2010).  

A taxa de homicídios aumentou significantemente nas últimas décadas, de 1997 a 

2007 o número total de homicídios no Brasil, segundo registro do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) aumentou 17,8% (DATASUS, 2010); o que justifica a construção de 

diagnósticos situacionais do fenômeno da violência e nestes se observa que a prevalência 

elevada desses crimes se concentra especialmente nos grandes centros urbanos, associado, 

principalmente, as atividades criminosas que estão cada vez mais organizadas (BEATO 

FILHO, 1999). 

Avaliar a prevenção criminal e da violência em seus diferentes programas e projetos 

não é uma tarefa fácil, mas que cada vez mais vem se tornando uma prática das instituições 

acadêmicas e órgãos governamentais (DANTAS, 2011). Para tanto é necessário conhecer seus 
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resultados e a qualidade desses dados, sendo esta a proposta da descrição da performance dos 

indicadores na série histórica observada. 

  

Seção 2 - Performance da criminalidade violenta no Território Agreste 1, 

segundo resultados preliminares do Pacto pela Vida: o que os números dizem? 

 

O Estado de Pernambuco apresenta extensão territorial de 98.146,315 Km
2 

e 

população de 8.796.448 habitantes (IBGE, 2011), que corresponde a aproximadamente 4,6% 

da população brasileira, distribuída em 185 municípios. A densidade demográfica do estado é 

de 89,6 hab./
 
Km

2
 e cerca de 80,2% da população reside em área urbana e 19,8% em zona 

rural.  

Conforme dados do IBGE (2011), a composição étnica da população pernambucana é 

constituída por pardos (53,3%), brancos (40,4%), negros (4,9%) e índios (0,5%). Quanto à 

estrutura populacional por sexo, os homens representam 48,1% da população, enquanto que as 

mulheres, 51,9%. 

Acompanhando o ranking das principais causas de óbito no Brasil, país em 

desenvolvimento, o Estado de Pernambuco tem como principais causas de óbito as doenças 

do aparelho circulatório, seguida por causas externas e neoplasias. No grupo das causas 

externas, as agressões, que na CID-10 correspondem aos CVLIs, estão em segundo lugar 

entre as causas básicas de óbito, com o percentual médio de 56,9% por ano da série histórica 

de 1996 a 2009 (DATASUS, 2010).  

A estatística das principais causas de óbito do conjunto de municípios que compõem o 

Território Agreste 1mostra o mesmo comportamento (gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Distribuição percentual das principais causas de óbitos, segundo CID-

10, no Território Agreste 1 do Estado de Pernambuco, 2004 a 2009* 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do DATASUS/MS, 2010 

Nota: *dados provisórios 
 

 A curva da taxa de CVLI por 100 mil habitantes no Estado de Pernambuco na 

série histórica de dezembro de 2004 a 2010 se mostra ascendente até que a partir da 

implantação do Pacto pela Vida mostrou tendência decrescente, apresentando ao final do 

período de estudo redução de 29,1% de CVLIs por 100 mil (gráfico 3). Nóbrega Júnior & 

Zaverucha (2010) observaram o período crítico de 1994 a 1998, quando ocorreu uma 

“explosão” na taxa de CVLI por 100 mil habitantes, situando Pernambuco entre os primeiros 

estados mais violentos no ranking nacional.  

Segundo o Pacto pela Vida, a meta a perseguir é a taxa de CVLI do Brasil (2008) de 

aproximadamente 26 CVLI por 100 mil habitantes e, como o modelo de gestão está pautado 

na melhoria contínua, a o parâmetro passará a ser a taxa de CVLI preconizada pela OMS de 

10 CVLIs por 100 mil habitantes.  
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Gráfico 3 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) no Estado de 

Pernambuco, 2004 a 2010 

 

Fonte: NGR/SDS-PE, 2011. 

 

O gráfico 4 mostra a representatividade da taxa de CVLI por território de gestão da 

segurança pública do Estado de Pernambuco, onde se destacam a RMR e Capital por 

concentrarem as respectivas proporções de CVLIs, 31,3% e 19,4% em relação ao de 

ocorrências no estado. 

Ao analisar a série histórica dos percentuais de CVLI no interior do estado, observa-se 

aumento desses desfechos, com exceção do Território Sertão 2. O Território Agreste 1, que 

corresponde à área em estudo, apresentou a proporção de 7,6% dessas ocorrências em 2007, 

que elevou para 10,5% em 2010. Deste percentual, 6,8% ocorreram na AIS 14 e 3,2% na AIS 

17. Para Nóbrega Júnior & Zaverucha (2010) o crescimento dos CVLIs na maioria das regiões 

do interior do estado aponta para outra preocupação nos estudos sobre homicídios, por ser 

cada vez mais frequente a violência homicida nas cidades interioranas.  
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Gráfico 4 - Distribuição percentual de CVLI por Territórios de Gestão da 

Segurança Pública do Estado de Pernambuco, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

Nota: Registrados 3.495 CVLIs no Estado de Pernambuco em 2010. 

 

Como visto a RMR e Capital apresentam as maiores representatividades dessas 

ocorrências no estado. Sob outro enfoque, a tabela 5 apresenta as taxas e percentuais de CVLI 

por 100 mil habitantes por território de gestão da segurança pública do Estado, onde se 

observa maiores valores ao final do período nos territórios RMR, Capital e Agreste 1, que 

sugerem tendência decrescente no período, mas com valores superiores a taxa de CVLI (por 

100 mil habitantes) do estado (39,8 CVLIs por 100 mil habitante): A Capital apresentou 67,9 

CVLIs por 100 mil habitantes em 2004, que aumentou para 68,2 em 2007 e em 2010 reduziu 

para 44,1. A RMR decresceu 3,47% da taxa de CVLI (por 100 mil habitantes) de 2004 a 

2007, que com o advento do Pacto pela vida sofreu redução de 32,0% da taxa no intervalo de 

2007 a 2010.  
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Tabela 5 – Taxas e percentuais de CVLI (por 100 mil hab.) por Território de Gestão da 

Segurança Pública do Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 
 

Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

Nota: 08 CVLIs não foram georeferenciados, sendo 03 em 2004, 01 (2005-07) e 02 (2009). 

 

Quanto à natureza jurídica dos CVLIs no Estado de Pernambuco, observa-se maior 

prevalência de homicídios dolosos que mostraram percentuais acima de 95,0% na série 

histórica. Ao analisar variáveis independentes relacionadas à vítima do CVLI foi visto que os 

homens com idade entre 18 e 30 anos foram o grupo mais acometido. A arma de fogo 

representou o principal instrumento utilizado e em relação às características de dia da semana 

e período, sábado e domingo nos turnos da noite e madrugada se mostraram mais críticos 

(tabela 6). 

Quanto à motivação dos crimes, segundo conclusão dos inquéritos policiais, o 

principal grupo de causa foi atividades criminais associadas a drogas, seguido por conflitos na 

comunidade. Estes últimos são conhecidos como crimes de proximidades que ocorrem 

principalmente no interior do estado, sendo relacionados à cultura machista da sociedade 

nordestina (SILVA, 2011). Além de que é senso comum que os homicídios são motivados por 

vingança ou rixa, o que pode estar imbricados ao mercado informal das drogas, seja na forma 

de consumo ou venda (NÓBREGA JÚNIOR & ZAVERUCHA, 2010). 

Ratton em entrevista ao Acerto de Contas em 2010 apontou como possíveis causas de 

motivação para o desfecho (CVLI) a desorganização social, concentração e explosão da 

% Tx % Tx % Tx % Tx % Tx % Tx % Tx

CAPITAL 24,0 67,9 22,9 67,9 23,7 72,1 22,8 68,2 21,6 62,2 20,4 53,7 19,4 44,1

RMR 37,2 77,6 34,9 76,4 33,7 75,9 34,3 74,9 32,4 69,5 32,2 60,8 31,3 50,9

ZMN 7,5 37,4 7,0 37,0 8,0 43,8 7,4 39,8 7,2 37,4 7,9 36,8 8,2 32,9

ZMS 8,0 42,0 7,9 43,7 7,8 44,5 10,2 56,5 9,7 52,6 9,4 44,9 9,7 39,9

AGRESTE 1 8,1 43,7 8,4 47,0 8,9 50,1 7,6 41,6 9,0 48,8 9,7 45,2 10,5 42,0

AGRESTE 2 5,3 28,4 7,0 40,1 6,0 36,2 5,8 34,1 6,9 38,9 6,3 32,3 7,4 32,7

SERTÃO 1 4,5 23,9 5,5 31,0 5,3 31,0 5,7 32,3 7,0 39,0 6,7 32,8 7,6 32,0

SERTÃO 2 5,2 27,6 6,3 34,6 6,4 36,1 6,3 34,3 6,2 33,1 7,3 34,1 5,8 23,2

PE 100,0 50,9 100,0 53,5 100,0 55,1 100,0 54,0 100,0 52,7 100,0 46,2 100,0 39,8

TOTAL DE CVLI 4531 4018 3495

TERRITÓRIOS DE 

GESTÃO DA 

SEGURANÇA 

PÚBLICA

4194 4460 4638 4592

2008 2009 20102004 2005 2006 2007
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violência, cultura de honra, virilidade e masculinidade, elevada disponibilidade de armas de 

fogo, criminalidade organizada e territorialização. 

Outra questão importante é a motivação do crime que representa um importante 

indicador para a gestão da segurança pública, para a qual foi instituída a Portaria SDS/PE 

357/2010, que disciplina o uso de categorias e definições sobre a motivação de mortes 

violentas intencionais visando à consolidação de dados estatísticos e dando visibilidade a esta 

informação estratégica (PERNAMBUCO, 2010 c). 

Nóbrega Júnior & Zaverucha (2010) consideram frágil a relação entre tráfico de 

drogas e homicídios, sem que tenham sido considerados outros fatores, como a aplicação de 

uma política pública eficaz. Uma hipótese para essa questão é o crescimento econômico que 

geraria mais oportunidades de emprego e em consequência mais dinheiro em circulação, no 

entanto esse fato pode ser relacionado ao aumento no consumo de drogas e a prática de 

crimes. Além de que a variável econômica pode atuar de forma inversamente proporcional a 

ocorrência de CVLI. 
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Tabela 6 – Número e percentual de CVLI (por 100 mil hab.) segundo a natureza 

jurídica, sexo, faixa etária, objeto utilizado, período do dia e dia da semana. Estado de 

Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

 

n % n % n % n % n % n % n %

HOMICIDIO 4162 99,2 4389 98,4 4574 98,6 4479 97,5 4384 96,8 3893 96,9 3340 95,6

LATROCINIO 32 0,8 69 1,5 56 1,2 112 2,4 135 3,0 113 2,8 126 3,6

LESOES CORPORAIS 

SEGUIDA DE MORTE 0 0,0 2 0,0 8 0,2 1 0,0 12 0,3 12 0,3 29 0,8

DESCONHECIDO 7 0,2 1 0,0 12 0,3 4 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

FEMININO 273 6,5 292 6,5 319 6,9 277 6,0 290 6,4 300 7,5 247 7,1

MASCULINO 3914 93,3 4167 93,4 4307 92,9 4311 93,9 4241 93,6 3718 92,5 3248 92,9

RECÉM-NASCIDO/ 

LACTENTE 3 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0

CRIANÇA                 

(1~12 ANOS) 22 0,5 22 0,5 12 0,3 10 0,2 10 0,2 18 0,4 13 0,4

ADOLESCENTE         (13 

A 17 ANOS) 204 4,9 187 4,2 183 3,9 195 4,2 180 4,0 338 8,4 297 8,5

ADULTO - JOVEM     

(18 A 30 ANOS) 1087 25,9 1221 27,4 1276 27,5 1375 29,9 1264 27,9 2159 53,7 1871 53,5

ADULTO                       

(31 A 65 ANOS) 611 14,6 719 16,1 756 16,3 779 17,0 791 17,5 1416 35,2 1231 35,2

IDOSO                 

(ACIMA 65 ANOS) 23 0,5 33 0,7 42 0,9 28 0,6 20 0,4 56 1,4 62 1,8

NÃO INFORMADO 2244 53,5 2277 51,1 2368 51,1 2204 48,0 2265 50,0 31 0,8 20 0,6

ARMA BRANCA 414 9,9 438 9,8 463 10,0 463 10,1 547 12,1 485 12,1 482 13,8

ARMA DE FOGO 3501 83,5 3686 82,6 3864 83,3 3805 82,9 3587 79,2 3193 79,5 2647 75,7

NAO CADASTRADO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OUTROS TIPOS 279 6,7 336 7,5 311 6,7 323 7,0 397 8,8 340 8,5 366 10,5

MADRUGADA 1061 25,3 1135 25,4 1331 28,7 1077 23,5 1019 22,5 916 22,8 914 26,2

MANHÃ 880 21,0 851 19,1 806 17,4 1045 22,8 861 19,0 714 17,8 586 16,8

NOITE 1164 27,8 1408 31,6 1402 30,2 1451 31,6 1542 34,0 1405 35,0 1185 33,9

TARDE 1089 26,0 1066 23,9 1098 23,7 1013 22,1 1108 24,5 983 24,5 809 23,1

NÃO IDENTIFICADO 0 0,0 0 0,0 1 0,0 6 0,1 1 0,0 0 0,0 1 0,0

SEGUNDA 579 13,8 592 13,3 618 13,3 724 15,8 565 12,5 541 13,5 497 14,2

TERÇA 452 10,8 472 10,6 479 10,3 462 10,1 497 11,0 407 10,1 375 10,7

QUARTA 448 10,7 456 10,2 489 10,5 444 9,7 487 10,7 468 11,6 358 10,2

QUINTA 452 10,8 507 11,4 526 11,3 503 11,0 493 10,9 478 11,9 331 9,5

SEXTA 500 11,9 529 11,9 601 13,0 598 13,0 570 12,6 507 12,6 462 13,2

SÁBADO 816 19,5 814 18,3 846 18,2 862 18,8 874 19,3 723 18,0 635 18,2

DOMINGO 947 22,6 1090 24,4 1079 23,3 999 21,8 1045 23,1 894 22,2 837 23,9

PE 4194 100,0 4460 100,0 4638 100,0 4592 100,0 4531 100,0 4018 100,0 3495 100,0

2009 2010

NATUREZA JURÍDICA

CARACTERÍSTICAS 

CVLI

DIA DA SEMANA

PERÍODO DO DIA

OBJETO UTILIZADO

SEXO

2004 2005 2006 2007 2008

FAIXA ETÁRIA 
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Ao analisar a série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil habitantes) do Território 

