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Introdução1 

Na Constituição de 1988, a segurança pública é definida como dever do Estado, direito 

e responsabilidade de todos os cidadãos, voltada para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio. As polícias são definidas, na Carta, como 

os órgãos pelos quais a segurança pública é exercida por parte do Estado. O tema se 

situa entre as primeiras preocupações da opinião pública dos brasileiros e é capaz de 

gerar fortes impactos em outras áreas, como a saúde pública, o desenvolvimento 

econômico e o nível de qualidade de vida da população. 

O recrudescimento das taxas de criminalidade nas últimas décadas leva à 

necessidade de investimento em estudos para que se possa compreender melhor não 

apenas a estrutura e o funcionamento dos órgãos clássicos de segurança pública – as 

forças policiais e o sistema judiciário-penal –, mas também os mecanismos que 

potencializam as políticas preventivas. Os problemas associados à segurança pública 

precisam ser vistos de forma integrada e, diante do atual nível de desenvolvimento 

democrático do País, a política na área deve ser gerida de forma cada vez mais 

inclusiva, com maior produção e disseminação de informações. 

Os governos, em todos os níveis federativos, devem fomentar ao máximo o 

envolvimento de todos os setores da sociedade na discussão sobre segurança pública. 

Nesse sentido, a produção de informações na área e as formas de utilização e de 

divulgação dessas informações, incluindo as opiniões dos cidadãos sobre o tema, são 

fatores cruciais. 

Esta pesquisa do Ipea é dedicada às percepções da população brasileira sobre a 

segurança pública e seus órgãos de maior visibilidade no meio urbano – as polícias 

militar e civil dos estados, a polícia federal e as guardas municipais 2. Os entrevistados 

responderam a cinco séries de perguntas entre maio e junho de 2010. Em primeiro lugar, 

expressaram o grau de medo em relação aos seguintes eventos: assassinato, assalto a 

mão armada, arrombamento da residência e agressão física. Em segundo lugar, 

responderam sobre o grau de confiança nas instituições policiais e nas guardas 

municipais. Em terceiro, avaliaram vários itens ligados às polícias e seus serviços. Por 

fim, os entrevistados que já passaram pela experiência de contato com a polícia fizeram 

                                                      

1
 Este documento foi produzido pelo técnico de Planejamento e Pesquisa Almir de Oliveira Junior. 

2
 Apenas nas cidades em que foram instituídas guardas municipais. 
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uma avaliação dos serviços prestados e forneceram informações sobre possíveis 

problemas ocorridos na interação com os agentes policiais. 

 

1. Sensação de insegurança 

O primeiro bloco de questões teve por objetivo avaliar a sensação de insegurança dos 

respondentes. Os entrevistados expressaram o grau de medo em relação a assassinato, 

assalto a mão armada, agressão física e arrombamento da residência. 

 

Tabela 1 – Sensação de medo3 

 Muito medo Pouco medo Nenhum 
medo 

Assassinato 78,6% 11,8% 9,6% 
Assalto a mão armada 73,7% 16,7% 9,6% 
Arrombamento 68,7% 19,9% 11,4% 
Agressão física 48,7% 21,2% 30,1% 

           Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
 
 A grande maioria dos entrevistados, 78,6%, afirmou ter muito medo de ser 

vítima de assassinato. Em cada dez entrevistados, nove têm medo de ser assassinados. O 

mesmo acontece em relação ao medo de assalto a mão armada: 73,7% têm muito medo 

de ser assaltados, mas, somando todos os entrevistados com algum grau de medo, 

90,4% dos entrevistados têm medo desse tipo de crime. 

 Quando as regiões brasileiras são comparadas, os residentes na região Nordeste 

apresentaram maior medo de assassinato: 85,8% dos entrevistados nordestinos disseram 

ter muito medo desse tipo de crime, contra 78,4% na região Norte; 78,4% na região 

Sudeste; 75,0% na região Centro-Oeste; e 69,9% na região Sul. Assim, é na região Sul 

onde as pessoas têm menos medo de serem assassinadas. A porcentagem de 

entrevistados com muito medo é alta, mas não tanto como nas outras regiões. Da mesma 

forma, 61,3% dos respondentes da região Sul disseram ter muito medo de sofrer um 

assalto a mão armada, índice menor que o das outras regiões: 77,5% na região Norte; 

71,9% na região Sudeste; 75,7% na região Centro-Oeste; e 80,8% na região Nordeste. 

