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I ENCONTRO DE GESTORES DE ANÁLISE CRIMINAL DO NORDESTE 

 

As compilações estatísticas nacionais sobre a violência letal 

intencional revelam que o Nordeste vem experimentando, nesses últimos 

anos, um aumento epidêmico do fenômeno, disparando os alarmes das 

agências de segurança. O Mapa da Violência 2012, por exemplo, apontou 

aumento de 76,4% das mortes por agressão na região, na primeira década 

do século XXI. 

A maioria dos estados nordestinos, que durante muito tempo 

registraram dentro de suas fronteiras níveis de pacificação social menos 

preocupantes, viram os indicadores de homicídios saltarem para patamares 

assustadores. Naquele levantamento, oito estados experimentaram 

crescimento de suas taxas entre os anos 2000 e 2010. A única exceção foi 

Pernambuco, que no início da década galgava as piores posições nacionais 

e, após a implantação do programa Pacto Pela Vida, em 2007, começou a 

ver seus índices melhorarem consistentemente. 

Pernambuco é um excelente exemplo para mostrar como a 

estruturação de sistemáticas eficientes de coleta, tratamento e análise da 

informações estatísticas e georreferenciadas deve ser o primeiro passo de 

qualquer política pública de segurança. E de como a análise criminal 

oferece um amplo leque de ferramentas para aferir magnitudes, 

diagnosticar problemas, monitorar tendências e avaliar resultados.  

Nessa seara, porém, nem sempre se dá a devida atenção às 

estatísticas criminais, como ficou evidenciado no último Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública. Além de dificuldades metodológicas consideráveis, 

fruto da fragmentação organizacional das instituições que compilam os 

dados, há necessidade de maior transparência e fidedignidade na 

divulgação das informações criminais, com vistas ao fortalecimento do 

controle externo no monitoramento democrático das políticas públicas de 

segurança. 

Nesse sentido, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, com o 

apoio do Projeto Urbal, promove a realização do 1º Seminário de 

Estatística e Análise Criminal do Nordeste, visando a estimular a produção 

técnico-acadêmica sobre o tema. No evento, aberto ao público, estarão 

reunidos membros da academia, representada por palestrantes, com 

técnicos da área, que terão a oportunidade de apresentar trabalhos, 

mostrando inovações e experiências bem sucedidas naquele fértil campo 

de trabalho. 

Com o intuito de estreitar os laços dos departamentos técnicos das 

secretarias de segurança dos Estados da região, também será realizado o 1º 

Encontro de Gestores de Análise Criminal do Nordeste, evento restrito, 

que contará ainda com a presença de representantes da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP). 
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