Agreste 1, comparativamente a taxa do estado, observa-se que ambas mostram sugestiva 

tendência de queda, sendo que no período de dezembro de 2007 a fevereiro de 2009 se 

observa trajetória ascendente da taxa de CVLI  no Agreste 1, quando esta atingiu o maior 

valor do período  de 51,2 CVLIs (por 100 mil habitantes) e a partir de então voltou a 

decrescer, atingindo em 2010 o valor de 42 CVLIs ( por 100 mil habitantes), sendo esta maior 

do que a observada para o estado (39,8 CVLIs por 100 mil habitante). Contudo a redução 

percentual desse indicador na série histórica foi cerca de 13,6%, o que representa, sob este 

enfoque, a eficácia da política pública, Pacto pela Vida, neste território (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) no Território 

Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011. 
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Ao detalhar a série histórica da taxa de CVLI por AIS, observa-se no gráfico 6 a 

variação percentual de -30,9% na taxa de CVLI da AIS 14 após implantação do Pacto pela 

Vida. Esta AIS, que nos primeiros anos apresentava valor acima das taxas do Território 

Agreste 1, mostrou redução acentuada a partir fevereiro de 2009, chegando ao final de 2010 

com valor de 36,6 CVLIs por 100 mil habitantes. 

 

 

Gráfico 6 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) na AIS 14 do 

Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011 

 

Quanto à natureza jurídica dos CVLIs na AIS 14, os homicídios foram mais 

prevalentes na população jovem masculina com idade entre 18 e 30 anos, que representou 

mais de 50% dos casos em 2010. O número de ocorrência em homens de 31 a 65 anos 

também foi muito elevado nesta área. A arma de fogo foi o instrumento mais recorrente e 

quanto aos dias da semana e seus períodos mais críticos para a ocorrência de CVLI se 

destacaram os sábado e domingo à noite, enquanto que o turno da manhã mostrou valores 
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decrescentes para a ocorrência desses crimes. Ressalta-se a melhora no registro da informação 

de faixa etária das vítimas com sub-registro menor que 1% nos últimos dois anos da série 

histórica (tabela 7).  

 

Tabela 7 – Número e percentual de CVLI (por 100 mil hab.) ocorridos na AIS 14, 

segundo a natureza jurídica, sexo, faixa etária, objeto utilizado, período do dia e dia da 

semana. Território Agreste 1, Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

Nota: nos anos de 2006 e 2007 ocorreu 01 CVLI em indivíduos de sexo não identificado. 

 

n % n % n % n % n % n % n %

HOMICIDIO 267 98,5 295 97,7 312 97,8 270 97,8 294 94,2 259 95,6 207 90,4

LATROCINIO 4 1,5 7 2,3 6 1,9 6 2,2 18 5,8 11 4,1 16 7,0

LESOES CORPORAIS 

SEGUIDA DE MORTE 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,4 6 2,6

FEMININO 23 8,5 25 8,3 25 7,8 19 6,9 15 4,8 12 4,4 22 9,6

MASCULINO 248 91,5 277 91,7 293 91,8 256 92,8 297 95,2 259 95,6 207 90,4

RECÉM-NASCIDO/             

LACTENTE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4

CRIANÇA (1~12 ANOS) 2 0,7 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0

ADOLESCENTE                 

(13 A 17 ANOS) 13 4,8 11 3,6 18 5,6 8 2,9 15 4,8 17 6,3 18 7,9

ADULTO - JOVEM            

(18 A 30 ANOS) 54 19,9 53 17,5 70 21,9 70 25,4 76 24,4 126 46,5 119 52,0

ADULTO                              

(31 A 65 ANOS) 55 20,3 59 19,5 54 16,9 63 22,8 61 19,6 122 45,0 85 37,1

IDOSO (ACIMA 65 ANOS) 3 1,1 4 1,3 5 1,6 1 0,4 1 0,3 4 1,5 4 1,7

NÃO INFORMADO 144 53,1 175 57,9 171 53,6 134 48,6 158 50,6 2 0,7 2 0,9

ARMA BRANCA 37 13,7 31 10,3 31 9,7 43 15,6 40 12,8 33 12,2 31 13,5

ARMA DE FOGO 215 79,3 245 81,1 262 82,1 202 73,2 240 76,9 210 77,5 171 74,7

OUTROS TIPOS 19 7,0 26 8,6 26 8,2 31 11,2 32 10,3 28 10,3 27 11,8

MADRUGADA 64 23,6 80 26,5 92 28,8 54 19,6 54 17,3 58 21,4 55 24,0

MANHÃ 75 27,7 70 23,2 93 29,2 86 31,2 67 21,5 60 22,1 45 19,7

NOITE 58 21,4 83 27,5 79 24,8 86 31,2 105 33,7 91 33,6 76 33,2

TARDE 74 27,3 69 22,8 55 17,2 50 18,1 86 27,6 62 22,9 53 23,1

SEGUNDA 42 15,5 39 12,9 43 13,5 37 13,4 43 13,8 39 14,4 29 12,7

TERÇA 34 12,5 40 13,2 33 10,3 33 12,0 36 11,5 32 11,8 29 12,7

QUARTA 37 13,7 39 12,9 35 11,0 28 10,1 27 8,7 32 11,8 18 7,9

QUINTA 42 15,5 39 12,9 33 10,3 42 15,2 28 9,0 34 12,5 18 7,9

SEXTA 22 8,1 38 12,6 42 13,2 38 13,8 46 14,7 30 11,1 31 13,5

SÁBADO 47 17,3 52 17,2 66 20,7 54 19,6 71 22,8 61 22,5 45 19,7

DOMINGO 47 17,3 55 18,2 67 21,0 44 15,9 61 19,6 43 15,9 59 25,8

AIS 14 271 100,0 302 100,0 319 100,0 276 100,0 312 100,0 271 100,0 229 100,0

OBJETO UTILIZADO

2007 2008 2009

SEXO*

CARACTERÍSTICAS CVLI
2010

DIA DA SEMANA

PERÍODO DO DIA

NATUREZA JURÍDICA

2005

FAIXA ETÁRIA 

2004 2006
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A tabela 8 mostra a representatividade do município de Caruaru para a gestão da 

segurança pública na AIS 14. Responsável por 54,6% dos CVLIs da área em 2010, Caruaru 

também manteve a liderança na ocorrência de CVLI nos anos anteriores. Por ser o município 

mais populoso, sua taxa de CVLI se apresenta inferior a de outros municípios de menor porte 

populacional da área. 

 

Tabela 8 - Taxas e percentuais de CVLI (por 100 mil hab.) por municípios que 

integram a AIS 14 do Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

 

O município de Caruaru apresentou no ano de implantação do Pacto pela Vida, 2007, a 

taxa de 58,8 CVLIs por 100 mil habitantes, mostrando uma redução percentual de 32,4% ao 

final do período, registrando a menor taxa de CVLI dos últimos seis anos da série histórica 

em julho de 2010 (gráfico 7). 

% Tx % Tx % Tx % Tx % Tx % Tx % Tx

CARUARU 62,0 60,8 56,3 60,3 53,3 59,0 53,3 49,9 51,6 53,5 49,1 43,2 54,6 39,8

BEZERROS 8,1 38,0 15,2 79,3 17,9 98,0 13,8 65,2 16,0 85,6 11,1 51,2 8,7 34,1

BONITO 2,6 18,6 3,0 23,9 4,4 37,2 2,5 18,6 3,5 29,2 3,7 26,6 8,3 50,6

AGRESTINA 4,8 61,8 3,6 51,7 5,0 74,2 2,9 36,6 5,8 81,4 5,2 62,6 5,7 57,4

PANELAS 2,6 27,1 3,0 34,9 3,1 38,8 3,3 35,0 3,2 38,9 3,3 35,0 5,7 50,7

SÃO JOAQUIM DO 

MONTE 3,0 39,8 1,7 24,8 1,3 19,8 2,2 29,6 2,2 34,4 5,5 73,5 3,5 39,1

CUPIRA 7,0 83,4 7,0 91,8 4,1 56,6 5,8 69,3 5,1 69,0 7,4 85,9 2,6 25,7

JUREMA 0,7 49,9 1,7 49,6 0,3 7,0 0,4 7,0 1,0 34,9 3,3 62,4 2,2 34,5

IBIRAJUBA 0,7 26,7 0,0 0,0 0,3 13,3 0,7 26,6 0,3 13,3 0,7 26,6 1,7 53,1

LAGOA DOS 

GATOS 2,2 37,7 1,7 31,5 1,6 31,6 2,9 50,7 2,9 57,3 2,2 38,3 1,7 25,6

SAIRÉ 0,7 15,8 0,3 8,1 2,2 57,5 1,8 41,9 0,6 17,1 1,8 43,5 1,7 35,5

ALTINHO 2,2 27,0 3,3 44,9 2,5 35,9 5,8 71,8 3,5 49,3 2,6 31,3 1,3 13,4

BARRA DE 

GUABIRABA 1,5 34,4 0,7 16,9 0,6 16,7 0,4 8,2 1,0 24,3 1,1 23,9 0,9 15,7

CAMOCIM DE 

SÃO FÉLIX 1,1 18,9 1,7 31,1 1,3 24,6 1,8 30,4 1,0 18,0 0,7 11,8 0,9 11,7

RIACHO DAS 

ALMAS 0,7 10,8 1,0 16,1 2,2 37,4 2,5 37,2 2,2 37,0 2,2 31,5 0,4 5,2

AIS 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100,0 47,6 100,0 51,8 100,0 53,6 100,0 45,6 100,0 51,5 100,0 44,0 100,0 36,7

TOTAL CVLI 229276 312 271

2009 20102005 2006 2007 2008
MUNICÍPIOS

2004

271 302 319
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Gráfico 7 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) no município de 

Caruaru, AIS 14, Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011. 

 

Em Caruaru, também foram mais prevalentes os homicídios, em relação aos 

latrocínios e lesões corporais seguida de morte, cujas principais vítimas foram os homens com 

idade entre 18 e 30 anos. Percebe-se ao observar a tabela 9 que houve uma jovialização dessas 

ocorrências no município, pois no início da série histórica a faixa etária de 31 a 65 anos 

também se apresentava elevado percentual entre as vítimas.  As armas de fogo foram os 

instrumentos mais prevalentes, tendo como período mais crítico para esse desfecho o turno da 

noite, apesar dos outros turnos do dia também apresentarem percentuais elevados. Nos finais 

de semana, nos dias sexta, sábado e domingo ocorreram a maior parte dos crimes com cerca 

de 66,4% dos casos. 
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Tabela 9 – Número e percentual de CVLI (por 100 mil hab.) ocorridos no município de 

Caruaru, segundo a natureza jurídica, sexo, faixa etária, objeto utilizado, período do dia 

e dia da semana. AIS 14, Território Agreste 1, Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

 

Quanto a análise da curva de CVLI da AIS 17, o gráfico 8 apresentou a menor taxa de 

