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♪ A violência é tão fascinante 

E nossas vidas são tão normais 

E você passa de noite e sempre vê 

Apartamentos acesos 

Tudo parece ser tão real 

Mas você viu esse filme também... ♫♪ 

 

(“Baader-Meinhof Blues”, Renato Russo/ 

Legião Urbana, 1985) 



 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação trata dos gastos do cidadão com segurança privada, diante de sua 

percepção da insegurança. Considerando que a violência faz parte do cotidiano das pessoas e 

que a sensação de insegurança cresce cada vez mais entre as pessoas, esta pesquisa apresenta a 

questão da violência e suas implicações para os gastos que o cidadão se vê obrigado a arcar, 

com o intuito de se prevenir dos riscos de ser vítima da criminalidade. A pesquisa survey foi 

realizada com o uso de questionário online, cujo objetivo principal foi identificar se há relação 

entre a percepção de insegurança e os gastos do cidadão com segurança privada. A revisão de 

literatura explorou os estudos existentes sobre violência e gastos com segurança pública tendo 

em vista que, embora seja um tema atual e relevante, com números expressivos. Observou-se 

que os gastos com segurança privada ao nível do cidadão ainda não estão sendo adequadamente 

investigados. Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa quantitativa, de caráter 

exploratório. Para análise dos dados, foram utilizadas as estatísticas descritivas, de frequência, 

de análise de correlação, a regressão univariada e a análise fatorial. Os resultados indicam que 

as variáveis estudadas, inerentes à percepção de insegurança pelo cidadão, não apresentaram 

relacionamento estatístico significativo com seus gastos, enquanto que as variáveis idade e 

renda bruta familiar, do perfil dos respondentes, apresentaram associação positiva com os 

gastos do cidadão. Finalmente, o texto propõe uma categorização dos itens de segurança privada 

adquiridos pelo cidadão, possibilitando entendimento sobre as associações entre os gastos 

pesquisados, formando componentes abrangentes de grande valor explicativo. 

 

Palavras-chave: 1. Gastos do cidadão; 2. Segurança privada; 3. Insegurança; 4. Violência 

urbana. 



 

 

ABSTRACT 

The present dissertation deals with the citizen's expenses with private security, given their 

perception of insecurity. Considering that violence is part of people’s daily life and that the 

feeling of not being safe is growing among them, this research presents the issue of violence 

and its consequences on the expenses that the citizen is forced to bear in order to prevent the 

risk of being the victim of a crime. The research was carried out using an online questionnaire, 

which main goal was to identify if there is a relation between the perception of insecurity and 

the citizen's expenses with private security. The literature review analyzed studies already done 

about violence and public security expenditures, given that, although it is a current and relevant 

topic, it also has significant numbers. It has been observed that private security expenses, taking 

the citizen’s level into consideration, is not adequately investigated yet. Methodologically, a 

quantitative research of an exploratory nature was carried out. To analyze the data, descriptive 

and frequency statistics, correlation analysis, univariate regression and factorial analysis were 

used. The results indicate that the variables studied, inherent to the perception of insecurity by 

the citizen, did not present significant statistical relation to their expenses, whereas the variables 

age and family income, according to the profile of the respondents, had a positive association 

with the citizen's expenses. Finally, the text proposes a categorization of the private security 

items gotten by the citizen, making it possible to understand the associations between the 

expenses researched, forming comprehensive components of great explanatory value. 

 

Keywords: 1. Citizen's expenses; 2. Private security; 3. Insecurity; 4. Urban violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A violência urbana é um fenômeno presente e atual no Brasil. Diariamente existe 

uma grande quantidade de informações e notícias sobre assassinatos, roubos, furtos e suas 

diversas modalidades (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014; 

SILVEIRA, 2013).  

Diante desse cenário de violência e criminalidade o sentimento de insegurança do 

cidadão tende a crescer, bem como sua busca por meios que de alguma forma minimizem o 

risco de ser mais uma vítima. Meios esses que envolvem recursos financeiros. Gastar com 

segurança privada em seus mais diversos itens torna-se questão orçamentária, tal como a 

alimentação ou a moradia ou lazer, passa-se a considerar esses gastos como elementos 

necessários. 

Por se tornarem necessários, muitas vezes os gastos com segurança privada passam 

despercebidos pelo cidadão. Faz-se necessário, portanto, entender qual o montante dessa conta, 

como ele está sendo constituído e quais são os elementos que o impulsionam.  

