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EDITORIAL

Fonte Segura joga luz sobre os dados de Segurança
Pública
Diante do grave cenário de medo e violência no Brasil, segurança pública é tema central da agenda do país, que afeta a vida de
milhões de brasileiros e tem implicações diretas na economia e na sociedade. Neste contexto, apresentamos o Fonte Segura, uma
ferramenta de comunicação que visa reforçar o papel estratégico da informação de qualidade e fidedigna para estimular um debate
qualificado e plural sobre o setor, amparado por dados e evidências científicas produzidas por pesquisadores do Brasil e do Exterior.
O esforço pretendido pelo Fonte Segura é jogar luz sobre variados temas acerca da Segurança Pública no País. Um bom exemplo
são as quedas e oscilações de alguns índices de violência letal que vêm sendo observadas desde o início de 2018, que não são
completamente compreendidas. Assim, o que poderia ser reforçado e replicado vira, não poucas vezes, objeto de disputas entre
narrativas políticas e ideológicas.
Devido a uma série de limitações nos dados disponíveis, o Brasil ainda carece de um debate qualificado por dados confiáveis e por
evidências. E, nesta ausência, abre-se espaço para pânico e improviso, que reduzem a eficiência e aumentam o custo social e
econômico da violência e, no limite, criam obstáculos à cidadania e ao pleno desenvolvimento do país.
Dessa forma, o uso de informações parciais e/ou de dados errados pode piorar o problema em vez de enfrentá-lo e controlá-lo. O
medo do crime e o voluntarismo são péssimos conselheiros.
Para oferecer modelos mais sofisticados de análise e predição da realidade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública se aliou à
Analítica Comunicação, uma das maiores empresas de assessoria de imprensa do Brasil, para a produção do Fonte Segura.
De forma inovadora e inédita, nosso objetivo é sobrepor diferentes camadas de dados e informações para qualificar, em um mesmo
plano analítico, o debate sobre segurança pública no país. A cada semana, buscaremos conectar fatos da conjuntura da área às
discussões e aos dados e soluções existentes sobre como podemos vencer o medo, reduzir a violência no Brasil e melhorar as
condições de desenvolvimento social e econômico do país.
Em seu processo de produção, a equipe do Fonte Segura irá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial, pesquisas comparadas e
coleta e cruzamento de dados primários e secundários, a partir do que segue abaixo:
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Em síntese, o Fonte Segura foi desenhado para fornecer informações e análises semanais exclusivas para altos executivos
públicos, privados, bem como servir de fonte qualificada para veículos de imprensa e para a sociedade civil. Trata-se de um projeto
de análise e predição de tendências que podem contextualizar o debate público e adensar notícias e processos de tomada de
decisão.
Sejam parte dessa transformação; sejam bem-vindos e bem-vindas!
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