
09/12/2021 12:09 Fonte Segura

https://backup.forumseguranca.org.br/adm/page/page_editor#676 1/2

 Olá Betina Barros, sair 

EDITORIAL

Um ano de Fonte Segura

Ao longo de 51 edições, o boletim semanal valorizou a pluralidade de opiniões e de análises com base em
evidências, por meio de artigos de 158 colaboradores que contribuíram para o debate sobre o setor no país

O Fonte Segura completa um ano de vida! Nesse período, foram 51 edições, com 158 colaboradores, muitos dos quais policiais,
promotores, procuradores e juízes. O boletim é feito para e por quem atua na área e decide, a cada instante, os rumos da
Segurança Pública do país. E ele tem no DNA a marca da pluralidade de visões de mundo e de temas. Não somos monotemáticos e
temos conseguido destacar as múltiplas agendas associadas a um campo organizacional profundamente disputado e permeado por
fissuras político-institucionais, mas também por um volume gigantesco de trabalho.

Criado a partir de um modelo de negócios inédito, que junta análise de conjuntura com dados e evidências, os textos do Fonte
Segura não são meramente opinativos. Em 74,4% dos 235 textos analíticos publicados até aqui, os dados e as evidências mostram-
se presentes e são o gancho para as análises propostas. Eles são, portanto, instrumento fundamental para a tomada informada de
decisão e, sobretudo, como um potente mapa de stakeholders da segurança pública brasileira.

A proposta não é sermos um jornal e/ou uma revista especializada, mas um espaço de reflexão e referência técnica. E, até por isso,
a equipe envolvida é formada por pessoas com grande experiência no tema e, mais, por gente disposta a aprofundar análises e
descobrir conexões em torno de questões e dilemas persistentes, problemas históricos e soluções mais efetivas. Se fizermos um
olhar panorâmico em todos os textos até aqui produzidos, veremos uma área dinâmica e que engole a mera boa vontade e a
disposição política, com especificidades que demandam do tomador de decisão dispor de informações qualificadas.

E é esse tipo de informação que o Fonte Segura busca suprir. E produzi-lo significa mobilizar uma rede de colaboradores e uma
equipe capaz de corresponder às expectativas. Não à toa, como forma de viabilizar sua sustentabilidade, passamos para a segunda
fase do plano de negócios, que é a de cobrança de assinaturas. Prevista desde o início do projeto, esta fase visa consolidar o
boletim como uma fonte permanente de dados e análises, bem como viabilizar novos módulos e aperfeiçoamentos. Em breve vamos
incluir novas funcionalidades e serviços aos assinantes e permitir buscas customizadas no portal do Fonte Segura.Nossa intenção é
atuar em sinergia com os produtos de conhecimento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como Anuário Brasileiro de
Segurança Pública e Atlas da Violência, esse em parceria com o Ipea, em que o FBSP produz e dissemina estudos mais amplos, e
no Fonte Segura detalhamos e analisamos microdados e pesquisas específicas. Assim, de um lado, garantimos a gratuidade de
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dados gerais e a contribuição ao debate público que são características fundantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, por
outro lado, criamos condições e reunimos competências especializadas para aprofundar temas e assuntos que mereçam um olhar
mais analítico da realidade.

Sabemos do desafio que é produzir uma newsletter semanal e topamos encará-lo. Mas precisamos do apoio de todos e todas para
consolidá-lo. É importante agradecer aos assinantes individuais e às diversas instituições que acreditaram, desde o início, no
projeto, a exemplo, para citar apenas uma, da FENAVIST, que foi a primeira entidade a apoiar, formalmente, a iniciativa. 

Por tudo isso, é importante agradecer aos usuários que se cadastraram durante o período de gratuidade. Assim, convidamos a todos
que nos acompanharam até agora para que assinem e ajudem a consolidar o Fonte Segura.
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