Nesta introdução é apresentada a questão da violência e suas implicações para os 

gastos que o cidadão se vê obrigado a arcar, com o intuito de se prevenir dos riscos de ser vítima 

da criminalidade. 

Apresenta-se, adicionalmente, a justificativa do tema, a questão de pesquisa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos e a metodologia que sustenta a presente pesquisa.  

Para a construção do corpus desta pesquisa os termos centrais nele contidos são 

assim conceituados:  

• Violência: todo ato de coação que envolva um ou vários atores e que 

produza efeitos sobre a integridade física ou moral das pessoas e/ou seus 

patrimônios. (BRASIL et al., 2010) 

• Crime: elemento definido pelo “conjunto de leis que constitui o 

ordenamento jurídico de um país, válido para uma determinada época e uma 

determinada sociedade” e que pode mudar. (BRASIL et al., 2010, p. 32) 

• Segurança: “estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de 

perigo, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais; situação que 

nada há a temer” (HOUAISS, 2009). 

• Gastos: Sacrifício financeiro com que a entidade arca para obter um produto 

ou serviço qualquer, desembolso esse representado por entrega ou promessa 
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de entrega de ativos, através de meios de pagamento, normalmente dinheiro 

(MARTINS, 2010). 

Após essas considerações iniciais acerca do tema e dos conceitos centrais, será vista 

na próxima seção uma breve contextualização da pesquisa e sua consequente delimitação. 

 

1.1 Delimitação do tema e contextualização 

 

No Brasil, a violência faz parte do cotidiano das pessoas e de modo mais intenso 

daquelas que moram nas grandes cidades. Os noticiários diariamente trazem uma infinidade de 

imagens e textos com informações sobre assaltos, roubos, homicídios, entre outras ocorrências 

(SILVEIRA, 2013; MELO, 2014).   

Vive-se hoje a cultura do medo, na sociedade brasileira, construída a partir do 

crescimento da criminalidade e da violência, aos quais provocam o aumento da insegurança e 

da instabilidade e cria um círculo em que um alimenta o outro continuamente. (BRASIL et al., 

2010; SILVEIRA, 2013; MELO, 2014) 

Para Santos e Soares (2013), a insegurança é fruto de um quadro social de 

constantes mudanças, em que a violência se apresenta num cenário de desamparo ao cidadão e 

sem garantias para ele, obrigando-o a viver constantemente em vigilância e em busca de meios 

para se proteger e assim ter segurança. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 6), “a cada 10 minutos, 

1 pessoa é assassinada no país”. No ano de 2013, foram mais de 50 mil mortes violentas, vítimas 

de homicídios dolosos e ocorrências de latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Sendo 

esse número superior em mais de 1% aos números de 2012. 

As estatísticas de criminalidade em Fortaleza corroboram esse panorama de 

insegurança. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) 

disponíveis no site http://www.sspds.ce.gov.br, no período de 2009 a 2013, o número de vítimas 

de crimes violentos letais intencionais, os chamados crimes com morte, mais que duplicou; em 

2009 o número era de 977 crimes e no ano de 2013 foram 2002 crimes.  

Nesse cenário de violência e criminalidade, em um ambiente de insegurança, um 

tema bastante recorrente e pertinente é o uso dos serviços de segurança privada como meio de 

prevenção. No intuito de minimizar esses riscos e medos, o cidadão acrescenta mais um 

elemento de gasto em seu orçamento: o da segurança privada, com guardas privados, ou com a 

utilização de veículos de segurança patrimonial, ou pela utilização de sistemas de segurança 

eletrônica, monitoramento, entre outros (COELHO, 2011; ZANETIC, 2010).  

http://www.sspds.ce.gov.br/
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Vale ressaltar que a função segurança deveria ser pública e não privada. Conforme 

preceitua a lei máxima do Brasil, essa é função precípua do Estado, expressa na Constituição 

Federal (CF) de 1988 em seu artigo 144: “A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988).  

Embora a manutenção da segurança seja função do Estado, a sociedade, tendo em 

vista sua omissão e/ou ineficácia, se vê obrigada a aprender a conviver com as diversas formas 

de tensões, tendo que muitas vezes arcar com os gastos para prevenção da violência (ZANETIC, 

2010; CERQUEIRA, 2007). 

