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ISPCidades e o papel dos
municípios na construção
da segurança cidadã.

A aplicação das políticas públicas na
área da segurança deve ser orientada
pela coordenação das ações com o
ambiente onde ela será implementada
e as particularidades do problema a
ser atacado. Essa premissa se torna
ainda mais relevante quando olhamos
para o nível local, especificamente no
caso dos municípios.
O estado do Rio de Janeiro é composto
por 92 cidades que apresentam,
naturalmente, diferenças expressivas
decorrentes de múltiplos fatores, desde
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sua posição geográfica e história social e
econômica, até densidade demográfica,
atividades econômicas preponderantes,
possibilidades locais de emprego e
renda, relação com os municípios
do entorno e experiências de gestão.
Na segurança pública, os desafios
da capital e municípios da Região
Metropolitana, que são mais populosos
e, tradicionalmente, requerem maior
atenção do poder público, não se
assemelham aos municípios rurais, por
exemplo. Isto não significa, porém, que
não existam relevantes adversidades.

Os municípios têm uma posição estratégica em termos de gestão justamente por estarem
mais próximos da população e conseguirem visualizar suas necessidades e problemas
muitas vezes imperceptíveis aos demais entes federativos. Esses são recursos fundamentais
para a produção da segurança cidadã, com articulação e integração de serviços públicos
de diferentes esferas administrativas voltados para assegurar a qualidade de vida da
população. Com isso em mente, o Instituto de Segurança Pública apresenta o Dossiê
Cidades e a ferramenta de análise ISPCidades, disponibilizada, de forma gratuita, em
nosso site (www.ispvisualizacao.rj.gov.br/ispcidades). Os produtos são instrumentos de
gestão para o enfrentamento das questões de segurança pública, com o objetivo de dar
suporte à identificação de problemas nos municípios.

ISPCidades
O ISPCidades é uma ferramenta de análise
baseada
nos
indicadores
municipais,
disponibilizada em um painel de visualização
virtual aberto. Estruturado para ser de fácil
consulta, ele permite ao usuário compreender
aspectos e dinâmicas sociais e criminais que
impactam a qualidade de vida no município.
Sendo assim, a ferramenta foi pensada de
forma a sistematizar os indicadores nos
eixos Espaço Público e Grupos Vulneráveis.
No primeiro, é possível encontrar uma

Relação entre Eixos
e Dimensões

visão mais ampla dos conflitos sociais que
acontecem nos municípios. Já no eixo Grupos
Vulneráveis, o ISP disponibiliza dados de
vitimização de grupos sociais específ icos,
que possuem características que os tornam
mais suscetíveis a sofrerem determinadas
violações de direitos, não raro no espaço
privado. Em cada um dos dois eixos, o usuário
acessa dimensões, que agregam indicadores
criminais que possibilitam entender melhor
os temas escolhidos.
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O ISPCidades conta ainda com um ranking, que possibilita a consulta da dimensão
por grupos de municípios. Foram constituídas seis faixas de acordo com o tamanho
populacional. Os municípios com até 100 mil habitantes foram agrupados em cinco
faixas, assim, são comparados apenas os municípios de tamanho similar. Ao selecionar
a faixa populacional e o indicador, o usuário terá como resultado uma tabela com os
municípios, ordenados pelos dados do tipo de crime escolhido. Desta forma, é possível
comparar cidades da mesma faixa populacional em cada dimensão. A ferramenta fornece
ainda uma visualização da variação do comportamento do indicador em dois anos
subsequentes.

Dimensão Mulher – indicador sintético Violência Contra Mulher – Faixa 4 (2019)

O Dossiê Cidades
O Dossiê Cidades 2021 apresenta os fundamentos teóricos e o processo de construção do painel
ISPCidades, bem como leituras possíveis sobre os dados estruturados de todos os municípios do
estado do Rio de Janeiro. O ISPCidades partiu de algumas premissas: a diversidade regional; a posição
estratégica da gestão municipal; a riqueza de dados disponíveis; e o uso de dados para formulação de
políticas e ações.
O Instituto de Segurança Pública entende que os dados precisam se transformar em informação que
embase diagnósticos, formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. O ISPCidades
mostra que, mesmo que a responsabilidade constitucional sobre a administração da segurança pública
seja dos governos estaduais, as prefeituras podem fazer parte da solução com uma integração maior
com os órgãos responsáveis. Ao colocar o ISPCidades a serviço dos 92 municípios do nosso estado, o
ISP cumpre o seu principal papel, que é, há 21 anos, produzir informações e disseminar análises com
vistas a subsidiar a implementação das políticas públicas e levantar o debate sobre a segurança pública,
garantindo a participação social.
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