CVLI por 100 mil habitantes para esta área em abril de 2005, no valor de 28,2 CVLIs por 100 

mil habitantes. A partir de então observamos sugestiva tendência crescente até que em 2007 

tornou a reduzir mostrando o valor de 36,6 CVLIs por 100 mil habitantes em maio de 2007, 

mês de implantação do Pacto pela Vida. A trajetória da taxa de CVLI nessa área se apresentou 

n % n % n % n % n % n % n %

HOMICIDIO 165 98,2 166 97,6 167 98,2 144 98,0 151 93,8 125 94,0 116 92,8

LATROCINIO 3 1,8 4 2,4 3 1,8 3 2,0 10 6,2 8 6,0 8 6,4

LESOES CORPORAIS 

SEGUIDA DE MORTE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8

FEMININO 15 8,9 17 10,0 17 10,0 11 7,5 11 6,8 6 4,5 7 5,6

MASCULINO 153 91,1 153 90,0 153 90,0 135 91,8 150 93,2 127 95,5 118 94,4

CRIANÇA                                                        

(0 A 12 ANOS) 2 1,2 1 0,6 0 0,0 1 0,7 2 1,2 0 0,0 0 0,0
ADOLESCENTE                 

(13 A 17 ANOS) 18 10,7 21 12,4 14 8,2 10 6,8 12 7,5 12 9,0 12 9,6

ADULTO - JOVEM    (18 A 

30 ANOS) 66 39,3 69 40,6 81 47,6 75 51,0 89 55,3 67 50,4 77 61,6

ADULTO                              

(31 A 65 ANOS) 62 36,9 72 42,4 60 35,3 52 35,4 56 34,8 53 39,8 32 25,6

IDOSO (ACIMA 65 ANOS) 4 2,4 3 1,8 5 2,9 3 2,0 0 0,0 0 0,0 2 1,6

NÃO INFORMADO 16 9,5 4 2,4 10 5,9 6 4,1 2 1,2 1 0,8 2 1,6

ARMA BRANCA 19 11,3 12 7,1 13 7,6 21 14,3 19 11,8 16 12,0 13 10,4

ARMA DE FOGO 138 82,1 145 85,3 144 84,7 111 75,5 128 79,5 101 75,9 98 78,4

OUTROS TIPOS 11 6,5 13 7,6 13 7,6 15 10,2 14 8,7 16 12,0 14 11,2

MADRUGADA 42 25,0 46 27,1 45 26,5 34 23,1 29 18,0 34 25,6 31 24,8

MANHÃ 44 26,2 36 21,2 45 26,5 47 32,0 28 17,4 25 18,8 26 20,8

NOITE 32 19,0 53 31,2 48 28,2 41 27,9 55 34,2 51 38,3 43 34,4

TARDE 50 29,8 35 20,6 32 18,8 25 17,0 49 30,4 23 17,3 25 20,0

SEGUNDA 29 17,3 18 10,6 23 13,5 19 12,9 21 13,0 17 12,8 10 8,0

TERÇA 23 13,7 18 10,6 18 10,6 17 11,6 19 11,8 19 14,3 14 11,2

QUARTA 21 12,5 26 15,3 23 13,5 16 10,9 12 7,5 10 7,5 9 7,2

QUINTA 29 17,3 27 15,9 26 15,3 29 19,7 14 8,7 17 12,8 9 7,2

SEXTA 13 7,7 22 12,9 23 13,5 23 15,6 20 12,4 12 9,0 23 18,4

SÁBADO 26 15,5 27 15,9 28 16,5 17 11,6 42 26,1 32 24,1 30 24,0

DOMINGO 27 16,1 32 18,8 29 17,1 26 17,7 33 20,5 26 19,5 30 24,0

CARUARU 168 100,0 170 100,0 170 100,0 147 100,0 161 100,0 133 100,0 125 100,0

NATUREZA JURÍDICA

2006 2007 2008 2009
CARACTERÍSTICAS CVLI

20102005

DIA DA SEMANA

2004

SEXO*

FAIXA ETÁRIA 

OBJETO UTILIZADO

PERÍODO DO DIA
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com valores crescentes, atingindo valor máximo da série histórica em dezembro de 2010, o 

que representa aumento na taxa de 49,5% no intervalo entre 2007 a 2010. A AIS 17 

representa a área mais crítica do estado, com características adversas que contribuem para o 

aumento da criminalidade: elevado crescimento populacional e econômico, limites tênues 

com comunidades violentas como a Vila Canaã (Caruaru) e Distrito de São Domingos (Brejo 

da Madre de Deus), extensa área rural entre outros fatores observados durante as visitas de 

campo. 

 

 

 

Gráfico 8 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) na AIS 17 do 

Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011. 

 

Na AIS 17 predominou os homicídios em homens com idade entre 18 e 30 anos, que 

representaram 54,7% dos casos em 2010. Ressalta a melhoria no registro da faixa etária das 

vítimas no sistema de informação nos anos de 2009 e 2010. As armas de fogo foram os 
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principais instrumentos utilizados, tendo ocorrido acréscimo no uso da arma branca. Em 

relação aos dias e horários de maior incidência dos crimes, destacam-se os sábados e 

domingos no turno da noite com 35,3% dos casos; apesar de que os demais períodos do dia 

mostraram distribuição dessas ocorrências elevadas com a proporção acima de 20,0% (tabela 

10).  

 

Tabela 10 – Número e percentual de CVLI (por 100 mil hab.) ocorridos na AIS 17, 

segundo a natureza jurídica, sexo, faixa etária, objeto utilizado, período do dia e dia da 

semana. Território Agreste 1, Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011  

n % n % n % n % n % n % n %

HOMICIDIO 65 94,2 73 100,0 88 95,7 71 100,0 91 94,8 115 96,6 126 90,6

LATROCINIO 4 5,8 0 0,0 4 4,3 0 0,0 3 3,1 2 1,7 11 7,9

LESOES CORPORAIS 

SEGUIDA DE MORTE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,1 2 1,7 2 1,4

FEMININO 5 7,2 7 9,6 12 13,0 7 9,9 3 3,1 12 10,1 8 5,8

MASCULINO 64 92,8 66 90,4 80 87,0 64 90,1 93 96,9 107 89,9 131 94,2

CRIANÇA (1~12 ANOS) 0 0,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7

ADOLESCENTE                           

(13 A 17 ANOS) 4 5,8 9 12,3 2 2,2 1 1,4 3 3,1 17 14,3 12 8,6

ADULTO - JOVEM                        

(18 A 30 ANOS) 17 24,6 15 20,5 21 22,8 20 28,2 17 17,7 58 48,7 76 54,7

ADULTO (31 A 65 ANOS) 11 15,9 8 11,0 17 18,5 12 16,9 18 18,8 40 33,6 46 33,1

IDOSO (ACIMA 65 ANOS) 1 1,4 1 1,4 1 1,1 1 1,4 0 0,0 4 3,4 4 2,9

NÃO INFORMADO 36 52,2 39 53,4 51 55,4 37 52,1 58 60,4 0 0,0 0 0,0

ARMA BRANCA 6 8,7 8 11,0 8 8,7 12 16,9 19 19,8 11 9,2 18 12,9

ARMA DE FOGO 60 87,0 50 68,5 67 72,8 49 69,0 65 67,7 94 79,0 105 75,5

OUTROS TIPOS 3 4,3 15 20,5 17 18,5 10 14,1 12 12,5 14 11,8 16 11,5

MADRUGADA 14 20,3 19 26,0 28 30,4 10 14,1 26 27,1 28 23,5 30 21,6

MANHÃ 13 18,8 19 26,0 22 23,9 24 33,8 22 22,9 30 25,2 28 20,1

NOITE 26 37,7 24 32,9 22 23,9 26 36,6 35 36,5 37 31,1 49 35,3

TARDE 16 23,2 11 15,1 20 21,7 11 15,5 13 13,5 24 20,2 32 23,0

SEGUNDA 9 13,0 10 13,7 19 20,7 5 7,0 11 11,5 19 16,0 12 8,6

TERÇA 7 10,1 8 11,0 5 5,4 11 15,5 11 11,5 13 10,9 14 10,1
QUARTA 8 11,6 6 8,2 11 12,0 6 8,5 14 14,6 11 9,2 16 11,5

QUINTA 8 11,6 11 15,1 14 15,2 6 8,5 13 13,5 21 17,6 11 7,9

SEXTA 8 11,6 9 12,3 11 12,0 5 7,0 6 6,3 16 13,4 19 13,7

SÁBADO 19 27,5 12 16,4 16 17,4 14 19,7 16 16,7 19 16,0 28 20,1

DOMINGO 10 14,5 17 23,3 16 17,4 24 33,8 25 26,0 20 16,8 39 28,1

AIS 17 69 100,0 73 100,0 92 100,0 71 100,0 96 100,0 119 100,0 139 100,0

DIA DA SEMANA

PERÍODO DO DIA

CARACTERÍSTICAS CVLI

NATUREZA JURÍDICA

SEXO

OBJETO UTILIZADO

2005 2006 2007 20082004

FAIXA ETÁRIA 

2009 2010
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A tabela 11 mostra a série histórica dos percentuais e taxas de CVLI na AIS 17 por 

municípios. Destacam-se Santa Cruz do Capibaribe e Toritama como os municípios com as 

mais elevadas taxas de CVLI ao final do período, seguidos por Santa Maria do Cambucá e 

Taquaritinga do Norte, que apresentaram taxas acima de 60 CVLIs por 100 mil habitantes, 

com a ressalva de que o município de que Santa Maria do Cambucá, apesar de ter apresentado 

elevada taxa de CVLI nos últimos anos se situa em terceiro lugar entre os municípios com as 

menores freqüências de CVLI em 2010. O município de Brejo da Madre de Deus, que 

mostrou a maior taxa de CVLI dentre os demais municípios em 2009, reduziu em 2010 para 

48,7 CVLIs por 100 mil habitantes.  

 

Tabela 11 - Taxas e percentuais de CVLI (por 100 mil hab.) por municípios que 

integram a AIS 17 do Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

 

O município de Santa Cruz do Capibaribe mostrou, por meio do gráfico 9, curva das 

taxas de CVLI instável de sugestiva tendência ascendente, com ressalva para o ano de 2007 e 

os primeiros meses de 2008, quando em fevereiro apresentou taxa mínima de 10,2 CVLIs por 

100 mil habitantes. No final de 2008 até meados de 2009 seus valores se aproximam aos da 

AIS 17 e ao final da série histórica, 2010, apresentou taxa de CVLI com o maior valor da 

série história (51,2 CVLIs por 100 mil habitantes). 

 

 

% Tx % Tx % Tx % Tx % Tx % Tx % TxSANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE 40,6 40,6 38,4 39,1 27,2 33,5 12,7 11,6 31,3 37,2 24,4 34,6 32,4 51,6

TORITAMA 15,9 41,6 16,4 43,2 21,7 68,6 23,9 55,5 22,9 68,4 22,7 79,9 23,0 90,2
BREJO DA MADRE DE DEUS 18,8 31,9 23,3 41,0 25,0 54,6 31,0 51,3 20,8 45,9 30,3 81,1 15,8 48,7

TAQUARITINGA DO NORTE 8,7 27,7 13,7 45,1 7,6 30,9 11,3 34,5 7,3 29,5 7,6 37,0 10,8 60,3

VERTENTES 4,3 18,5 2,7 12,1 3,3 17,8 11,3 46,6 5,2 28,5 5,0 33,6 7,2 54,8
SANTA MARIA DO CAMBUCA 5,8 32,7 2,7 16,2 6,5 48,1 2,8 15,9 5,2 39,2 5,9 54,4 5,8 61,5

JATAUBA 2,9 26,5 0,0 13,1 4,3 39,1 4,2 25,9 2,1 45,0 3,4 25,5 2,9 25,3

FREI MIGUELINHO 2,9 14,9 2,7 14,7 4,3 29,2 2,8 14,5 5,2 35,8 0,8 7,1 2,2 21,1

AIS 17 100,0 33,1 100,0 34,0 100,0 41,0 100,0 30,4 100,0 42,1 100,0 48,2 100,0 54,7

TOTAL CVLI

20102004 2005 2006 2007 2008
MUNICÍPIOS

2009

9673 92 71 119 13969
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Gráfico 9 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) no município de Santa 

Cruz do Capibaribe, AIS 17, Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011. 

 

Seguindo a mesmo perfil das vítimas, os adultos jovens com idade entre 18 e 30 anos, 

do sexo masculino, são as principais vítimas de homicídios por arma de fogo no município de 

Santa Cruz do Capibaribe. Estas são características predominantes que mostraram percentuais 

elevados em todo o período. Quanto ao dia da semana, sábado mostrou de maior incidência 

para os CVLIs e os períodos da noite e madrugada apresentaram as maiores proporções dessas 

ocorrências (tabela 12). 
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Tabela 12 – Número e percentual de CVLI (por 100 mil hab.) ocorridos no município de 

Santa Cruz do Capibaribe, segundo a natureza jurídica, sexo, faixa etária, objeto 

utilizado, período do dia e dia da semana. AIS 17, Território Agreste 1, Estado de 

Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011. 

 

O gráfico 10 apresenta a curva de CVLI do município de Toritama, com os parâmetro 

das taxas da AIS 17, de forma a destacar que os valores das taxas de CVLI foram em todos os 

anos da série histórica superiores aos observados para a AIS 17. Em maio de 2007, mês de 

implantação do Pacto pela Vida, Toritama apresentou taxa de CVLI de 50,4 por 100 mil 

n % n % n % n % n % n % n %

HOMICIDIO 27 96,4 28 100,0 24 96,0 9 100,0 29 96,7 28 96,6 43 95,6

LATROCINIO 1 3,6 0 0,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,4

LESOES CORPORAIS 

SEGUIDA DE MORTE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,3 1 3,4 0 0,0

FEMININO 2 7,1 4 14,3 1 4,0 1 11,1 1 3,3 2 6,9 3 6,7

MASCULINO 26 92,9 24 85,7 24 96,0 8 88,9 29 96,7 27 93,1 42 93,3

CRIANÇA                                                        

(0 A 12 ANOS) 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ADOLESCENTE                        

(13 A 17 ANOS) 3 10,7 3 10,7 1 4,0 0 0,0 1 3,3 4 13,8 8 17,8

ADULTO - JOVEM                       

(18 A 30 ANOS) 16 57,1 13 46,4 10 40,0 6 66,7 20 66,7 15 51,7 23 51,1

ADULTO (31 A 65 ANOS) 6 21,4 11 39,3 13 52,0 2 22,2 9 30,0 9 31,0 14 31,1

IDOSO (ACIMA 65 ANOS) 0 0,0 0 0,0 1 4,0 1 11,1 0 0,0 1 3,4 0 0,0

NÃO INFORMADO 3 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ARMA BRANCA 3 10,7 1 3,6 2 8,0 1 11,1 5 16,7 1 3,4 4 8,9

ARMA DE FOGO 25 89,3 21 75,0 21 84,0 8 88,9 20 66,7 24 82,8 37 82,2

OUTROS TIPOS 0 0,0 6 21,4 2 8,0 0 0,0 5 16,7 4 13,8 4 8,9

MADRUGADA 6 21,4 7 25,0 8 32,0 2 22,2 13 43,3 8 27,6 14 31,1

MANHÃ 3 10,7 7 25,0 6 24,0 5 55,6 4 13,3 8 27,6 10 22,2

NOITE 11 39,3 12 42,9 5 20,0 2 22,2 10 33,3 6 20,7 16 35,6

TARDE 8 28,6 2 7,1 6 24,0 0 0,0 3 10,0 7 24,1 5 11,1

SEGUNDA 4 14,3 1 3,6 6 24,0 1 11,1 4 13,3 4 13,8 4 8,9

TERÇA 3 10,7 3 10,7 0 0,0 1 11,1 2 6,7 4 13,8 4 8,9

QUARTA 4 14,3 4 14,3 4 16,0 1 11,1 3 10,0 4 13,8 7 15,6

QUINTA 5 17,9 7 25,0 4 16,0 1 11,1 4 13,3 6 20,7 5 11,1

SEXTA 3 10,7 3 10,7 2 8,0 0,0 3 10,0 4 13,8 5 11,1

SÁBADO 4 14,3 4 14,3 6 24,0 4 44,4 9 30,0 4 13,8 12 26,7

DOMINGO 5 17,9 6 21,4 3 12,0 1 11,1 5 16,7 3 10,3 8 17,8

SANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE 28 100,0 28 100,0 25 100,0 9 100,0 30 100,0 29 100,0 45 100,0

2004 2005 2006

NATUREZA JURÍDICA

SEXO

FAIXA ETÁRIA 

CARACTERÍSTICAS CVLI

DIA DA SEMANA

PERÍODO DO DIA

OBJETO UTILIZADO

2007 2008 20102009
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habitantes e ao final da série histórica, dezembro de 2010, o valor de 90,2 CVLIs por 100 mil 

habitante, o que corresponde a um aumento percentual de 78,9%. 