Um dos elementos que tende a favorecer o aumento da violência é a ausência do 

Estado no suprimento de necessidades primárias do ser humano, especialmente dos mais jovens, 

tais como espaços de lazer, educação e cultura. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação (IBPT, 2014), o Brasil possui uma alta carga tributária, 

correspondente a 36,27% do Produto Interno Bruto (PIB), estando entre os 30 países com maior 

carga tributária, no entanto apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,730 

menor que o de países como Uruguai e Nicarágua, devolvendo para a sociedade, portanto, muito 

pouco em serviços.  

 

Entre os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil continua sendo o que 

proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da 

sociedade... O Brasil, com arrecadação altíssima e péssimo retorno desses 

valores, fica atrás, inclusive, de países da América do Sul, como Uruguai e 

Argentina. (IBPT, 2014b, p.3) 

 

O preço que se paga pela falta de segurança é muito alto. Conforme dados do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública em seu Anuário Estatístico de 2014, no ano de 2013, foram 

gastos no Brasil, com segurança pública, o equivalente a 1,26% do PIB, soma das riquezas 

produzidas no País em um ano. Vale ressaltar que esse percentual não considera o valor gasto 

com a segurança privada e os outros gastos sociais gerados pela violência.  

A Tabela 1 expõe os gastos com segurança pública em 8 (oito) países, nela se pode 

verificar que o Brasil (1,26%) possui um percentual de gastos em relação ao PIB semelhante ao 

da União Europeia (1,30%), da França (1,38%) e do Reino Unido (1,56%), entretanto, o número 

de homicídios é extremamente superior, enquanto a maior quantidade de homicídios nesses 

países é o do Reino Unido com 5.539, o Brasil teve 50.806, quase 10 vezes mais, com uma taxa 
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de homicídio 25 vezes superior à desse país. Na análise conjunta dos países selecionados na 

referida tabela, a taxa de homicídios do Brasil só é inferior ao da Guatemala, sendo que lá se 

gasta 0,70% do PIB com segurança pública, menos da metade em relação aos gastos brasileiros. 

(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014). 

Tabela 1 – Despesas realizadas com segurança pública em relação ao PIB e índices de 

homicídio (países selecionados) 

Países 
% em relação ao 

PIB (4) 

Ns. Abs. de 

Homicídios (5) 
Taxa de homicídio (5) 

União Europeia - 27 países 1,30 5.539 1,1 

França (1)  1,38 665 1,0 

Alemanha (1) 1,06 662 0,8 

Reino Unido (1) 1,56 653 1,0 

Brasil 1,26 50.806 25,2 

Chile (2) 0,80 550 3,1 

Guatemala (3) 0,70 6.025 39,9 

EUA (1) 1,02 14.827 4,7 
 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 58). 
(1) Despesas com as subfunções police servies, fire protection services, R&D public order and safety e public order and safety nec da Função Publ ic 

Order and Safety.    

(2) Despesas com Servicios de Policía, Protección contra incendios e Orden Público Y Seguridadn.e.p da função Orden Público Y Seguridad.  
(3) Despesas com Servicios de Polícia y Seguridad Ciudadana, Investigación y Desarrollo com el orden público y seguridad ciudadana e Orden Público 

y Seguridad Ciudadanan.c.d    

(4) As despesas com segurança pública emr elação ao PIB de Espanha, França, Alemanha e Reino Unido referem-se ao ano de 2012. As despesas com 

segurança de Brasil, Chile, Peru e Guatemala referem-se ao ano de 2013.    

(5) Os dados de homicídio de Alemanha e ReinoUnidoreferem-se ao ano de 2011; os dados de França, Chile, Peru, Guatemala e EUA referem-se ao ano 

de 2012; os dados do Brasil referem-se ao ano de 2013.    

 

Caso sejam considerados também os gastos com unidades de medidas 

socioeducativas e com prisões, os gastos reativos com segurança pública chegam a 258 bilhões 

em 2013, representando 5,4% do PIB brasileiro. Tendo em vista que a população brasileira 

estimada em 2013 era de 201.032.714 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013), tem-se um gasto anual com segurança pública de 

R$1.283,37 por brasileiro; em 2004 esse valor segundo Cerqueira et al. (2007) era de R$519,40. 

Em 10 anos o valor mais que dobrou, entretanto, os números da violência não diminuíram. 

Dinheiro esse que poderia gerar mais empregos, ou promover mais educação ou saúde ou 

moradia. 