                                                      

3
 Com o objetivo de simplificar a apresentação dos resultados da pesquisa, as tabelas mostram apenas 

as respostas válidas. Foram excluídas as respostas do tipo “não sabe” e também os casos em que o 

entrevistado não respondeu. Em nenhuma questão a soma das porcentagens dos que declararam não 

saber opinar e daqueles que simplesmente não responderam ultrapassou 3% do total de respostas. 
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Também um número alto de entrevistados tem medo de que sua casa seja 

arrombada: 68,7% dos entrevistados disseram ter muito medo de que isso aconteça, 

contra apenas 11,4% dos que declararam não ter nenhum medo desse tipo de crime. Já 

em relação a agressão física, o grau de medo entre os entrevistados é menor: 48,7% dos 

respondentes afirmaram ter muito medo de que isso aconteça e 30,1% disseram não ter 

nenhum medo. 

Também para esses dois tipos de crime, a sensação de medo da população é 

maior no Nordeste: 77,4% dos nordestinos têm muito medo de ter a residência 

arrombada e 60% têm muito medo de sofrer uma agressão física na via pública. Para as 

outras regiões brasileiras, as porcentagens são, respectivamente: 65,7% e 41,9% na 

região Norte; 67,0% e 48,1% na região Sudeste; 66,2% e 46,7% na região Centro-Oeste; 

63,0% e 38,2% na região Sul. 

As mulheres têm mais medo que os homens: 

• 85,5% têm muito medo de assassinato, contra 71,1% dos homens; 

• 82,1% têm muito medo de assalto a mão armada, contra 63,9% dos homens; 

• 77,5% têm muito medo de ter a casa arrombada, contra 58,5% dos homens; 

• 59,2% têm muito medo de sofrer uma agressão física em via pública, contra 

36,5% dos homens. 

Com relação ao medo de assassinato, a pesquisa não encontrou diferenças 

significativas nas respostas por nível de escolaridade, renda, estado civil ou cor da pele 

dos entrevistados. A sensação de insegurança, no entanto, é menor entre os 

entrevistados que já tiveram contato com a polícia: 76,3% dos entrevistados que já 

acionaram a polícia em alguma situação têm muito medo de serem assassinados, contra 

81,2% dos que nunca chamaram a polícia. A sensação de medo diminui ainda mais se 

os entrevistados foram vítimas de qualquer tipo de crime nos últimos doze meses: 

66,3% dos respondentes nessa situação têm muito medo de ser assassinados, contra 

80,1% daquelas que não sofreram nenhum crime no mesmo período. 

No que se refere ao medo do delito de assalto a mão armada, também não se 

encontraram diferenças significativas por nível de escolaridade, renda ou cor da pele 

dos respondentes. O medo desse tipo de crime é mais comum entre os viúvos: 87,3% 

deles têm muito medo, contra 69,3% dos solteiros e 75,5% dos casados. Eles também 

têm mais medo de ter a residência arrombada (82,2%, contra 64,5% dos solteiros e 
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70,5% dos casados) e de sofrer agressão física (72,4% contra 43,7% dos solteiros e 

49,6% dos casados). 

 
Tabela 2 – Sensação de medo em relação a arrombamento de residência  

por faixa de renda familiar em salários mínimos 
 

 Pouco ou 
nenhum medo 

Muito medo 

Até 2 SM 28,2% 71,8% 
Mais de 2 até 5 SM 31,0% 69,0% 
Mais de 5 até 10 SM 38,2% 61,8% 
Mais de 10 até 20 SM 34,8% 65,2% 
Acima de 20 SM 23,7% 76,3% 

                          Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
                         * SM = Salário Mínimo valor de referência de 2010 = R$ 510,00 
 

 

Como pode ser visto na tabela acima, o medo de arrombamento é mais baixo 

entre indivíduos de classe média com uma renda familiar entre cinco e dez salários 

mínimos. Esse medo aumenta à medida que a renda se torna muito baixa ou muito alta. 