 

Gráfico 10 – Série histórica da taxa de CVLI (por 100 mil hab.) no município de 

Toritama, AIS 17, Território Agreste 1. Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: NGR/SDS-PE, 2011. 

 

O homicídio foi o principal tipo de CVLI praticado no município de Toritama, 

caracteristicamente na população de homens jovens com idade entre 18 e 30 anos, em que a 

arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, com percentuais acima de 80,0% nos 

últimos três anos da série histórica.  O período da noite apresentou maior incidência, seguido 

pelo turno da tarde. Os dias da semana mais críticos foram sábado e domingo, especialmente 

este último para o qual foram registrados 40,6% dos CVLIs ocorridos em 2010 (tabela 13). 
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Tabela 13 – Número e percentual de CVLI (por 100 mil hab.) ocorridos no município de 

Toritama, segundo a natureza jurídica, sexo, faixa etária, objeto utilizado, período do 

dia e dia da semana. AIS 17, Território Agreste 1, Estado de Pernambuco, 2004 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da GACE, NGR/SDS-PE, 2011 

 

Quanto à descrição da estatística acima, pondera-se que apesar dos bons resultados 

dessa política no estado, existem áreas críticas e entre elas se destacam os municípios 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, cada qual com suas características peculiares, 

que estão sendo consideradas para a implementação de inovações e maiores desdobramento 

do PESP-PE 2007 no intuito de reduzir alcançar o parâmetro desejado.  

n % n % n % n % n % n % n %

HOMICIDIO 11 100,0 12 100,0 19 95,0 17 100,0 19 86,4 26 96,3 31 96,9

LATROCINIO 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 2 9,1 1 3,7 1 3,1

LESOES CORPORAIS 

SEGUIDA DE MORTE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0

FEMININO 0 0,0 1 8,3 2 10,0 2 11,8 2 9,1 2 7,4 2 6,3

MASCULINO 11 100,0 11 91,7 18 90,0 15 88,2 20 90,9 25 92,6 30 93,8

ADOLESCENTE                           

(13 A 17 ANOS) 0 0,0 5 41,7 1 5,0 1 5,9 1 4,5 6 22,2 1 3,1

ADULTO - JOVEM                                           

(18 A 30 ANOS) 4 36,4 4 33,3 10 50,0 8 47,1 10 45,5 15 55,6 21 65,6

ADULTO (31 A 65 ANOS) 6 54,5 2 16,7 8 40,0 6 35,3 10 45,5 6 22,2 10 31,3

IDOSO (ACIMA 65 ANOS) 0 0,0 1 8,3 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

NÃO INFORMADO 1 9,1 0 0,0 0 0,0 2 11,8 1 4,5 0 0,0 0 0,0

ARMA BRANCA 0 0,0 4 33,3 3 15,0 2 11,8 3 13,6 3 11,1 2 6,3

ARMA DE FOGO 11 100,0 7 58,3 15 75,0 11 64,7 18 81,8 22 81,5 28 87,5

OUTROS TIPOS 0 0,0 1 8,3 2 10,0 4 23,5 1 4,5 2 7,4 2 6,3

MADRUGADA 2 18,2 3 25,0 5 25,0 1 5,9 4 18,2 8 29,6 5 15,6

MANHÃ 2 18,2 4 33,3 3 15,0 6 35,3 4 18,2 7 25,9 5 15,6

NOITE 5 45,5 2 16,7 7 35,0 7 41,2 9 40,9 10 37,0 14 43,8

TARDE 2 18,2 3 25,0 5 25,0 3 17,6 5 22,7 2 7,4 8 25,0

SEGUNDA 2 18,2 2 16,7 5 25,0 1 5,9 1 4,5 2 7,4 3 9,4

TERÇA 0 0,0 2 16,7 1 5,0 2 11,8 2 9,1 5 18,5 4 12,5

QUARTA 2 18,2 0 0,0 4 20,0 1 5,9 4 18,2 4 14,8 3 9,4

QUINTA 0 0,0 2 16,7 7 35,0 1 5,9 2 9,1 4 14,8 1 3,1

SEXTA 1 9,1 1 8,3 1 5,0 2 11,8 1 4,5 2 7,4 3 9,4

SÁBADO 5 45,5 4 33,3 2 10,0 3 17,6 5 22,7 5 18,5 5 15,6

DOMINGO 1 9,1 1 8,3 0 0,0 7 41,2 7 31,8 5 18,5 13 40,6

TORITAMA 11 100,0 12 100,0 20 100,0 17 100,0 22 100,0 27 100,0 32 100,0

NATUREZA JURÍDICA

CARACTERÍSTICAS CVLI
2005 2006 2007 2008 20102009

PERÍODO DO DIA

DIA DA SEMANA

SEXO

FAIXA ETÁRIA 

OBJETO UTILIZADO

2004
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O sub-registro e sub-notificação foram inicialmente apontados como possíveis fatores 

limitantes para este estudo. No entanto, como pode ser observado, as variáveis estudadas 

apresentaram boa completitude, que corresponde a uma diretriz do modelo de gestão 

implantado, sob o preceito da melhoria contínua e base na gestão do conhecimento, qualidade 

técnica dos profissionais e accountalility.  

Outra possível barreira representa a falta de uniformidade entre os bancos de dados da 

SENASP, por não ter padronização entre os fluxos de informação sobre violência entre os 

estados, limita, assim, o número de variáveis disponíveis para análises comparativas 

(NÓBREGA JÚNIOR, 2010).  

Outro ponto a destacar é a importância da qualidade e sistemática da informação para 

o sistema de monitoramento, pois as políticas públicas, sobretudo a da segurança pública que 

tem sob foco o olhar sobre a ocorrência de óbitos, não pode negligenciar ou prescindir dessa 

preocupação. 
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CAPÍTULO IV 

 

Percepção dos gestores de segurança pública do Território Agreste 1 acerca da 

modalidade de gestão policial diferenciada: o Pacto pela Vida no Estado de Pernambuco 

 

Este capítulo busca dialogar acerca da percepção dos tomadores de decisão, gestores 

da segurança pública do Território Agreste 1, sobre o modelo de gestão Pacto pela Vida e as 

questões relacionadas à operacionalidade gerencial dos insumos para o alcance dos resultados, 

estando as respostas das entrevistas agrupadas em quadros dispostos no apêndice B, que é 

parte valiosa da pesquisa de campo. 

A percepção dos atores se constitui na primeira etapa do processo decisório, que irá 

direcionar a tomada de decisão. O poder de decisão é uma atribuição inerente a função do 

gestor, que é diretamente responsável pelos resultados obtidos e deverá está concatenada com 

os direcionadores estratégicos da organização: missão, visão e valores (CHIAVENATO, 

2008).  

O desenvolvimento da sociedade moderna fez crescer algumas profissões e entre elas 

se destacam os gerentes. Esses profissionais assumem grande importância quanto à 

homogeneidade das estruturas organizacionais, apoiada na educação formal, crescimento e 

elaboração das redes profissionais que perpassam as organizações, de forma a contribuir para 

a difusão de modelos estruturais (ROSSETTO & ROSSETTO, 2005).  

Segundo os autores acima citados, dois momentos são cruciais no processo de difusão 

dos modelos: o da seleção do gestor e a sua socialização no local de trabalho. Para tanto, 

devem ser consideradas as perspectivas complementares: a rotatividade dos gestores nas 

organizações “bem-sucedidas”, onde existem as mesmas condições ambientais; e a 
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semelhança entre as organizações, para as quais os gestores além de reforçarem as estruturas 

existentes, suas condutas estarão condicionadas a práticas já legitimadas pelo grupo. 

As entrevistas indicaram que os gestores percebem o Pacto pela Vida como um avanço 

na área de segurança pública para a sociedade pernambucana e que para tanto houve 

priorização desse direito fundamental na agenda política; e dos resultados preliminares 

observados para o estado, o PESP-PE 2007 se mostra eficaz para a redução da criminalidade 

violenta. Além de que essa política pública representa um modelo de boas práticas para outras 

unidades federadas. 

“A implantação do Pacto pela Vida no Estado de Pernambuco 

representou, de imediato, a preocupação e as intenções do então 

governo em melhorar a estrutura da Segurança no Estado para 

reverter a situação de violência e insegurança que acometia o 

estado”. (Entrevistado 1 – quadro 1). 

 

A estratégia de inserção de novos atores para atuar sobre o problema da violência 

representou um novo ânimo para os agentes de segurança pública do estado e entre estes se 

destaca o “envolvimento de algumas lideranças da comunidade existentes nas AISs.” 

(Entrevistado 5 – quadro 2). Além de que a instituição de câmaras “temáticas” representou o 

aumento do número de atores sociais envolvidos nesse objetivo. 

A gestão compartilhada foi percebida como um avanço para além da integração, onde 

existe uma transversalidade das ações, com a realização dos serviços do estado em bloco nas 

comunidades com elevada incidência de CVLI, indicadas como pontos quentes, para as quais 

são intensificadas as operações policiais ostensivas.  

A gestão integrada entre as polícias ostensiva e judiciária foi citada como uma decisão 

catalisadora em favor ao o alcance do objetivo. Esta estratégia do modelo de gestão do Pacto 

pela Vida está dando certo, sendo apontado entre os entrevistados que a iniciativa dessa 

natureza foi embrionada na gestão anterior, mas que não obteve êxito. 

 



83 

 

“(...) a criação dos Núcleos Integrados de Segurança, onde a visão 

integradora sobrepunha uma instituição a outra (Polícia Militar x 

Polícia Civil), acreditando que a pura e simples “prevenção” seria 

suficiente para coibir a violência e criminalidade, o que só conseguiu 

promover desgastes aos órgãos operativos e de gestão.” 

(Entrevistado 2 - quadro 1) 

 

A integração entre as corporações representa uma nova conjuntura, uma reorganização 

no intuito de potencializar a força policial para a promoção da paz e do conjunto de 

entrevistados, cinco relataram esta estratégia como um ponto positivo do modelo, indicando 

clareza quanto a esse ponto estratégico do Pacto pela Vida.  

“É união de esforços para a promoção da segurança; é quebrar o 

estigma da vaidade e objetivar que o bem comum é de fato o mais 

importante!” (Entrevistado 2 – quadro 4). 

 

Observa-se o esforço de seguir essa diretriz que na visão da equipe é positiva; mas que 

representa o passo inicial para as corporações, que se ajustam na questão de realidades 

distintas entre as AISs, o que seria um ponto de tensão. Mas sob outra ótica é percebido que 

existem metas diferentes, mas isso é decorre de operações específicas para determinado 

trabalho da polícia ostensiva e judiciária, ajustes que consideram vários fatores cujo objetivo é 

o alcance dos resultados. 

Um ponto de conflito para integração entre as polícias está relacionado ao número, 

considerado aquém, de policiais civis e delegacias de plantão para a realização da prisão em 

flagrante delito, que consiste numa operação conjunta na qual o policial militar executa a 

prisão e o policial civil formaliza a ocorrência na delegacia, que segundo o entrevistado 6 

(quadro 4) deveria ser vista como uma operação realizada em parceria de forma 

compartilhada. 

“Propostas de unificação das polícias geram tensão organizacional. 

Como é possível unificar funções cuja formação profissional e regra 

de ordem prática são tão distintas. Em qualquer organização policial 

do mundo, havendo ou não comando unificado, essas funções são 

separadas. Ainda existem os aspectos jurisdicionais na atuação das 

polícias: quem faz o que. Um dos pontos de conflito entre as forças 
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policiais decorre dos atritos e tensões a respeito de onde começam e 

terminam o policiamento ostensivo e a atividade investigatória.” 

                                                                    (BEATO FILHO, 1999:19). 

 

Segundo percepção o mesmo gestor 6 (quadro 4) um momento importante para o 

tratamento das divergências seria:  

“Mensalmente, são realizadas reuniões com todos os gestores 

policiais das duas áreas de segurança integrada, identificando e 

refletindo sobre os principais problemas, tipos de crimes e conflitos, 

análise de dados quantitativos e qualitativos, além das melhores 

formas de intervenção.” 

 

E diariamente são confrontados os dados, compartilhadas as informações, 

acompanhado os resultados e realizadas operações em conjunto contando com o apoio 

logístico dos equipamentos e do efetivo entre outras medidas (Entrevistado 1 - quadro 4). 