 

Foram gastos 192 bilhões com custos sociais da violência; R$ 61,1 bilhões com 

polícias e segurança pública; e outros R$ 4,9 bilhões com prisões e unidades 

de medidas socioeducativas.  
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É importante destacar que, dos R$ 192 bilhões de custos sociais da violência, 

R$ 114 bilhões são decorrentes de perdas humanas, ou seja, vidas perdidas. As 

demais despesas incluem gastos com segurança privada, sistema de saúde e 

seguros (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014, p. 7). 

 

O gráfico 1 apresenta a composição dos gastos com a violência, sendo esse valor 

composto por: segurança pública, prisões e medidas socioeducativas do Brasil no ano de 2013. 

Gráfico 1 – Valor estimado de gastos com violência em 2013 - Brasil (em bilhões de R$) 

 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 61). 

 

Da totalidade do PIB gastos com o custo social da violência, despesas públicas com 

segurança, prisões e medidas socioeducativas, 3,97% é gasto com o sistema de saúde, perda do 

capital humano com as mortes, segurança privada e com seguros que representam o custo social 

da violência; 1,26% com segurança pública, e, 0,01% com prisões e unidades de medidas 

socioeducativas. 

A tabela 2 elenca percentualmente os elementos que compuseram o custo social e 

o quanto representaram do PIB em 2013, sendo o custo com segurança privada estimado em 39 

bilhões.  
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Tabela 2 – Estimativa do custo social da violência no Brasil, em relação ao PIB (1) 

Componente Ano de Cálculo %PIB 
Bilhões de R$ (PIB 

2013) 

Sistema de Saúde 2003 0,06% 3 

Perda de Capital Humano 2010 2,36% 114 

Segurança Privada 2004 0,80% 39 

Seguros 2004 0,75% 36 

Total (2)   3,97% 192 
 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 59). 
(1) Não inclui as despesas realizadas na função "segurança pública" pela União, pelas Unidades da Federação e pelos Municípios 

(2) O cálculo assume que a proporção do custo da violência em relação ao PIB anual se manteve estável. Contudo, como a violência aumentou no 

período, se esperaria que o custo fosse correspondesse a uma proporção maior do que 3,97% do PIB de 2013. 

 

Embora seja um tema atual e relevante, com números expressivos, os gastos com 

segurança privada não estão sendo investigados, conforme constatado por Oliveira et al. (2014, 

p.10), “conclui-se, portanto, que as pesquisas sobre custos com segurança privada não estão 

sendo levadas em consideração pelos estudiosos o que representa uma importante lacuna a ser 

preenchida e um assunto de extrema importância a ser abordado por futuros pesquisadores”. 

Embora ainda não existam estudos especificando o quanto se gasta com segurança 

privada ao nível dos cidadãos, existem alguns dados que mostram o quão importante é essa 

questão e o quão relevante são os gastos com segurança em diversos segmentos. 

No setor logístico do Brasil, de acordo com Lorenzoni (2013, p.1), os números 

referentes aos gastos com segurança são expressivos, “incidem entre 12 a 15% do faturamento, 

saltando de 3% há 20 anos. País de tamanho continental, que se movimenta sobre rodas – ante 

uma malha ferroviária risível – e com centros urbanos populosos e perigosos, são cerca de 1,5 

milhões de veículos de cargas”.  

Ainda conforme Lorenzoni (2013), não se possui dados oficiais sobre os custos com 

segurança nas indústrias, no comércio e nas empresas de serviços. O autor ressalta que mesmo 

as principais entidades empresariais, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), ao serem questionadas sobre esses dados, alegam não os possuírem. 

Quanto ao setor bancário, somente no ano de 2012 foram gastos mais de R$10 

bilhões, o que representa um crescimento três vezes maior que o que se gastava há 10 anos. 

 

A Febraban, que reúne os bancos brasileiros, é a única que abre seus números 

com prevenção, talvez porque a segurança é algo inerente e notório no negócio 

bancário. 

