
Segurança Pública: 
tendências & soluções



População – Cidades – Segurança Pública

Segundo estudos e projeções da ONU em 2050 70% da 
população mundial estará vivendo nos grandes centros 
urbanos.

fonte: Google



A realidade do Brasil

fonte: Google



Planejamento das cidades e Segurança Pública

fonte: Google



Planejamento Urbano e Segurança Pública

Como o caos urbano irá refletir na Segurança 
Pública?

fonte: Google



Gestão de Serviços Públicos e Segurança 
Pública

A gestão do trânsito não seria, 
t a m b é m , u m a q u e s t ã o d e 
Segurança Pública? 

fonte: Google



Gestão de Serviços Públicos e Segurança 
Pública

Como impactaria na Segurança Pública a precariedade dos serviços médicos?

fonte: Google



Gestão de Serviços Públicos e Segurança 
Pública

A falência do sistema educacional Brasileiro não 
é a origem de todos os problemas da Segurança 
Pública?

fonte: Google



Gestão de Serviços Públicos Essenciais e a 
Segurança Pública

Energia, água, saneamento e alimentos para atender 
uma população mundial de 10 bilhões de pessoas não 
é uma questão estratégica para a Segurança Pública 
em 2050?

fonte: Google



Necessidade de planejar as cidades como um 
todo

Qual a grande reflexão que esses 
cenários e projeções nos remete 
enquanto profissionais de segurança 
pública?

fonte: Google



Gestão Inteligente das Cidades

A gestão da Segurança Pública deve ser integrada à gestão inteligente das 
cidades.

fonte: IBM



Novos dispositivos nos permitem a coleta de 
informações

fonte: IBM



Podemos conectar pessoas e gerir ativos

2 bilhões 4 bilhões        1 trilhão 
Dispositivos conectados
Internet das “coisas”

Assinantes de
telefonia celular

Pessoas na
internet em 2011

fonte: IBM

Instrumentado + Interconectado + Inteligente



Capacidade de prever problemas e de respostas 
imediatas

fonte: IBM



Inteligência transformada em ação

fonte: IBM



O que significa uma cidade inteligente?

São cidades  que utilizam, massivamente, na sua  gestão a TI para: capturar, 
integrar, analisar, planejar e agir a partir de dados e  informações  
disponíveis transformando  vidas  e  economizando  recursos  públicos na 
suas gestões. Esse uso intensivo  de TI proporcionará uma melhor 
coordenação dos processos de gestão dos serviços públicos,  bem  como  sua 
aferição  pela cidadania .  Toda  essa articulação  da gestão permitirá  uma 
melhor efetividade dos  serviços  policiais  e  de todos  os órgãos  do  
sistema de repressão criminal. Além de agregar mais qualidade na prestação 
dos serviços públicos esse ambiente tecnológico tornará a gestão pública 
mais transparente e com mais accountability social. 



Gestão inteligente das cidades

Prédios Inteligentes 
•Prédios ecologicamente 
corretos e eficientes. 
•Segurança e conforto para 
usuários do prédio. 
•Gestão de ativos e serviços. 
•Sustentabilidade 
•Gestão de espaço

Sistema inteligente 
de transporte 
•Gerenciamento integrado de 
bilhetagem 
•Pedágios de vias 
•Gerenciamento de tráfego 

Gerenciamento de 
energia 
•Monitoramento e estabilidade 
da rede 
•Smart Grid – Gerenciamento de 
demanda 

Segurança Pública 
•Prevenção por  vigilância digital 
•Integração da gestão da segurança 
pública e serviços públicos 
•Análise investigativa 
•Análises de tendências e predição  
de crimes. 
•Iformações sobre crimes e 
criminosos 
•Tempo de resposta às emergencias 
•Uso intensivo de TIC 

Comando Integrado 
da Cidade 
•Status e controle da cidade 
•Automação baseada em evento 
e otimização de sistemas 
•Análises de tendências e 
predição.

Infra e Serviços 
Públicos 
•Patrimônio e zeladoria 
•Segurança (frota, armamento, 
munição fardamento) 
•Escolas, parques, Iluminação 
pública, vias públicas, águas, 
esgotos, “obras de arte” 
•Central única atendimento 
cidadão 
•Gestão de obras

Saúde Pública 
•Controle de epidemias 
•Atendimento ao paciente 
•Hospitais, equipamentos. 
médicos 
•Gerenciamento de Imagens

fonte: IBM



O paradigma da lógica

Na gestão das cidades inteligentes a Segurança Pública terá uma função de 
transversalidade que perpassará a prestação de todos os serviços públicos.