Quanto à reestruturação orgânica da ação integrada das polícias civil e militar, as 

principais barreiras, segundo relatos do entrevistado 1 (quadro 5), correspondem aos entraves 

jurídicos, as questões culturais e os problemas de viabilidade técnicas; o que corrobora com a 

afirmativa de Beato Filho (1999:20) para essa questão:  

“Disciplina, hierarquia e obediência cega são a normas regimentais 

atributos da policia militar. Organizações policiais tendem a ser 

muito conservadoras em relação as suas estruturas tradicionais de 

operação e qualquer tentativa de reordená-las não pode furtar-se ao 

confronto com esses elementos culturais das organizações policiais.” 
 

Mesmo com todas as dificuldades apontadas acima, esse mesmo gestor considera essa 

estratégia positiva, ressaltando que na sua percepção “o fechamento do ciclo das polícias trará 

melhores resultados para a sociedade”, e ainda segundo o entrevistado 3 (quadro 5) seus 

trabalhos são complementares. 

A questão da estrutura física de construção das AISs representa um passo importante 

para a integração da gestão do trabalho das polícias num só ambiente (Entrevistado 4 – quadro 
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5). Essa proposta foi percebida como um passo racional, reformulador de toda sistemática de 

trabalho policial. 

Segundo Dantas (2011), o medo é uma percepção que permeia o cotidiano das pessoas 

e se aflorada de forma exacerbada acarretará interferências na qualidade de vida das pessoas. 

Como meio para controlar esse efeito, a administração pública deverá prover os meios 

necessários para a promoção da paz. Muitas vezes informações sobre crimes violentos são 

abordadas de forma sensacionalista pela imprensa, transmitindo a sensação de insegurança 

para sociedade, o que pode ser desmistificado com transparência de informações consistentes. 

Esse modelo de gestão se baseia em informações consistentes, que estão sendo 

assessoradas por gestores com perfil técnico e menos político (SILVA, 2011), o que 

representa profissionalização da gestão (Entrevistado 1- quadro 2) e nesse processo a SDS 

instalou o NGR, integrado por profissionais de carreira na área de planejamento, orçamento e 

gestão oriundos da SEPLAG, com o objetivo de fomentar a modernização da gestão 

(PERNAMBUCO, 2010 f).  

Segundo o contexto, esse modelo de gestão consolida o papel da Secretaria de Defesa 

Social, que é constitucionalmente responsável pela provisão da segurança pública do estado e 

que atua como órgão integrador e fomentador das operações policiais nesse âmbito, mantendo 

uma relação de rede com suas unidades subordinadas (figura 9).  
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Figura 9 – Gestão em rede da Secretaria de Defesa Social com suas unidades 

subordinadas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Foi percebido uma mudança de paradigma na gestão da segurança pública com a 

implementação de diretrizes gerenciais. As organizações militares em sua essência são 

burocráticas, com hierarquia e normas rígidas, meritocrática e referenciada por símbolos. 

Mesmo com todas essas características marcantes da burocracia, a estratégia sempre esteve 

presente nessas organizações, estando imbricada a complexa função de provisão da segurança 

pública.  

Outro ponto importante desse plano estadual de segurança pública é a previsão de 

medidas sociais de natureza preventiva que demanda a presença do estado nas comunidades 

mais violentas, que segundo Silva (2011) constituem oportunidades para o desenvolvimento 

de ações de inclusão social. Esse é um dos principais pontos que o Pacto pela Vida deve 

avançar, executando as ações do governo presente no território, mostrando-se assim como 
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uma fragilidade na atualidade; no entanto, deve-se considerar que a implantação desse modelo 

é recente. O momento é de avaliação dos resultados preliminares e implementação de novas 

medidas para alcance dos objetivos. 

O CVLI praticado por policial militar em legítima defesa ou no estrito cumprimento 

do dever legal foi ressaltado como um ponto a avançar na estatística de CVLI por, nestas 

circunstâncias, tratarem-se de casos excludentes de ilicitudes. Entende-se que antes desses 

casos serem assim classificados, os fatos são investigados para averiguar a responsabilidade 

civil do estado e de seus agentes públicos (SCHWARTZ, 2007). Assim deverá ser 

implementado um fluxo de informações oportuno de forma a excluir esses pequenos números 

registrados no Infopol/SDS-PE, pois esses não se classificam como CVLI, confundido pelo 

art. 2° da Portaria 1007/2006
9
. 

Destacam-se os pontos positivos percebidos pelos gestores da segurança pública do 

Território Agreste 1, como reconhecimento nacional dessa política, profissionalização da 

gestão e monitoramento e avaliação dos resultados, que promovem a qualidade dos dados; 

portanto, contribuindo para a consolidação do sistema de informação criminal e 

disponibilidade de informações estratégicas para a tomada de decisão. 

No entanto, na percepção dos gestores, os pontos a avançar nesse modelo de gestão 

são a divulgação do programa entre os órgãos envolvidos e o aumento das ações de prevenção 

citada anteriormente como iniciativas deflagradas de forma pontual. Outras interferências 

citadas foram a reduzida participação da câmara de prevenção social e de combate ao crack, 

                                                 

9
 Art. 2º da Portaria nº 1007, de 27de julho de 2006. O sistema suplementar de estatística disponibilizará 

dados para a coleta, registro, validação e divulgação, para o seguinte rol de crimes: 

I Homicídio doloso; 

II Roubo seguido de morte (latrocínio); 

III Lesão corporal seguida de morte; 

IV Resistência seguida de morte (confronto policial); 
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atraso de alguns procedimentos judiciários para prisão de meliantes e homicidas costumazes e 

a liberação precoce de meliante do sistema penitenciário. 

A prevenção do crime e da violência deve ser uma prioridade da gestão da segurança 

pública por custar bem menos prevenir do que tratar as conseqüências dos fenômenos sociais 

adversos, fruto da violência, sejam eles por manutenção do funcionamento dos 

estabelecimentos prisionais, gastos com serviços médicos, aposentadorias precoces, 

absenteísmo no trabalho, serviços assistenciais como apoio a famílias órfãs de vítimas do 

crime e da violência (DANTAS, 2011).  

A gestão das informações foi considerada incipiente, de forma a comprometer o fluxo 

e transparência das informações, o que sugere dificuldades, seja para operacionalizar o 

sistema por inadequada capacidade técnica ou por tecnologia obsoleta. Também foram 

percebidos os gargalos de lenta readequação e modernização de processos, protocolos e 

rotinas e o sentimento de falta de reconhecimento da experiência das organizações policiais. 

 “Falta de reconhecimento da experiência..., de forma a dar nova 

roupagem à prática já existente nas próprias corporações, às custas 

de um empobrecimento da própria cultura castrense.”(Entrevistado 6 

– quadro 3). 

 

O efetivo foi considerado diminuto para a promoção da segurança, o que gera 

sobrecarga de trabalho, além da infraestrutura ser considerada insuficiente e as viaturas 

inadequadas para o relevo da região, que apresenta extensa área rural. 

Outro fator gerador de desmotivação foi a padronização da metas de redução anual da 

taxa de CVLI sem considerar as diferentes realidades das regiões, o que ocasiona desgaste 

psicológico e da força de trabalho.  

O Pacto pela Vida foi classificado pelos gestores como um modelo eficaz, eficiente, 

efetivo e econômico de modo que: 
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 Os resultados preliminares mostram sua eficácia pela redução do parâmetro em 

questão, CVLI. O entrevistado 2 (quadro 5) destacou a estratégia de integração como 

catalisadora das ações de segurança , seja ostensiva ou judiciária: “sendo a busca dos 

resultados propostos o cerne das atividades das duas Polícias, percebe-se que a 

eficácia das atividades próprias de cada instituição, depende, de forma ampla, do 

desempenho de uma e de outra.” 

 Em relação à eficiência do modelo foram feitas ponderações em relação aos salários, 

estruturação da polícia científica, e déficit de equipamentos e de recursos humanos em 

relação ao crescimento populacional e econômico, mas que a integração entre as 

polícias representa um instrumento para esse gargalo, pois potencializa o emprego dos 

recursos disponíveis. 

 Dos seis entrevistados, apenas um não considerou o modelo efetivo pelo 

desconhecimento da população acerca dos resultados alcançados e das dificuldades 

enfrentadas pelas polícias.  

 Foi consenso entre os gestores a economicidade do modelo de gestão do Pacto pela 

Vida, qualidade que está atrelada à integração do trabalho das polícias. Além de ser 

pontuado que a redução da criminalidade violenta e a promoção da cultura de paz 

representam um atrativo para instalação de novas empresas no estado e outros 

investimentos econômicos. 

As ações de curto prazo para aprimorar a atuação integrada das polícias na percepção 

dos gestores são a construção da estrutura física das AISs para promover, ou mesmo, 

viabilizar o trabalho integrado dos setores administrativos, e também a realização de 

capacitações (Entrevistado 1 – quadro 9). Também maior comunicação entre os policiais 

responsáveis pelas operações policiais, com sugestões simples para a solução do problema. 
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Neste ponto foram externalizados problemas salariais e conflito de funções entre as 

corporações com destaque para o trecho abaixo: 

 “É necessário inicialmente identificar as ações e competências 

específicas de cada Corporação, definindo com clareza todas as 

atribuições envolvidas para o atendimento das demandas sociais, no 

aspecto da segurança pública.” (Entrevistado 6 – quadro 10). 

 

Para Bresser-Pereira (1998) a motivação dos servidores deve ser sempre positiva, 

baseada no sentido da missão, nas oportunidades de promoção e reconhecimento salarial. 

A ampliação de operações implantadas em determinada área para todo o território e a 

estruturação da polícia científica foram ressaltadas como medidas de curto prazo para 

aprimorar a atuação integrada das polícias, no entanto mantêm uma relação mais direta como 

medidas para reduzir o número de homicídios. 

E na entrevista sob o aspecto de medidas para redução do número de homicídios na 

percepção do entrevistado 1 o Pacto pela Vida foi pensado de uma forma global abarcando 

linhas de ação com medidas ostensivas e preventivas que deverão ter continuidade e 

certamente obterão o sucesso assim como visto na área da Capital, onde foram implantadas 

inicialmente. 

 Outras medidas foram citadas pelos demais entrevistados como a contratação de mais 

policiais para o desenvolvimento do leque de operações planejadas. Esta é uma questão 

estratégica e deve ser tratada como tal, pensando na eficiência dos recursos disponíveis para 

melhores resultados para a sociedade.   

Além de:  

 combater os delitos de menor potencial ofensivo no intuito de prevenir os mais graves;  

 tratar a questão da segurança de forma equânime, regionalizada, considerando a 

sazonalidade e flutuação da criminalidade;  
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 promover maior engajamento do poder judiciário, com maior liberação de mandados 

de prisão, e do ministério público com o Pacto pela Vida;  

 ressocializar efetivamente os detentos pelo Sistema Penitenciário;  

 realizar operações qualificadas para deter criminosos e apreender arma de fogo e 

drogas, que estão diretamente relacionados com a causa dos CVLIs; 

 disciplinar os horários de funcionamento de festas públicas em pontos de maior 

ocorrência de crimes, que é um ponto crítico no território;  

 fomentar a participação de líderes religiosos na prevenção de homicídios por 

proximidades, que apresenta elevada incidência no estado, principalmente no interior;  

 ampliar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) 

no estado, com promoção de cursos e palestras nas escolas e comunidades de risco 

para os crimes violentos. 

O acompanhamento da taxa de CVLI nas AISs e Território Agreste 1 é realizada de 

forma sistemática pelas corporações, além de contar com o reforço do NGR/SDS. A partir das 

informações estratégicas são elaborados planos de ação, o que fica claro na percepção do 

entrevistado 1 (quadro 9):  

“A ênfase no trabalho de estatística e análises criminais auxilia 

expressivamente para destinar o foco em áreas mais críticas e 

contribuir para a agilidade, melhor aproveitamento de pessoal e 

logístico, produzindo ações mais focadas e eficientes.” 

 

A estrutura física, de equipamento e de pessoal foi diagnosticada como insuficientes 

para a necessidade do território, mesmo com o reconhecimento de investimentos destes pelo 

governo do estado, o que está bem caracterizado pelas percepções abaixo: 

“A estrutura física da maior parte das delegacias é insuficiente e 

quase todas as unidades precisam de reforma ou mesmo construção 

de novos prédios, inclusive para os municípios de grande porte 

populacional.  

(Entrevistado1 – quadro 13); 
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“Ademais, está tudo dentro do possível. Precisando melhorar” 

(Entrevistado5 – quadro 13). 

 

Verifica-se assim o esforço dessa equipe em cumprir com o objetivo estratégico de 

prevenir e reduzir a violência e a criminalidade; do ponto de vista da meta estruturante: 

reduzir as mortes intencionais violentas no Estado de Pernambuco. É importante que outros 

estudos sejam desenvolvidos, envolvendo a análise desse conjunto de percepções de modo 

comparado ao comportamento dos dados cotidianos. 
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CAPÍTULO V 

 

Considerações Finais 

 

O Pacto pela Vida é o modelo de gestão da segurança pública do Estado de 

Pernambuco que se originou na proposta de prover esse direito constitucional para a 

população, no intuito de reduzir o índice de criminalidade violenta no estado.  

O diagnóstico situacional da violência foi determinante: Pernambuco apresentava a 

terceira maior taxa de homicídios entre as unidades federadas em 2007, que se mostrava 

ascendente desde a última década. O estado é complexo e as causas da violência são 

multifacetadas. 

Para tanto esse objetivo foi germinado, como estratégia governamental desde a 

campanha política, e priorizado na agenda do governo no primeiro mandato do atual 

governador do estado. 

Do movimento de formulação do Pacto pela Vida sob práticas inovadoras, com 

destaque para a participação popular, foi criado e implantado o Plano Estadual de Segurança 

Pública (PESP-PE 2007), que estabelecia meta anual de redução da Taxa de Crimes Violentos 

Letais Intencionais que teve como parâmetros, a taxa verificada para o Brasil e a preconizada 

pela Organização Mundial de Saúde. 