Já o medo de agressão na via pública é menor nas faixas de escolaridade mais 

alta: 

 
Tabela 3 – Sensação de medo em relação a sofrer agressão física na via pública  

por nível de escolaridade 
 

 Pouco ou 
nenhum medo 

Muito medo 

Até 4ª série do ensino 
fundamental  * 

42,5% 57,5% 

5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental **  

51,1% 48,9% 

Ensino médio completo 
ou incompleto 

57,7% 42,3% 

Ensino superior 
completo ou 
incompleto 

58,4% 41,6% 

                           Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
           * Atual 5ª série do ensino fundamental 
           ** Atuais 6ª a 9ª séries do ensino fundamental 
 
 Entre os jovens de 18 a 24 anos, o medo de ter a residência arrombada ou de 

sofrer agressão física é menor do que entre as demais faixas etárias. 60% deles 

responderam ter muito medo de arrombamento. A porcentagem de respostas para essa 

mesma pergunta se aproximou de 70% em qualquer outra faixa de idade. Apenas 40% 
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dos jovens entre 18 e 24 anos temem agressão física, parcela pequena se comparada aos 

51,4% daqueles entre 45 e 54 anos ou aos 57% dos que possuem 55 anos ou mais. 

 

2. Confiança nas instituições policiais 

Os entrevistados responderam, ainda, sobre seu grau de confiança nas instituições 

policiais. 

Tabela 4 - Confiança nas instituições policiais 

 Confia muito Confia Confia 
pouco 

Não confia 

Polícia Militar 4,2% 25,1% 43,0% 27,7% 
Polícia Civil 4,0% 26,1% 44,0% 25,9% 
Polícia Federal 13,0% 35,9% 33,6% 17,5% 
Guarda municipal 4,4% 25,0% 38,7% 31,9% 

           Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
 

 A Polícia Federal conta com o maior grau de confiança por parte da população: 

82,5% dos entrevistados confiam na Polícia Federal, enquanto 74,1% apresentam algum 

grau de confiança na Polícia Civil e 72,3% confiam na Polícia Militar. As Guardas 

Municipais mostraram-se menos confiáveis na visão dos respondentes: 68,1% deles 

indicam algum nível de confiança nelas. 

 As porcentagens de confiança nas polícias variam muito pouco por sexo, cor da 

pele, escolaridade e renda. Tampouco se verificou uma variação substancial entre as 

regiões pesquisadas. Entre as faixas etárias, no entanto, as respostas são diferenciadas. 

A porcentagem dos que não confiam nas instituições policiais diminui com a idade. 

Declararam não confiar na Polícia Militar 34,4% dos jovens entre 18 e 24 anos; 31,2% 

dos entrevistados entre 25 e 34 anos; 29,1% dos que têm entre 35 e 44 anos; 24,3% dos 

que têm entre 45 e 54 anos; e 19,7% dos respondentes com 55 anos ou mais. 

 

3. Opiniões gerais sobre a atuação policial no Brasil 

A terceira série de perguntas tratou de questões diversas ligadas às polícias e seus 

serviços. 
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Tabela 5 – Opiniões gerais sobre a atuação policial no Brasil 

 Concorda 
plenamente 

Concorda Discorda Discorda 
plenamente 

A polícia atende a emergências via 
telefone de forma rápida 

7,5% 30,8% 50,7% 11,0% 

A polícia registra as queixas e 
denúncias das pessoas de forma 
eficiente * 

6,5% 41,8% 44,5% 7,3% 

A polícia realiza investigações sobre 
crimes de forma rápida e eficiente 

4,2% 26,5% 58,8% 10,5% 

A polícia aborda as pessoas de forma 
respeitosa 

4,2% 29,3% 54,2% 12,3% 

A polícia é competente 5,2% 39,5% 46,9% 8,5% 
A polícia respeita os direitos do 
cidadão 

4,4% 32,4% 52,7% 10,5% 

A polícia é preconceituosa 18,8% 46,5% 30,0% 4,8% 
Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
* Para que a pergunta fosse amplamente compreendida pela população, os termos “queixas” e “denúncias” 
foram usados no lugar de “ocorrências”.  
 