Legenda

Serv. Públicos
Seg. Pública



Organizações Policiais: Desafios

Organizações policiais do mundo inteiro têm os mesmos  
desafios  e  trabalham na busca dos mesmos objetivos



Principais  requisitos da Segurança Pública de 
resultados

Ação policial baseada em informações precisas e disponibilizadas com oportunidade 
aos níveis estratégico, gerencial e operacional das organizações policiais; uso 
intensivo de TIC e de novas tecnologias; bases de dados (data warehouse) 
centralizado nas SSPs e compartilhados com todas as organizações policiais; 
integração com bases externas da dados; gestão da segurança pública articulada 
sistemicamente com o macro sistema criminal e os serviços públicos (smart cities); 
informação cientifica da segurança pública; visão comunitária da segurança pública; 
investimentos adequados para a manutenção do sistema e em pesquisas de novos 
produtos, materiais, processos e serviços; treinamento e capacitação contínuos dos 
seus profissionais; convênios com universidade e centros de pesquisas; convênios e 
associação com empresas produtoras de tecnologias aplicadas à segurança pública; 
gestão profissional das organizações policiais; sistemas de controle da pratica 
policial pela cidadania; corregedoria policial independente; centros de ciências 
forenses e de investigação criminal modernos; centro de informações em tempo real 
de crimes e de criminosos (RTCC); tempo de respostas às emergências compatíveis; 
fundação de estudos e pesquisas para a segurança pública e a polícia; e, interação e 
transparência com a sociedade civil.



Principais requisitos da nova investigação de crimes 

Bases de dados internos e externos (informação como base da atuação policial); 
sistemas de análise de vínculos; sistemas de busca de dados; sistemas de 
interceptação de comunicações digitais; sistemas de identificação biométrica 
humana; modernos laboratórios de ciências forenses e de investigações criminais; 
centros de informações de crimes e de criminosos; sistemas de GIS para 
investigações criminais; sistemas de vigilância eletrônica; modernos equipamentos 
de proteção individual do policial; sistemas de controle e de orientação aos policiais 
em serviço; armamento, materiais, equipamentos individuais para o policial realizar 
abordagens e detenções de suspeitos; capacitação continua dos policiais; e outros.



Principais requisitos da moderna prevenção de 
crimes

Bases de dados internos e externos (informação como base da atuação policial); 
sistemas de vigilância por vídeo; sistemas de GIS para o policiamento 
preventivo; sistemas digitais de comunicações de voz, dados e de imagens de 
ultima geração para viaturas e uso individual; sistemas de estatísticas e análise 
criminal; policiamento preditivo; sistemas de analises de vínculos; sistemas de 
identificação biométrica humana; centros de informações de crimes e de 
criminosos (RTCC); armas letais e não letais adequadas; viaturas adequadas; 
modernos equipamentos de proteção individual do policial; sistemas de controle 
e de orientação aos policiais em serviço; modernos materiais e equipamentos 
para o policiamento ostensivo, policiamento de choque e de operações 
especiais adequados;  capacitação continua dos policiais; e outros.



TIC e Ciências  Forenses: As principais  
parcerias da  
                         Segurança Pública

fonte: IBM/Google



TÍTULOTIC e Ciências  Forenses: As principais  parcerias da  
                         Segurança Pública

fonte: IBM/Google



TIC e Ciências  Forenses: As principais  
parcerias da  
                         Segurança Pública

Reconhecimento Facial

Reconhecimento da IrisImpressão  digital
fonte: IBM/Google



TIC e Ciências  Forenses: As principais  
parcerias da  
                         Segurança Pública

fonte: IBM/Google



TIC e Ciências  Forenses: As principais  
parcerias da  
                         Segurança Pública

fonte: IBM/Google



TIC e Ciências  Forenses: As principais  
parcerias da  
                         Segurança Pública

fonte: IBM/Google



A Segurança Pública que queremos – Uma rede 
de proteção social

Ciência,  
tecnologia e visão 

 comunitária. Articulação e 
 integração das ações 

 de governo Diagnósticos, 
adequados e Identificação 

 das causas da  
criminalidade

Informações  
oportunas e visão real  

da situação. Visualização 
 do processo criminoso

Interação 
 da polícia com a  

comunidade, academia,  
centros  de pesquisas 

e empresas
Fortalecimento dos 
 Institutos Sociais.  
Comportamentos 

 solidários e coletivos

Criação de uma base 
 nacional de conhecimento 

da segurança pública e  
de estatísticas nacionais 

 da criminalidade

Investimentos adequados e 
visão sistêmica da ação estatal 
 para obter-se a efetividade do  

controle da  criminalidade 

Integração  
das  políticas 

 públicas de  segurança e  
 politicas publicas 

sociais e econômicas

Estado e 
 sociedade. 
 Visão de 

 resultados



Forças Armadas
Poder Judiciário e 
Sistema Prisional

Energia e Serviços 
Públicos Essenciais 

Segurança pública 
(PM,PC,BM, GM, DPF, 

PRF)

Serviços de 
infraestrutura

Sistemas de  
Defesa Civil

Renavam, Renach, 
Infoseg e outros

Serviços Médicos de 
Emergência

Ministério Público

Planejamento Urbano 
 e mobilidade (DETRAN)

Organizações da 
Sociedade Civil

Agências de 
Inteligência

Centro de 
Operações da 

Cidade

As novas fronteiras de gestão da Segurança 
Pública



O futuro da Segurança Pública

Segurança 
Pública

Segurança 
Humana 

OBS: Esse conceito de segurança humana ainda esta em fase de construção 
pela ONU



Obrigado!

Fone:  (61) 99274-0073 
E-mail: Wellington.corsino@assor.org.br
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