O Pacto pela vida é um modelo de gestão liderado pelo governador do estado e gerido 

pelo Comitê Gestor, sob base de um modelo de monitoramento intensivo pautado na melhoria 

contínua.   

De acordo com a dimensão estudada do Pacto pela Vida, quanto a meta estruturante de 

reduzir as mortes intencionais violentas no Estado de Pernambuco, os resultados preliminares 

representam fatores positivos para a política de segurança pública atual, em que o estado 
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apresentou redução percentual absoluta na taxa de CVLI (por 100 mil habitantes) de 

aproximadamente 41,0% desde a implantação desse modelo de gestão até o final de 2010.  

Esse estudo foi aprofundado no Território político-administrativo da gestão da 

segurança pública Agreste 1 em razão de suas Áreas Integradas de Segurança apresentarem 

curvas da taxa de CVLI divergentes. Enquanto a AIS 14 mostrava redução de CVLI, os 

valores da AIS 17 ascendiam. A variação percentual observada para essas áreas geográficas 

foram respectivamente: Agreste 1 (-13,6%),  AIS 14 (-30,9%), AIS 17 (+49,5%).  

Se detalhada essa informação por municípios focos para atuação estratégica percebe-se 

situação de crescimento desse tipo de violência em Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, 

pertencentes a AIS 17, e decréscimo da taxa de CVLI em Caruaru, pertencente a AIS 14. 

Observando por outros aspectos, ressalta-se o elevado crescimento populacional e econômico 

nesses municípios, que está atraindo investimentos e mão-de-obra.  

Segundo a literatura estudada o desenvolvimento econômico fomenta a modernização 

do crime, pois o aumento da capacidade de consumo e dinheiro circulante tem relação com o 

mercado de drogas (consumo e venda). Como agravante do problema soma-se a estrutura 

social e organização desordenada da malha urbana desses municípios, fatores que 

provavelmente estejam potencializando essa realidade crítica.  

Apesar da violência urbana ser mais prevalente no estado, existe em curso o processo 

de interiorização desse fenômeno, o que, entre outras causas prováveis, está relacionado ao 

percurso do tráfico de drogas nos municípios do interior, que funcionam como corredores de 

transporte dessas mercadorias ilícitas, por serem estes cortados pelas principais rodovias do 

estado. 

O Estado de Pernambuco se esforça para a promoção da paz com destaque para 

reduzir os crimes contra a vida e de imediato está buscando implementar as medidas 
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preventivas e ostensivas proposta pelo Pacto pela Vida, demandando a união de esforços com 

o poder local e sociedade. 

Do diálogo sobre a percepção dos gestores da segurança pública do território e AISs 

acerca do modelo Pacto pela Vida e sua governabilidade, conclui-se que existe consenso 

sobre a relação positiva do gerenciamento desse modelo e de alcance dos resultados. 

Reconhecido como inovação sob base da gestão estratégica e pautado na gestão para 

resultados, o trabalho integrado das polícias traz soluções emergentes e pró-ativas para que 

esse problema seja revertido e assim a redução da violência no estado seja maior, de forma 

que os homicídios deixem de ser uma epidemia, decrescendo no ranking como a segunda 

causa básica de mortes. 

A dinâmica de monitoramento preconizada pelo Modelo Integrado de Gestão do 

estado foi percebida como um avanço por instrumentalizar os gestores com informações 

estratégicas, integrar e motivar a equipe para o cumprimento das metas operacionais, no 

entanto a padronização do percentual de redução de 12% da taxa de CVLI para todas as AISs 

do estado foi apontada como uma estratégia desestimulante, pois as realidades destas áreas 

são distintas e por conseqüência seus esforços e potencial de redução da taxa de CVLI; o que 

fica evidente quando uma AIS apresenta resultado insatisfatório em determinada operação por 

questões de oportunidade, seja em relação a armas e drogas circulantes ou mesmo ao 

percentual de redução do CVLI abaixo do preconizado, quando se trata de uma área com 

reduzida incidência dessas ocorrências.   

A percepção de desenvolver a dinâmica de ações em bloco nas comunidades, baseada 

na gestão compartilhada, considerando o critério de vulnerabilidade social e assim prevenção 

com foco, indica a predisposição dos gestores em contribuir para a mudança de paradigma da 

segurança pública no estado e especificamente no território em questão. É alinhar o objetivo, 

um direito fundamental em que todos são responsáveis. Formar a corrente do bem é uma 
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tarefa árdua, onde os gestores se mostraram motivados para engrenar o processo com outros 

atores estratégicos.   

Este é um tema envolvente, que está em evidência, como Pacto pela Vida no Estado de 

Pernambuco e outras iniciativas em outros estados, para os quais deverão ser realizadas 

pesquisas avaliativas e comparativas no intuito extrapolar as possibilidades de atuação 

adotadas e corrigir os desvios, o que representam diretrizes para a melhoria contínua do 

modelo de gestão, além de divulgar os processos e resultados para a sociedade.  
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APÊNDICE A – Modelo do Questionário Aplicado 

 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Mestrado Profissional em Gestão Pública para Desenvolvimento do Nordeste - 

MPANE 

 

Dissertação intitulada “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 

NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: um olhar sobre o 

Território Agreste 1” 

 

 

Indique:  GESTOR TERRITÓRIO  AGRESTE 1     (   )  

                 GESTOR AIS 14                                            (   ) 

                 GESTOR AIS 17                                            (   ) 

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. Qual é a sua opinião sobre a atual política de Segurança Pública do Estado de 

Pernambuco implantado em junho de 2007 – Pacto pela Vida? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. Quais os pontos positivos do Plano Estadual de Segurança Pública – Pacto pela 

Vida? 

 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. E os negativos? 

 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Quanto ao trabalho integrado das polícias judiciária e ostensiva, como 

funciona a rotina das ações de segurança nas Áreas Integradas de 

Segurança/Território? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Qual a sua opinião sobre a reestruturação orgânica, no tocante a integração 

das polícias civil e militar? 

 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Diante dos resultados preliminares do Pacto pela Vida, como você classifica o 

atual modelo de gestão da segurança pública do estado? 

 

Eficaz: atinge o resultado proposto?( ) Sim  ( ) Não.  Por quê?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Eficiente: atinge o resultado esperado com o melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis?(   )Sim (  ) Não. Por quê?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Efetivo: existe reconhecimento pela sociedade dos resultados alcançados por esse 

programa?( ) Sim ( ) Não.  Por quê?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Econômico: gera maior economia para o estado?(  ) Sim  (  ) Não.  Por quê?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Que ações de curto prazo você sugere para aprimorar a atuação integrada das 

polícias? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

8. Que ações poderão ser implementadas em curto e médio prazo para reduzir o 

número de homicídios nas Áreas Integradas de Segurança/Território? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. Como tem sido o acompanhamento da Taxa de CVLI nas Áreas Integradas de 

Segurança/Território? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. O senhor conta com que estrutura física, de equipamentos e de pessoal na 

instância em que atua? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Quadros demonstrativos das percepções dos gestores da segurança 

pública do Território Agreste 1 acerca do modelo de gestão Pacto pela Vida e aspectos 

operacionais relacionados 

 

  Qual é a sua opinião sobre a atual política de Segurança Pública do Estado de 

Pernambuco implantado em junho de 2007 – Pacto pela Vida? 

P
o

lí
ci

a
 j

u
d

ic
iá

ri
a

 

 

1 

 

            A implantação do Pacto pela Vida no Estado de Pernambuco representou, de 

imediato, a preocupação e as intenções do então Governo em melhorar a estrutura da 

Segurança no Estado para reverter a situação de violência e insegurança que acometia o 

Estado.  A escolha de um programa que inclui a realização de ações e medidas nas mais 

diversas áreas como metas de Governo deu novo ânimo aos agentes de segurança pública e 

sentimento de confiança ao cidadão pernambucano.  

2 

            Depois de assistir por oito anos o fracasso que foi a política implantada pelo governo 

anterior ao primeiro mandato do governo atual, com a criação dos Núcleos Integrados de 

Segurança, onde a visão integradora sobrepunha uma instituição a outra (Polícia Militar X 

Polícia Civil), acreditando que a pura e simples “prevenção” seria suficiente para coibir a 

violência e criminalidade, o que só conseguiu promover desgastes aos órgãos operativos e de 

gestão.  

            Atualmente estamos assistindo ao maior e mais bem-sucedido projeto de combate ao 

crime no Estado de Pernambuco, e no País de forma em geral, tudo por conta da política de 

gestão integrada que conseguiu trazer para o mesmo nível de responsabilidade os órgão 

operativos e definitivamente consolidar a liderança do órgão de gestão maior, a SDS. 

3 

            Trata-se de uma política inovadora, com definição clara e precisa de metas a ser 

cumpridas, bem assim, com rotinas de trabalho focadas na redução da criminalidade, 

buscando principalmente a diminuição dos crimes violentos letais intencionais. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 

            É coerente com os objetivos do Pacto (Redução de CVLI). Pode ser melhorado, 

mensurando também resultados em termos de prevenção, contabilizando outros tipos de 

ocorrências evitadas ou de indicação de autoria. Não deveria contar o CVLI, no combate 

direto e comprovado do meliante com a polícia. 

5 
            Muito boa, visto que, está focada em resultados a serem atingidos no tocante à 

violência que dizem respeito à ação de Polícia, prevenção social e outras áreas. 

6 

            O Pacto Pela Vida representa para o Estado de Pernambuco o melhor esforço 

político-institucional em favor da Sociedade, a julgar pela forma séria com que são 

executadas, monitoradas e avaliadas as ações na área de segurança pública, promovendo a 

integração e o comprometimento integral de todas as esferas e agentes políticos envolvidos 

no contexto de combate à criminalidade.  

            Vale ressaltar que o PPV trouxe ainda uma mudança na filosofia da Segurança 

Pública do Estado, uma vez que passamos de uma administração paternalista para uma 

administração gerencial onde os resultados são alcançados através de metas definidas por 

meio de uma gestão sistematizada de informações. 

 

Quadro 1- Percepção dos gestores quanto ao modelo de gestão Pacto pela Vida 
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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Quais os pontos positivos do Plano Estadual de Segurança Pública – Pacto pela Vida? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 

1 

            O principal ponto positivo do programa foi estabelecer uma política de segurança de 

Estado, em decorrência disso, profissionalizar a gestão e acompanhamento de resultados, 

fomentar a integração entre as corporações, e conseguir alcançar as metas de redução da 

criminalidade, especialmente, dos crimes violentos letais intencionais. 

2 

            O ponto mais positivo do Pacto pela Vida é proposta de trazer os serviços do Estado 

em bloco nas comunidades classificadas como pontos quentes. Outro ponto extremamente 

positivo é o trabalho integrado dos órgãos operativos, gerando nos seus gestores a sensação 

de responsabilidade compartilhada, o que, para mim, é muito mais profundo que a mera 

execução das operações integradas, uma vez que estas podem ser executadas de forma 

mecânicas, mas ao invés disso, geram uma atividade psicológica de busca do bem comum, o 

que se transformou no “segredo do sucesso do PPV”. 

3 
            Definição de rotinas; gestão aplicada em números com metas claras para redução da 

violência; integração entre os órgãos operativos da segurança pública e do sistema de justiça 

criminal. 

P
o

lí
ci

a
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en
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v

a
 

4              Cria uma referência estatística, possibilitando um acompanhamento em tempo real 

dos resultados direcionando as ações.   

5 

- Integração entre os órgãos operativos de Defesa Social; 

- Monitoramento de resultados; 

- Envolvimento dos poderes Judiciário e Legislativo; 

- Participação do Ministério Público; 

- Envolvimento de algumas lideranças da comunidade existentes nas AISs. 

6 

- A transversalidade com que a política de segurança pública do Estado trata as questões 

inseridas na prevenção e no controle da criminalidade; 

- A integração proporcionada pelo plano, que reestrutura a relação pactuada entre as polícias 

civil e militar; 

- A permanente articulação com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembléia 

Legislativa, os municípios e a União; 

- O trato racional e constante das linhas de ação, desde o investimento em logística, 

estruturação física e pessoal à atividades específicas de prevenção coletiva; 

- O estabelecimento de metas e critérios de avaliação, que proporciona medir as ações 

despendidas em favor da pacificação social; 

- Estabelecimento das Câmaras Temáticas que permitem a participação de um número 

sempre maior de atores sociais, nas (áreas) mais diversas do Governo e da urbe civil 

organizada. 

 

Quadro 2 – Percepção dos gestores sobre os pontos positivos do Plano Estadual 

de Segurança Pública Pacto pela Vida 

 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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E os negativos? 

P
o

lí
ci

a
 j

u
d

ic
iá

ri
a

 1 

            Embora o PPV seja um programa recente, pendente de adequações, cabe destacar 

como pontos negativos os seguintes: 1) falta de divulgação/disseminação do programa entre 

os próprios órgãos envolvidos; 2) a não integração das ações de segurança com as sociais, 

que foram apenas pontuais; 3) a cobrança por resultados não foi acompanhada do necessário 

investimento e valorização do material humano, pois, apesar do incremento de efetivo e o 

atingimento das metas, o contigente de policiais ainda é diminuto acarretando na sobrecarga 

de trabalho, insatisfação e desmotivação do efetivo; 4) falta de gerenciamento dos recursos 

humanos existentes, acarretando divisão dentro da corporação Polícia Civil; 5) carência e/ou 

insuficiência infraestrutural. 

2 
            O ponto extremamente negativo do PPV é o fato de que o Estado ainda não pode 

estender suas ações integradas em todas as comunidades classificadas como pontos quentes, 

executando apenas os serviços policiais. 