Em 2012, foram R$ 10 bilhões as despesas com vigilantes e sistemas 

eletrônicos, três vezes mais que há 10 anos. Naturalmente que a expansão da 
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rede bancária cresceu exponencialmente para cerca de 35 mil agências, mas os 

assaltos recuaram para 422 em 2011, contra 1.903 no ano 2000. Em 

compensação, houve um aumento expressivo nos arrombamentos dos 

terminais eletrônicos espalhados pelo país – 182 mil, sendo 50 mil fora das 

agências, segundo relatório de 2011 – reconhece a Febraban, porém sem 

divulgar os números de ocorrências. (LORENZONI, 2013, p. 2) 

 

Mendes e Viana (2009, p. 4), analisando o problema da insegurança na 

contemporaneidade, utilizam o fenômeno dos loteamentos fechados, no qual apresenta como 

motivo para a escolha a valorização da segurança privada enquanto uma das possibilidades de 

minimização do risco de ser exposto à violência urbana: “nos loteamentos fechados cria-se a 

ideia de segurança... Diante da fragilidade de nossa existência buscamos recursos que nos 

oferecem uma segurança aparente”.  

Em face do cenário apresentado e da relevância do tema, busca-se neste trabalho 

contribuir para a construção de conhecimento sobre gastos com segurança privada do cidadão, 

sendo norteado pela seguinte problemática central: Existe relação entre os elementos de perfil 

e a percepção de insegurança do cidadão e seus gastos com segurança privada?  

 

1.2 Justificativa 

 

A violência e a criminalidade hoje no Brasil assumem proporções gigantescas e 

obrigam o cidadão a arcar com gastos com segurança privada. A presente pesquisa justifica-se 

por sua relevância teórica, tendo em vista a inexistência de trabalhos tratando dessa temática 

Conforme Adorno (1996, p.132), não existem mais vítimas preferenciais para a 

violência, qualquer cidadão “independentemente de sua condição de gênero, idade, naturalidade, 

etnia, formação escolar ou profissional ou origem de classe pode ser alvo de agressão criminal 

violenta”.  

Todos os cidadãos estão passíveis de terem sua vida sob risco, bem como seus bens 

materiais. É fato também que o crime, de acordo com a condição de quem vai ser a vítima, 

assume diferentes formas ou níveis de sofisticação:  

 

Qualquer um é passível de ter seu bem mais precioso - a vida - sob risco, como 

também ter seus bens materiais, qualquer que seja seu valor, apropriados 

violentamente durante um roubo. É bem verdade que a “experiência do crime” 

não é idêntica para diferentes cidadãos, seja enquanto dimensão subjetiva ou 

coletiva. Algumas modalidades delituosas escolhem alvos bem demarcados, 
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como sejam as agressões sexuais ou os homicídios voluntários. Outras 

experiências, ainda que idênticas, adquirem sentido distinto conforme o perfil 

de seus protagonistas (ADORNO, 1996, p. 132).  

 

Independente do grau de sofisticação do crime, o fato é que o cidadão, sabendo que 

pode ser vítima de violência, busca proteger-se de todas as formas possíveis, mesmo que para 

isso precise pagar (CUBAS, 2002; ZANETIC, 2005). 

 

O sentimento de medo e insegurança, ao que parece não mais restrito à vida 

nas grandes cidades, tende a se ampliar e a se generalizar face à expectativa, 

cada vez mais provável, de qualquer cidadão ser vítima de uma ofensa criminal 

(ADORNO, 1996, p.132). 

 

Existe, tanto na literatura estrangeira como na literatura nacional, um relativo 

conhecimento sobre segurança privada no qual estabelecem como elemento motivador de seu 

crescimento o aumento da violência. Entretanto poucos são os estudos que abordam o quanto 

está saindo para o cidadão arcar com essa conta.  

A constatação de vários pesquisadores é que a segurança privada, em seus mais 

diversos tipos, está sendo utilizada como instrumento de prevenção ante a insegurança gerada 

pela violência. (CUBAS, 2002; OLIVEIRA, 2004; ZANETIC, 2005; RICARDO, 2008; LOPES, 

2011; ZANETIC, 2013). São necessárias, portanto, investigações abordando os gastos 

associados à segurança privada. 

Tendo em vista que o sentimento de insegurança só cresce ao longo dos anos 

(ADORNO, 1996; CUBAS, 2002; OLIVEIRA, 2004; ZANETIC, 2005; LOPES, 2011; 

ZANETIC, 2013) e que o cidadão tenta se proteger com os meios que lhes são possíveis e 

acessíveis financeiramente, a conta com a prevenção da violência arcada pelo cidadão só cresce.  

A presente pesquisa justifica-se academicamente por estar estudando um campo em 

construção, dos gastos com segurança privada, mas também por apresentar para os profissionais 

operem na área de segurança, os determinantes dos gastos com segurança privada, e assim 

possibilitar uma melhor atuação no gerenciamento dos recursos escassos. 