Quando indagados a respeito da qualidade dos serviços prestados pelas 

instituições policiais, a maior parte dos entrevistados manifestou insatisfação com sua 

forma de atuação, além de identificar elementos como preconceito e desrespeito aos 

direitos do cidadão no atendimento policial em geral. 

A avaliação geral dos serviços comumente prestados pelas instituições policiais 

é negativa. De acordo com os resultados da pesquisa, 61,7% dos entrevistados 

apontaram lentidão da polícia no atendimento a emergências via telefone. 

Curiosamente, é nas regiões menos povoadas e mais carentes de serviços de 

infraestrutura no país (Norte e Centro-Oeste) que se encontra o maior percentual de 

cidadãos satisfeitos com a rapidez no atendimento emergencial: 48,8% e 49,5%, 

respectivamente, contra cerca de um terço nas demais regiões. 

 

Tabela 6 – Opinião quanto ao atendimento de emergências via telefone 
 por região geográfica 

 Rápido Demorado 
Sul 34,9% 65,1% 

Sudeste 35,9% 64,1% 
Centro-Oeste 49,5% 50,5% 

Nordeste 33,1% 66,9% 
Norte 48,8% 51,2% 

                    Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 
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Embora não haja diferenças significativas em termos de gênero, raça ou estado 

civil quanto ao atendimento de emergências, verifica-se uma nítida divergência de 

avaliação de acordo com o grau de escolaridade dos entrevistados: o percentual de 

satisfeitos chega a quase 50% entre os indivíduos que têm até o ensino fundamental 

completo, decrescendo entre os mais escolarizados (Tabela 7). Também é nítida a 

melhor avaliação desse tipo de atendimento por parte das pessoas de maior idade. Por 

outro lado, observa-se ter pouca influência sobre a opinião das pessoas o fato de 

haverem sido vítimas de crimes nos últimos doze meses ou já terem recorrido alguma 

vez à polícia. 

 

Tabela 7 – Opinião sobre o atendimento de emergências via telefone 
por nível de escolaridade 

 Rápido Demorado 

Até 4ª Série do ensino 
fundamental  * 

47,1% 52,9% 

5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental  **  

36,3% 63,7% 

Ensino médio completo ou 
incompleto  

32,1% 67,9% 

Ensino superior 
incompleto até pós-

graduação 

35,5% 64,5% 

                           Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
           * Atual 5ª série do ensino fundamental 
           ** Atuais 6ª a 9ª séries do ensino fundamental 

 

A percepção de qualidade dos serviços de atendimento policial apresenta 

resultados melhores quando os cidadãos são questionados especificamente sobre o 

processo de registro de boletins de ocorrência pela polícia: quase metade dos 

entrevistados (48,3%) aponta que esse serviço é desempenhado com eficiência. 

Embora não haja diferenças significativas de opinião em termos de região, 

gênero, estado civil ou renda dos entrevistados, novamente identifica-se um maior grau 

de satisfação entre os indivíduos com menor nível de escolaridade (Tabela 8) e entre 

aqueles de maior idade (Tabela 9). 
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Tabela 8 – Opinião sobre o registro de ocorrências, por nível de escolaridade 

 Eficiente Ineficiente 

Até 4ª Série do ensino 
fundamental  * 

55,9% 44,1% 

5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental  **  

49,7% 50,3% 

Ensino médio completo 
ou incompleto  

41,8% 58,2% 

Ensino superior 
incompleto até pós-

graduação 

42,4% 57,6% 

TOTAL 48,3% 51,7% 

                          Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
           * Atual 5ª série do ensino fundamental 
           ** Atuais 6ª a 9ª séries do ensino fundamental 
 

Tabela 9 – Opinião sobre o registro de ocorrências, por idade 
 

 Eficiente Ineficiente 
18 a 24 43,1% 56,9% 
25 a 34 41,7% 58,3% 
35 a 44 45,2% 54,8% 
45 a 54 53,6% 46,4% 
+ de 54 58,9% 41,1% 

                    Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 

 

Há pouca divergência de opinião nestes quesitos entre os entrevistados que já 

tiveram ou não algum contato com a polícia, embora se verifique que, entre aqueles que 

sofreram algum crime no período de um ano, o percentual de satisfeitos seja 

substancialmente menor, situando-se em média próximo de 40% do total. 