3             Definição de metas, sem observância das realidades de cada região, no que concerne 

a criminalidade, população flutuante, etc. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4             O grande nível de exigência psicológica e de trabalho, principalmente quando as 

metas estão ficando cada vez mais difíceis de serem alcançados. 

5 

- Participação reduzida da Câmara de Prevenção Social; 

- Retardamento de alguns procedimentos de competência do Poder Judiciário que auxiliam 

na prisão de meliantes e homicidas cotumazes; 

- Liberação precoce de meliantes do sistema penitenciário como forma de desafogar as 

penitenciárias; 

- Carência de efetivo nas polícias civil e militar; 

- Participação módica da câmara de combate ao crack; 

- Carência de equipamentos adequados na área de Tecnologia de Informação e 

comunicação; 

- Carência de viaturas adequadas que atenda ao perfil do diversos terrenos de atuação 

policial; 

- Atrasos nos pagamentos de bônus pecuniários como prêmio nas ações de cumprimento de 

Mandado de Prisão, por exemplo. 

6 

- Lenta readequação e modernização de processos, protocolos e rotinas relacionadas à 

capacidade técnica operacional das organizações policiais, de forma a comprometer, por 

vezes, os resultados e a avaliação das ações; 

- Iniciativas de gestão do conhecimento e da informação ainda muito incipientes, o que 

torna inadequadamente falível a consolidação e a integração das informações, a divulgação 

e a democratização dos dados; 

- Severas falhas nos processos de educação de novos policiais, bem como no 

aperfeiçoamento e na atualização dos conhecimentos e procedimentos técnicos, 

comprometendo a necessidade de capacitação continuada dos profissionais; 

- Deficitária adoção de medidas destinadas à valorização profissional dos efetivos policiais; 

- Falta de reconhecimento da experiência já estabelecida pela instituição policial militar, de 

forma a dar nova roupagem à prática já existente nas próprias corporações, às custas de um 

empobrecimento da própria cultura castrense. 

 

Quadro 3 – Percepção dos gestores acerca dos pontos negativos do Plano Estadual de 

Segurança Pública Pacto pela Vida 

 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

  Quanto ao trabalho integrado das polícias judiciária e ostensiva, como funciona a 

rotina das ações de segurança nas Áreas Integradas de Segurança/Território? 

P
o

lí
ci

a
 j

u
d

ic
iá

ri
a

 

1 

            Quanto a este aspecto, neste território, a integração entre as polícias, de fato, 

tornou-se rotina com a realização de atividade em comum, como por exemplo, a 

confrontação diária de dados, acompanhamento de resultados, execução conjunta de 

operações, atuação preventiva e comunitária desenvolvida em conjunto, além de apoio de 

efetivo e logística. 

2 

            Falar do Território de forma em geral para mim é impertinente, uma vez que as 

duas AISs ... têm realidades muito distintas. Contudo, ... posso afirmar que o trabalho das 

Polícias é de fato integrado, mesmo nas atividades próprias de cada uma, acreditando 

ainda que isso vem sendo possível pelo fato de termos conseguido dar o passo, 

historicamente mais difícil para consecução das ações integradas, “quebrar o estigma da 

vaidade e objetivar que o bem comum é de fato o mais importante!”. 

3 

            Cada órgão detém metas e padrões específicos de trabalho, mas conta com 

reuniões periódicas e acredito que se encontrou o modelo buscado no país para a boa 

relação entre as instituições. Na verdade a integração é o meio termo porque a unificação é 

a total separação. 

P
o

lí
ci

a
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v
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4             Na AIS ... são completamente integradas as atividades e ações. Nas diversas 

operações previstas pela a SDS. 

5 

            Está funcionando dentro do esperado. Contudo, se faz necessário ampliar os 

quadros de pessoal das polícias, principalmente, no tocante à Delegacia de Polícia Civil 

para atender à demanda de ocorrência com prisões em flagrante delito e outras, visto que, 

hoje, as ocorrências que são dirigidas à polícia judiciária demoram muito por carência de 

pessoal nas delegacias. E isso retém viaturas da polícia preventiva por muito tempo, 

gerando o despoliciamento das áreas de risco. Some-se também a isso, o fato de que, no 

interior do estado temos a carência de delegacia de plantão. Assim os procedimentos de 

flagrante delito, por exemplo, têm que ser feitos nas grandes cidades, o que leva ao 

Policial Militar deslocar-se cerca de 90KM, às vezes. 

6 

            Semanalmente, as operações policiais são realizadas em parceria, facilitando e 

fortalecendo o trabalho de prisão de criminosos, além de outra série de operações 

conjuntas, desenvolvidas com a mesma periodicidade, e que propiciam um 

compartilhamento de todas as ações, especialmente no que tange à troca de informações, 

diariamente consolidada pelas vertentes internas de análise e controle estatístico das duas 

corporações locais. 

Mensalmente, são realizadas reuniões com todos os gestores policiais das duas 

áreas de segurança integrada, identificando e refletindo sobre os principais problemas, 

tipos de crimes e conflitos, análise de dados quantitativos e qualitativos, além das 

melhores formas de intervenção. 

As diretorias gerais de operações das instituições apontadas estabeleceram ainda 

ações padronizadas, onde promovem o trabalho em conjunto através de operações 

intituladas de “carrossel de fogo”, “avalanche”, “prevenção qualificada”, “malhas da lei”, 

“crack” e outras, que promovem de forma contínua a integração das polícias em prol de 

resultados imediatos. 

 

Quadro 4 – Percepção dos gestores sobre as rotinas do trabalho integrado entre 

as polícias judiciária e ostensiva 

 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  Qual a sua opinião sobre a reestruturação orgânica, no tocante a integração das 

polícias civil e militar? 

P
o

lí
ci

a
 j

u
d

ic
iá

ri
a

 

1 

Embora o projeto parta da premissa de que o fechamento do ciclo das polícias trará 

melhores resultados para a sociedade, a proposta esbarra não só em entraves jurídicos, mas 

também em questões culturais e problemas de viabilidade técnica, que demandariam um 

esforço demasiado para serem superados. 

2 

Sempre defendi a criação de uma Polícia Única no âmbito dos Estados, o que 

geraria uma diminuição de custos e a criação de uma cultura comum à instituição policial. 

Todavia, se algum Estado brasileiro conseguiu a aproximação das polícias (Civil e Militar), 

num passo largo à unificação, foi Pernambuco. De sorte que hoje a estrutura orgânica das 

instituições aponta para este caminho, uma vez que as gestões são cobradas de forma 

isonômica, coisa nunca vista antes. 

3 

Como citado na questão acima, encontrou-se o modelo, a nosso ver, ideal para toda 

discussão acerca da unificação das polícias, judiciária e militar. Nesse modelo de gestão a 

PM, por exemplo, arraigada às tradições militaristas continua com sua proposta mais 

encontra na PC apoio quanto a ocorrências que apresenta. Face à polícia judiciária 

formadora da materialidade delitiva e autoria criminosa, polícia investigativa, que é, 

encontra respaldo na PM para ações integradas de repressão qualificada. 

P
o

lí
ci

a
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en
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v

a
 

4 
O que precisa são as construções das UISs e das AISs, nas estruturas padrão, para 

integrar fisicamente os Órgãos Operativos em um só ambiente. 

5 
Boa. Mas precisa sempre está ajustando a realidade operacional de cada órgão, 

segundo o perfil da área de responsabilidade (AIS). 

6 

O Pacto Pela Vida concretiza o avanço do Estado no campo da segurança pública, 

justificando seus esforços no combate de problemas que sem o claro estreitamento das 

relações entre a sociedade civil e as instituições responsáveis não seriam resolvidos. 

A reestruturação orgânica apontada possibilita questionar os próprios alicerces da ação 

policial, permitindo concluir que esta passa do campo das polícias para a esfera do policial, 

uma vez que nem sempre as reformas internas das estruturas organizacionais, em sua grande 

maioria, alcançam os resultados efetivos. 

No contexto da política de segurança pública do Estado, o tema assume maior importância, 

pois nasce de uma proposta racional de integração das atividades das polícias, reformulando 

toda uma sistemática de trabalho policial que visa estreitar a colaboração e o apoio entre 

duas instituições intimamente envolvidas com o combate à criminalidade. 

Portanto, não há como questionar a grandeza de tal modelo, tomando como fulcro as 

conquistas há pouco catalogadas pela nova implementação das atividades unificadas dos 

órgãos operativos, trazendo com eficácia um instrumental inovador na metodologia de 

trabalho das duas polícias, através de dados mais autênticos e balizados que inspiram as 

reuniões e as operações conjuntas, desenvolvidas regularmente, para a formulação de 

estratégias e planejamento comuns, voltados ao combate eficiente da violência, em cada 

circunscrição administrativa. 

 

Quadro 5 - Percepção dos gestores quanto à reestruturação orgânica de 

integração das polícias judiciária e ostensiva 

 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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Quadro 6 - Percepção dos gestores sobre a eficácia do modelo de gestão Pacto pela Vida 
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos resultados preliminares do Pacto pela Vida, como você classifica o atual 

modelo de gestão da segurança pública do estado - Eficaz: atinge o resultado proposto? 

Por quê? 
P

o
lí

ci
a

 

ju
d
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iá

ri
a

 
1 

Sim. O formato de gestão do PPV promove o acompanhamento da produtividade de 

cada órgão envolvido no programa, divulgando os resultados alcançados para possibilitar a 

correção dos eventuais erros ou permitir o avanço de determinadas ações positivas. 

2 

Sim. Sendo a busca dos resultados propostos o cerne das atividades das duas 

Polícias, percebe-se que a eficácia das atividades próprias de cada instituição, depende, de 

forma ampla, do desempenho de uma e de outra. 

3 
Sim. Porque consegue reduzir os números de CVLI, com definição clara e objetiva 

de metas e operações a cumprir. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 4 

Sim. Pelos números significantes de redução dos CVLIs no Estado, sendo 

referência para o Brasil. 

5 - 

6 

Sim. Porque os resultados são positivos, fruto da maneira articulada, inteligente e 

integrada com que os órgãos trabalham, e os recursos são sistematicamente disponibilizados 

através de grandes investimentos para diminuir a criminalidade, além do estudo mais 

qualificado, a cada ano, dos crimes e da situação social das vítimas, representando uma 

distinta preocupação em fazer frente à influência cultural sobre a violência mais 

característica do Estado. 

No campo dos recursos, novos policiais são contratados, enquanto veículos mais 

modernos substituem as viaturas já antigas e ampliam a frota anterior. 

Não há dúvidas que o Estado de Pernambuco avança no caminho certo. 
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  Diante dos resultados preliminares do Pacto pela Vida, como você classifica o atual 

modelo de gestão da segurança pública do estado - Eficiente: atinge o resultado 

esperado com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis? Por quê? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 

1 

Sim. O atual modelo de gestão possibilita-nos visualizar o quanto estamos 

produzindo e que de maneira, de modo que, uma vez apresentados os resultados, torna-se 

possível a readequação dos recursos disponíveis para otimizar as ações e garantir melhores 

resultados. 

2 

Sim. Falando apenas da atividade policial, vê-se nitidamente os ineditismos 

alcançados pelos órgãos operativos, que conseguem otimizar os recursos para o alcance do 

objetivo comum. Um grande exemplo disso é operação “Carona Amiga” implantada e 

executada na AIS..., onde, nos finais de semana, a Polícia Militar utiliza as viaturas da 

Polícia Civil no trabalho ostensivo/preventivo. 

3 
Sim. Porque apesar da reestruturação, ainda precisamos de um melhor salário, 

melhor estrutura de polícia científica, mas ainda assim alcançamos níveis elevados de 

redução delitiva e resolução dos crimes. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 Sim. Otimiza as ações operacionais, através do acompanhamento estatístico. 

5 Sim. 

6 

Sim. Porque (Embora) ainda existem, seja no campo da logística ou dos recursos 

humanos, um déficit considerável, que pouco tem acompanhado o crescimento 

populacional e econômico do Estado. Embora coexista tal contexto adverso, o uso 

articulado e inteligente dos recursos disponíveis tem propiciado o alcance eficaz das metas 

estabelecida pelo programa, certo de que Pernambuco, desde a implantação do Pacto Pela 

Vida, conquista uma constante queda nos índices de homicídio, como principal referencial 

para avaliar a produtividade das polícias. 

 

Quadro 7 - Percepção dos gestores sobre a eficiência do modelo de gestão Pacto 

pela Vida 

 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  Diante dos resultados preliminares do Pacto pela Vida, como você classifica o 

atual modelo de gestão da segurança pública do estado - Efetivo: existe 

reconhecimento pela sociedade dos resultados alcançados por esse programa? 

Por quê? 

P
o

lí
ci

a
 j

u
d

ic
iá

ri
a

 1 
Não. Em geral, a sociedade desconhece a política de segurança do Estado, 

as dificuldades enfrentadas pelas policias e, por consequência, o quanto foi 

avançado. 

2 

Sim. Falando apenas da AIS..., a frequência do trabalho desempenhados 

pelas duas Polícias vem criando uma cultura integradora das duas instituições, o 

que, de uma forma ou de outra, percebe-se o reconhecimento popular, bem como 

dos demais poderes, tanto no âmbito do Estado, como dos municípios.   

3 

Sim. Porque, já há uma credibilidade depositada na sociedade, aliada a 

várias premiações, como por exemplo, a melhor delegacia do país e 05 (cinco) das 

10 (dez) melhores estão em Pernambuco, com avaliação realizada por órgão 

independente e externo. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 Sim. Pelos expressivos números de diminuição do CVLIs, proporcionando 

sensação de segurança. 