Diante do exposto, verificar se existe relação entre a percepção de insegurança pelo 

cidadão e seus gastos com segurança privada é o objeto desta pesquisa. 

 

1.3 Objetivos 
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Os objetivos desta pesquisa segmentam-se em objetivo geral e objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Como objetivo geral, busca-se identificar se há relação entre a percepção de 

insegurança e os gastos do cidadão com segurança privada. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral será operacionalizado pelos seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar variáveis influenciadoras dos gastos com segurança privada, relativas ao 

perfil do cidadão; 

b) Verificar o gasto médio anual dos cidadãos com segurança privada; 

c) Identificar variáveis influenciadoras dos gastos com segurança privada; 

d) Identificar os principais elementos adquiridos pelo cidadão para prevenção à violência; 

e) Explorar as relações de causa e efeito entre os determinantes identificados e os gastos;  

f) Categorizar os itens de segurança privada pelo grau de importância a ele atribuído na 

prevenção da violência.  

 

1.4 Aspectos Metodológicos 

 

Quanto à abordagem do problema e à natureza dos dados, a pesquisa é de cunho 

quantitativo, tendo em vista que está baseada na utilização de dados estatísticos, no cálculo de 

índices e na identificação de relação entre variáveis (COLLIS; HUSSEY, 2005; CORRAR, 

PAULO, DIAS FILHO, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2010; ROESCH, 2006).  

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória, buscando analisar a relação 

entre os gastos com segurança privada e a percepção de insegurança do cidadão (GIL, 1999). 

Quanto aos meios, foi uma pesquisa survey, utilizando coleta de dados por meio de 

questionário, aplicados através de formulário eletrônico. As respostas de cada cidadão foram 

codificadas e registradas quantitativamente de forma padronizada (BABBIE, 2005). 

 

1.5 Estrutura Geral do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido em quatro seções: a introdução; o referencial teórico, 

que embasa a pesquisa e discorrerá sobre violência, gastos e segurança privada; a explicitação 
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dos procedimentos metodológicos a serem utilizados na pesquisa; a análise dos resultados e a 

conclusão.  

Na introdução é apresentado um panorama geral da problemática da dissertação, 

bem como aspectos gerais como definições, objeto, objetivos e questões metodológicas. 

O referencial teórico apresenta a literatura consultada acerca dos temas centrais da 

pesquisa que são a violência urbana e os gastos com segurança privada. 

Em seguida na metodologia é apresentado o caminho percorrido para se obter o 

produto da pesquisa que são suas análises, identificando o tipo de abordagem, o instrumento de 

coleta e as análises realizadas. 

A análise de dados traz o resultado da survey e seus exames estatísticos, 

respondendo assim aos objetivos a que se propôs a dissertação. 

E por fim na conclusão são apresentadas as considerações finais do trabalho, bem 

como as limitações da pesquisa e sugestões de novos estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura consultada sobre violência, 

segurança privada e gastos, identificando as principais temáticas e suas relações que servirão 

de fio condutor para a discussão, tendo na insegurança o elemento motivador das ações de 

autoproteção da sociedade, e no crescimento da violência o evento que aciona a necessidade de 

proteção do cidadão.  

O capítulo busca caracterizar e identificar os aspectos mais relevantes e recorrentes 

dos temas apresentados, de tal modo que é tecida uma teia em que os temas conversam e 

preparam o cenário para, no capítulo de análise dos dados, ser apresentado um panorama dos 

gastos com segurança. 

 

2.1. Violência urbana e criminalidade 

 

Para Silva (2004), o conceito de violência urbana mais difundido e aceito pela 

sociedade é o que a considera como conjunto de práticas que envolvam o conceito legal de 

crime comum violento e de suas vítimas atuais e potenciais.  