Com respeito ao tratamento das ocorrências, na opinião da maioria absoluta dos 

cidadãos (quase 70%) as investigações criminais em geral transcorrem de forma lenta e 

ineficiente. Essa avaliação não apresentou grandes variações em termos regionais, 

raciais, de gênero ou renda entre os entrevistados. 

Por outro lado, observou-se claramente uma avaliação mais positiva deste 

trabalho policial entre os cidadãos de menor escolaridade, os de idade mais avançada e 

os que são viúvos. Nesses grupos, o percentual de satisfeitos foi sempre superior a 40%, 

chegando a atingir 44% para os entrevistados na faixa etária acima de 54 anos. 
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Também se verifica que entre aquelas pessoas que já tiveram algum contato com 

a polícia ou foram vítimas de crimes no período recente, a aprovação do trabalho 

investigativo é substancialmente reduzida: apenas 24,6% desses indivíduos consideram 

eficiente a prestação deste serviço por parte das instituições policiais. 

 

Tabela 10 – Opinião sobre o trabalho de investigação criminal, de acordo com o 
contato do cidadão com a polícia 

 
 Rápido e eficiente Lento e ineficiente 

Não 37,2% 62,8% Já entrou em 
contato com a 

polícia? Sim 24,6% 75,4% 

              Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 
               
Quanto à qualidade das técnicas cotidianas de interlocução dos policiais com os 

cidadãos, a percepção geral também é significativamente negativa. Dois terços dos 

entrevistados (66,5%) qualificaram como desrespeitoso o tratamento dispensado pelos 

policiais em suas abordagens e 63,2% das pessoas apontaram inobservância contumaz 

da polícia aos direitos dos cidadãos. Essa percepção não muda de modo significativo de 

acordo com as regiões de origem dos indivíduos, seu gênero ou raça. 

Também se verifica nesses quesitos uma maior proporção de opiniões favoráveis 

ao tratamento da polícia entre as pessoas de menor escolaridade e entre os viúvos, 

geralmente acima de e 40% do total de entrevistados. 

 

Tabela 11 – Opinião sobre a forma de abordagem da polícia,  
por nível de escolaridade 

 

 Respeitosa Desrespeitosa 

Até 4ª Série do ensino 
fundamental  * 

41,6% 58,4% 

5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental  **  

32,2% 67,8% 

Ensino médio 
completo ou 
incompleto  

26,7% 73,3% 

Ensino superior 
incompleto até pós-

graduação 
32,5% 67,5% 

                    Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 
                    * Atual 5ª série do ensino fundamental 
                    ** Atuais 6ª a 9ª séries do ensino fundamental 
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Além disso, é importante notar que os indivíduos de idade superior a 54 anos, 

bem como aqueles situados na maior faixa de rendimento familiar mensal, superior a 20 

salários mínimos, apresentaram uma visão mais positiva que os demais com respeito às 

formas de abordagem e interação social da polícia (Tabelas 12 e 13). Por fim, percebe-

se uma pior avaliação do trabalho policial entre aqueles entrevistados que afirmaram 

haver sofrido algum crime nos últimos doze meses ou já ter tido algum tipo de contato 

direto com a polícia. 

 

Tabela 12 – Opinião sobre o respeito da polícia aos direitos civis,  
por nível de renda 

 
 Respeita Não respeita 

Até 2 SM * 38,8% 61,2% 
De 2 a 5 SM 35,9% 64,1% 
De 5 a 10 SM 32,9% 67,1% 
De 10 a 20 SM 38,3%  61,7% 

Acima de 20 SM 43,8%  56,2% 
                     Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 
                    * SM = Salário Mínimo valor de referência de 2010 = R$ 510,00 

 

Tabela 13 – Opinião sobre o respeito da polícia aos direitos civis, por idade   
 

 Respeita Não respeita 
18 a 24 29,0% 71,0% 
25 a 34 31,5% 68,5% 
35 a 44 33,7% 66,3% 
45 a 54 38,4% 61,6% 
+ de 54 51,1% 48,9% 

                    Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 

 

Outro dado importante da pesquisa diz respeito à percepção dos cidadãos sobre 

preconceito demonstrado pelos policiais no desempenho de suas atribuições: para quase 

dois terços dos entrevistados (65,3%) a polícia é preconceituosa. 