5 Sim. 

6 

Sim. Porque os bons resultados alcançados pelo Plano Estadual de 

Segurança Pública descrevem uma ascendência de mais de quatro anos, embora a 

democratização de tais informações careçam de um esforço maior, já que a 

população não conhece com propriedade o significado de tais dados. Todavia, a 

redução significativa dos índices de crimes violentos letais intencionais (CVLI - 

homicídios) e, nestes últimos anos, dos índices de violência contra o patrimônio 

(CVP), consolidam ações positivas que já são perceptíveis no dia-a-dia das 

comunidades. 

 

 

Quadro 8 - Percepção dos gestores sobre a efetividade do modelo de gestão Pacto pela 

Vida 

 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  Diante dos resultados preliminares do Pacto pela Vida, como você classifica o 

atual modelo de gestão da segurança pública do estado - Econômico: gera 

maior economia para o estado? Por quê? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 

1 
Sim. Primeiro, pelo melhor aproveitamento dos recursos existentes, fruto 

da apresentação dos resultados e, depois, porque, sem dúvida, os resultados 

positivos propagam bons conceitos e atraem recursos para o Estado. 

2 

Sim. Quando o PPV integrou as atividades das duas instituições policiais, 

gerou uma cultura de otimização de recursos, importando numa maior economia 

para o Estado, de forma discreta ainda, mas que tende a se fortalecer à medida que 

o plano for amadurecendo. O maior exemplo disso são as construções das sedes 

das AISs e UISs, onde congregarão no mesmo espaço físico os órgãos operativos.   

3 
Sim. Diminue os gastos com saúde, otimiza os recursos, como por 

exemplo com a locação de viaturas, que se responsabilizarão com manutenção e 

reparos. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 Sim. No momento em que reduz outros gastos decorrentes dos CVLIs e 

lesões ocasionadas pela violência. 

5 - 

6 

Sim. Porque é resultado de uma reflexão racional que trabalha uma série 

de princípios e de políticas públicas destinadas ao aperfeiçoamento dos fatores 

socioeconômicos, desde a desigualdade de renda à proporcionalidade do efetivo 

policial com o crescimento demográfico, gerando uma maior perspectiva de 

desenvolvimento no Estado, especialmente por se tratar de uma temática situada no 

campo das mais discutidas em todo o país.  

A busca de uma cultura de paz torna-se ferrenho atrativo para as 

empresas, e demais investimentos, além de diminuir os severos custos gerados pela 

promoção da violência. 

 

 

Quadro 9 – Percepção dos gestores sobre a economicidade do modelo de gestão Pacto 

pela Vida 
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  Que ações de curto prazo você sugere para aprimorar a atuação integrada das 

polícias? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 1 

Promover eventos de integração, como cursos e viabilizar o trabalho na mesma 

repartição de setores administrativos, por exemplo. 

2 

A ampliação, em todas as AISs da Operação Carona Amiga. Outra providência 

simples e imediata é a troca dos telefones dos Oficiais de Operações e dos Delegados das 

Circunscrições e Plantões, com o objetivo de dar mais uniformidade na rotina do dia-dia, e 

gerar, cada vez mais, a sensação do dever compartilhado da atividade policial.  

3 
Estruturação da polícia científica; cada instituição desempenhe seu papel, sem 

usurpação de função; melhor remuneração dos profissionais. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 
Aumentos de incentivos de todas as formas, inclusive financeiros, pela produção 

de cada AIS, mensalmente, ao invés de anualmente. 

5 
Eliminar as diferenças salariais entre os diversos níveis das polícias Civis e 

Militares; 

6 

É necessário inicialmente identificar as ações e competências específicas de cada 

Corporação, definindo com clareza todas as atribuições envolvidas para o atendimento das 

demandas sociais, no aspecto da segurança pública.  

Outro ponto fundamental é a ratificação ou não do tratamento isonômico que deve ser 

dispensado às Instituições policiais, que abrange desde a administração interna até a 

definição do nível de participação de cada instituição no programa ora implantado, 

chegando-se assim à conclusão esclarecida de que existe, ou não, hierarquia entre as 

instituições policiais no Estado, sendo tal conclusão fundamentada nas próprias 

manifestações governamentais. 

Em nível operacional deve-se priorizar o trabalho conjunto de análise de informações a ser 

desenvolvido em núcleos regionais. 

 

Quadro 10 – Sugestão de ações de curto prazo para aprimorar a atuação integrada das 

polícias no modelo de gestão Pacto pela Vida 
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  Que ações poderão ser implementadas em curto e médio prazo para reduzir o 

número de homicídios nas Áreas Integradas de Segurança/Território? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 

1 

A tarefa de oposição à violência vai além de segurança pública, conforme já 

previsto nas linhas de atuação do PPV e, embora já tenhamos alcançado sucesso na 

redução da taxa de criminalidade, o trabalho é contínuo e requer, efetivamente, a 

implementação das demais ações do Pacto, especialmente, a extensão de projetos sociais 

realizados com sucesso na capital do Estado, para somar esforços ao trabalho de 

prevenção e repressão à criminalidade. 

2 

A curto e médio prazo precisamos da contratação de mais policiais, sobretudo na 

Polícia Civil, a qual, nem na Capital, nem na maioria das cidades do interior, tem 

conduções de implementar a Operação Tolerância Zero, pela asfixia que seria trazida às 

Delegacias. Por outro lado acredito que o combate aos delitos de menor potencial 

ofensivo tem a propriedade de prevenir os delitos mais graves, dentre eles o homicídio, 

sobretudo pela maior visibilidade das ações das duas Polícias. 

3 

Definição e olhar sobre realidades regionalizadas, principalmente verificando a 

sazonalidade e flutuação da criminalidade; maior comprometimento do poder judiciário e 

ministério público com o Pacto pela Vida; efetividade da ressocialização pelo sistema 

penitenciário. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 Sem dúvida, através das Operações Qualificadas, que retiram de circulação quem 

pratica o crime. 

5 

- Envolver mais a sociedade no processo, denunciando os homicidas; 

- Eliminar as diferenças salariais entre os diversos níveis das polícias Civil e Militar; 

- Ação mais efetiva do poder Judiciário liberando mandado de busca e apreensão 

itinerante nos pontos quentes, visando apreender arma de fogo e drogas; 

- Disciplinamento de horários de funcionamento de festas públicas nos pontos quentes; 

- Ação mais efetiva na debelação de boca de fumo, visando apreender o crack e prender 

os traficantes; 

- Participação dos líderes religiosos como auxiliares no combate ao homicídio de 

proximidade; 

- Ampliação do programa – PROERD – com a finalidade de promover cursos e palestras 

nas escolas e comunidades de risco; 

6 

Observa-se comumente que as limitações dos recursos materiais e humanos têm 

sido o principal entrave para o combate do crime, contudo, afastando-se, inicialmente, 

este fator de uma apreciação primária, resta-se a intensificação de ações diretas através de 

operações policiais ostensivas e operações de repressão qualificadas, e também a 

implementação de ações indiretas através de articulação com órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Secretaria de Ressocialização Social, Secretaria de Educação, entre 

outras, agindo, desta forma, em uma outra vertente social que poderá prevenir o crime de 

maneira mais abrangente, mesmo que a médio prazo. 

 

Quadro 11 – Sugestão de ações integradas de curto e médio para reduzir a 

ocorrência de CVLI no Território Agreste 1 e suas AISs 
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  Como tem sido o acompanhamento da taxa de CVLI nas Áreas Integradas de 

Segurança/Território? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 

1 

A ênfase no trabalho de estatística e análises criminais auxilia 

expressivamente para destinar o foco em áreas mais críticas e contribuir para a 

agilidade, melhor aproveitamento de pessoal e logístico, produzindo ações mais 

focadas e eficientes. 

2 

Utilizamos as ferramentas disponibilizadas pelo Núcleo de Gestores, 

sobretudo o quadro comparativo do mês do ano atual com o mesmo mês do ano 

anterior. Outra ferramenta importantíssima é a identificação dos pontos quentes das 

comunidades, o que norteia o emprego do efetivo, tanto no plano preventivo como 

no repressivo. E por fim, a identificação dos criminosos e o envolvimento das 

vítimas com atividades criminosas. 

3 
Com efetiva observância, inclusive total confiabilidade dos números de 

homicídios, latrocínios e lesão seguida de morte. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 4 

De uma maneira correta, indicando, locais, turnos, zona urbana ou rural, 

imputados, vítimas e motivação. 

5 
Sistemático e diário. E sempre elaborando planos de ação para combater 

esse tipo de delito. 

6 

Tanto a PM quanto a PC, neste Território, preocupam-se em manter núcleos de 

análise criminal e estatística, onde se destaca a lapidação de informações brutas, 

oriundas das Unidades Operacionais, e o retorno de informações trabalhadas para 

estas mesmas Unidades, através da identificação de padrões e tendências criminais 

que irão direcionar as ações policiais repressivas e preventivas. 

 

Quadro 12 – Monitoramento de CVLI no Território Agreste 1 e suas AISs 
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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  O senhor conta com que estrutura física, de equipamentos e de pessoal na instância em 

que atua? 
P

o
lí

ci
a

 j
u

d
ic

iá
ri

a
 

1 

Destaco a evolução notável da parte logística, com bom investimento em viaturas e 

armamento, porém, cumpre ressaltar que a estrutura física das delegacias subordinadas... é, 

na sua maioria deficiente, sendo que quase todas as unidades dependem de reforma ou 

construção de novos prédios, inclusive, nas cidades de grande porte.... Ademais, carecemos 

também de equipamentos que permitam atender as demandas atuais solicitadas 

habitualmente pelo núcleo de gestores da SDS e órgãos da PC, como por exemplo, scanner e 

copiadora. Outra dificuldade é a carência de pessoal, pois, apesar do recente incremento no 

quadro, os servidores... não foram suficientes para acompanhar e atender a demanda... 

2 

Levando em consideração que não dispomos de prédio próprio para o desempenho 

das atividades das delegacias ... e o correspondente Plantão Policial, contamos com uma 

estrutura física precária, uma vez que estamos instalados em prédios alugados que foram 

adaptados à nossa atividade-fim. Quanto aos equipamentos, diante das limitações da 

estrutura física, estes devem melhorar no tocante à instrumentalização das investigações, 

como por exemplo, filmadoras com módulo noturno, binóculos de visão noturna, 

equipamento de áudio para escuta ambiental, dentre outros. O efetivo é insuficiente, sendo 

necessárias providências urgentes para modificação desse quadro, o qual, diga-se de 

passagem, melhorou nos últimos três anos.      

3 

Com difícil realidade, no que concerne ao número de delegacias frente à 

criminalidade enfrentada; razoável número de viaturas e EPIs (Equipamento de Proteção 

Individual); escasso número de policiais para as demandas necessárias. 

P
o

lí
ci

a
 o

st
en

si
v

a
 

4 
Sim. Ainda em melhoramentos tanto em termos materiais e de qualificação. 

 

5 
Tudo dentro do possível. Precisando melhorar. 

 

6 

            ... e possui um parque de informática com cerca de dez computadores, que já estão 

obsoletos para as novas demandas de análise estatística dos dados. Enfim, com muito 

sacrifício, busca-se extrair o maior aproveitamento possível dos limitados recursos, através 

de iniciativas e criatividades não institucionais. 

 

 

Quadro 13 – Percepção dos gestores do Território Agreste 1 e AISs acerca da 

estrutura física, de equipamentos e de pessoal disponível  
 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário aplicado 
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ANEXO A – Características do indicador Crimes Violentos Letais Intencionais  

 

1

0 

 

 

 

 

 

BNDES BSC AVALIAÇÃO 

 
  

Nome do 

Indicador CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS 

Sigla 
CVLI 

Tipo do 

Indicador Resultado 

Objetivo 

Estratégico Prevenir e reduzir a violência e a criminalidade 

Responsável pelo 

cálculo / 

apuração 

Secretaria de Defesa Social - SDS 

Descrição / 

conceituação 

O CVLI é um indicador que, agrupando dados relativos a crimes contra a vida registrados nas 
categorias “homicídio doloso”, “latrocínio”, “lesão seguida de morte” e “morte suspeita”, 
permite a comparabilidade com outras regiões do país, uma vez que uniformiza a metodologia 
de apuração em torno de uma sistemática nacional proposta pelo SENASP 

Aplicação do 

Indicador 
 Avaliar a efetividade das ações do Pacto Pela Vida na reversão da curva de crescimento 
da violência no Estado; 

 Identificar tendências e ampliar o conhecimento das condições que levam ao crime, a 
partir de uma visão territorial. 

 Subsidiar processos de qualificação das políticas públicas de combate à criminalidade 

Unidade de 

medida Vítimas por 100 mil habitantes 

Periodicidade 
Mensal – Média móvel acumulada dos últimos 12 meses 

Delimitação 

geográfica Estado de Pernambuco 

Método de 

cálculo / fórmula  

 

Onde: 

V = Total de vítimas de homicídios dolosos, latrocínios, lesão seguida de morte e 

mortes suspeitas, no período considerado 

P = População 

Limitações 
Para efeito de cálculo, o indicador mensal corresponde à Média Móvel dos últimos 12 meses  

Variáveis 
                     Não existem 

Meio de 

Verificação Relatórios de Monitoramento - Painel de Controle 

Fontes de 

informação 
FONTE PRIMÁRIA – SDS – Infopol 

SEPLAG – Relatórios de Monitoramento do Pacto pela Vida 

 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

DO INDICADOR 

CVLI =
V x 100.000

P
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1

0 

 

 

 

 

 

BNDES BSC AVALIAÇÃO 

 
  

Série Histórica 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

50,9 53,5 55,1 53,9 52,7 46,2 39,8 
 

 

 

 

 

 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

DO INDICADOR 