Nesse quesito, não foi constatada divergência significativa na opinião dos 

entrevistados de acordo com os critérios de corte por região, gênero, escolaridade, raça, 

estado civil, renda ou idade. Também não parece influenciar significativamente a 

resposta o fato de o respondente ter sido vítima de crime doze meses anteriores ou já ter 

tido outro tipo de contato com a polícia. Para todos os estratos observados, a opinião 

dos entrevistados quanto ao preconceito da polícia se manteve próxima da média geral. 
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Na percepção quanto ao desempenho geral da polícia, percebe-se que a 

avaliação da população se mostra um pouco mais positiva: pouco menos da metade dos 

entrevistados (44,7%) concordaram que a polícia demonstra competência na execução 

de suas funções, um percentual de aprovação bem mais alto que aqueles observados nas 

avaliações específicas das atribuições policiais. 

Verifica-se, neste caso, uma opinião mais favorável do desempenho das 

instituições policiais nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, onde cerca de metade da 

população qualifica de forma positiva o trabalho realizado pela polícia. A proporção é 

bastante superior à encontrada nas outras regiões. 

 

Tabela 14 – Opinião sobre a competência da polícia, por região geográfica 
 

 É competente Não é competente 
Sul 39,5% 60,5% 

Sudeste 43,8% 56,2% 
Centro-Oeste 48,6% 51,4% 

Nordeste 50,2% 49,8% 
Norte 38,5% 61,5% 

                    Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 

 

Os critérios de escolaridade, idade e estado civil dos entrevistados apontaram 

divergências nas avaliações. Para 55,2% dos indivíduos com menor grau de instrução, a 

polícia se mostra competente, percentual que decresce substancialmente para os demais 

estratos. A avaliação positiva também atinge um patamar em torno de 60% entre os 

viúvos (Tabela 15) e maiores de 54 anos, contra pouco mais de 40% da média da 

amostra. 

Tabela 15 – Opinião sobre a competência da polícia, por estado civil 
 

 É competente Não é competente 
Solteiro 40,9% 59,1% 

Casado/união 45,6% 54,4% 
Separado/desquitado 47,6% 52,4% 

Divorciado 39,2% 60,8% 
Viúvo 59,7% 40,3% 

                   Fonte: Pesquisa SIPS-Ipea, 2010 

 

Para o aspecto “competência da polícia”, não houve diferenças significativas de 

opinião de acordo com o gênero, raça ou renda dos entrevistados. Todavia, mais uma 

vez, observou-se que a avaliação da competência das instituições policiais foi bem 
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menos favorável entre os cidadãos que tiveram algum contato com a polícia ou foram 

vítimas da criminalidade no período recente: para apenas 32 % destes a polícia se 

mostra competente, contra 46% daqueles que não sofreram qualquer tipo de crime nos 

últimos doze meses. 

 

4. Avaliação dos serviços prestados pela polícia 

Por fim, com perguntas direcionadas apenas aos entrevistados que já passaram pela 

experiência de um contato com a polícia, foi feita uma avaliação dos serviços prestados. 

 

Tabela 16 - Avaliação dos serviços prestados pela polícia 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
9,9% 33,6% 29,5% 11,5% 15,6% 

                                     Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 
 

 Como pode ser visto na tabela acima, 43,5% responderam que o serviço prestado 

foi bom ou ótimo, enquanto 29,5% o consideraram regular e 27,1% disseram ter 

recebido um atendimento ruim ou péssimo por parte da polícia. 

 A avaliação do atendimento oferecido pela polícia é melhor entre os 

entrevistados mais velhos. 

 

Tabela 17 – Avaliação do atendimento prestado pela polícia por faixa etária 
 

 Bom ou ótimo Regular a péssimo 
18 a 24 38,3% 61,7% 
25 a 34 39,6% 60,4% 
35 a 44 40,5% 59,5% 
45 a 54 48,4% 51,6% 
+ de 54 52,9% 56,5% 

                                  Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 

 
 Em termos da qualidade do atendimento prestado pelas instituições policiais nas 

regiões pesquisadas, verifica-se que a região Norte fez a pior avaliação: apenas 35,4% 

dos cidadãos dessa região que recorreram à polícia mostraram-se satisfeitos com os 

serviços prestados, em comparação aos quase 50% de aprovação observados na região 

Sul.  
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5. Problemas ocorridos no contato com a polícia 

Foram coletadas informações sobre possíveis problemas ocorridos na interação com os 

agentes policiais. 

 

Tabela 18 - Problemas ocorridos no contato com a polícia 

 Sim Não 
Foi ameaçado pelos policiais 5,8% 94,2% 
Foi ofendido verbalmente pelos policiais 10,8% 89,2% 
Foi agredido fisicamente pelos policiais 3,4% 96,6% 
Foi extorquido pelos policiais 4,1% 95,9% 

                    Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 

 

 Como se pode ver na tabela acima, aproximadamente um em cada dez 

entrevistados que passaram por alguma situação de contato com a polícia foi ofendido 

verbalmente por policiais. Sofreram algum tipo de ameaça 5,8% dos entrevistados, 

enquanto 3,4% foram agredidos fisicamente e 4,1% disseram terem sido extorquidos 

pelos policiais. 

É importante notar algumas divergências observadas nesse quesito em termos de 

região e renda dos entrevistados. Embora na média da pesquisa apenas 5,8% das 

pessoas tenham alegado ter sofrido algum tipo de ameaça, na região Norte o percentual 

é de 13,1%. Também entre a população do Norte a proporção de queixas sobre ofensas 

verbais de policiais é o dobro da média para o país, chegando a 20%.  

Com relação às diferentes faixas de renda da população, verifica-se outro dado 

relevante: nenhum entrevistado com renda familiar mensal superior a 20 salários 

mínimos alegou ter sofrido ameaças ou agressão por parte de policiais (contra 5,8% e 

3,4% dos demais brasileiros, respectivamente), e apenas 1,8% dos indivíduos nessa 

faixa de rendimento apontaram algum tipo de ofensa verbal no contato com a polícia, 

contra a média nacional de quase 11% dos cidadãos. 
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Metodologia 

A técnica amostral utilizada para a confecção da pesquisa pode ser denominada como 

“amostragem por cotas”, visando assim, à representatividade e operacionalidade. 

 

Margem de erro 

A técnica de amostragem por cotas consistiu em dimensionar o tamanho da amostra, de 

modo a garantir a margem de erro geral (nível nacional) de 1,86%, considerando um 

nível de confiança de 95%, com p = 0,5, dado a heterogeneidade das regiões brasileiras. 

A margem de erro máxima por região é 5% e p = 0,7, mantendo-se o mesmo nível de 

confiança. A fim de isolar o erro amostral proveniente das variáveis que acredita-se 

terem grande variabilidade, as seguintes variáveis foram controladas: idade, sexo, 

escolaridade, renda, UF, região metropolitana (RM) e não-RM e porte do município. O 

controle foi realizado através das cotas, de forma que se manteve a composição da 

população na distribuição percentual daquelas variáveis. Mantendo-se essa composição, 

a variabilidade da amostra nesses quesitos é igual à da população. Esse controle 

possibilita maximizar as estimativas e se obter uma margem de erro de 5%, com nível 

de confiança de 95%, para os níveis do Brasil e das grandes regiões. 

 

Acesso ao entrevistado 

As entrevistas são realizadas com pessoas físicas nas residências, de modo a obter as 

informações diretamente das famílias, segundo seu local de moradia. 

 

Distribuição e dimensionamento da amostra 

Inicialmente, foi calculado o número de entrevistas necessário de forma a garantir um 

nível mínimo de confiança de 5% para cada região do território nacional, mantendo-se 

também a proporcionalidade existente. Em seguida, a amostra de cada região foi 

dividida proporcionalmente entre os respectivos estados. Por sua vez, as amostra 

estaduais foram dicotomizadas entre metropolitana e não metropolitana. A partir daí, os 

municípios que compõem a amostra final foram selecionados, contemplando-se 

municípios autorrepresentativos, médios e pequenos. Na seleção, procurou-se 

representar cada estado espacialmente, ao mesmo tempo em que se buscou garantir 

operacionalidade das rotas. 
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