 

Meu ponto de partida é uma constatação: existe uma expressão muito difundida 

e coletivamente aceita pelas populações urbanas para descrever 

cognitivamente e organizar o sentido subjetivo das práticas que envolvem o 

que legalmente se define como crime comum violento e suas vítimas atuais ou 

potenciais – violência urbana. Narrativas que visam explicar motivos da ação, 

assim como avaliações morais de condutas e fenômenos da vida cotidiana nas 

grandes cidades fundamentam-se nesta expressão para serem aceitas e 

compreendidas. Isto permite tomar a violência urbana como uma representação 

coletiva, categoria de senso comum constitutiva de uma “forma de vida” 

(SILVA, 2004, p. 57) 

 

O crescimento da violência urbana, da criminalidade e dos crimes corporativos, 

sejam eles sequestros extorsivos, roubos, fraudes, contrabandos, falsificações, lavagem de 

dinheiro, roubo e furto de veículos e de cargas, tráfico de armas, drogas, bem como a percepção 

da violência e o aumento da insegurança são assuntos que a literatura acadêmica e especializada 

já discutiu e difundiu amplamente, e que serão trazidos aqui somente em seus aspectos gerais 

com o intuito de contextualizar o aumento do uso da segurança privada.  
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Para bem entender o contexto de crescimento da segurança privada e o motivo de 

estar se tornando cada vez mais necessária, é importante inicialmente compreender o cenário 

de violência e criminalidade em que se vive. E nesse aspecto compreender que são termos 

distintos. Brasil et al. (2010) ajudam nessa compreensão quando apresentam em seu estudo 

sobre a violência os conceitos acerca dessas palavras, estabelecendo que eles não são a mesma 

coisa, tendo em vista que via de regra não é crime todo ato de violência que é socialmente 

reprovável e nem tão pouco que todo ato de violência é criminoso, assim como nem todo crime 

é necessariamente violento.  

 

A violência pode ser definida como todo ato de coação, envolvendo um ou 

vários atores que produz efeitos sobre a integridade física ou moral de pessoas. 

Em um primeiro momento, é possível distinguirmos duas expressões de 

violência. A que se revela por meio da coação física implicando, no limite, em 

eliminação física (homicídio); e violência simbólica, que se manifesta em 

diferentes formas de discriminação que nem sempre é percebida como tal. 

Trata-se de ações e classificações morais associadas a preconceitos de etnia, 

gênero, orientação sexual e religião, entre outros, podendo também 

transformar-se em violência física.  

Desta forma, podemos definir, de forma distinta, o que é crime do que é 

violência. Crime, na nossa sociedade, é definido pelo conjunto de leis que 

constitui o ordenamento jurídico de um país, válido para uma determinada 

época e uma determinada sociedade. Já o conceito de violência, aqui explicado, 

está relacionado a um aspecto das ações humanas, sejam elas puníveis ou não, 

que pode causar danos físicos, morais ou psicológicos ao próprio agente e/ou 

a outras pessoas (BRASIL et al., 2010, p. 32). 

 

Cerqueira (2014) em sua tese apresenta um histórico de trinta anos de informações 

disponíveis sobre incidentes violentos, expondo o número preocupante de um milhão de 

homicídios no Brasil nesse período, número esse que o coloca entre os países mais violentos do 

mundo. 

 

O Ministério da Saúde adverte: um milhão de homicídios no Brasil. Esta é a 

triste marca a ser alcançada em trinta anos de informações disponíveis, 

segundo a única base de dados confiável sobre incidentes violentos e que cobre 

toda a extensão nacional. Tal indicador coloca o Brasil no seleto grupo de 

países mais violentos do mundo, ao lado de algumas nações africanas e outras 

da América Latina (CERQUEIRA, 2014, p.22). 
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Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 6), “a cada 10 

minutos uma pessoa é assassinada no país”. Em 2013 foram 53.646 mortes violentas (incluindo 

vítimas de homicídios dolosos e ocorrências de latrocínios e lesões corporais seguidas de morte), 

número superior em 1,1% ao de 2012, com o registro de 53.054 mortes violentas. O gráfico 2 

traz a evolução dos crimes violentos letais intencionais no período de 2009 a 2013. 

Gráfico 2 – Evolução dos crimes violentos letais intencionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014). 

 

Conforme visto no gráfico 2, em 5 anos o número de assassinatos cresceu numa 

ordem de 20,50%. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014), essa realidade 

pode ser estendida para outros tipos de crimes, conforme segue: 

 

O país convive com taxas absurdas, que naturalizam mais de 53 mil crimes 

violentos letais e 50 mil estupros registrados. Isso para não falar nas constantes 

ameaças do crime organizado; no crescimento dos roubos; e nos padrões 

operacionais inaceitáveis de letalidade e vitimização policial, que vitimam ao 

menos 6 pessoas mortas por dia pela intervenção das polícias e faz com que o 

risco de um policial ser morto seja, em média, 3 vezes superior ao da população 

como um todo. Em 5 anos, as polícias mataram cerca de 11 mil pessoas 

(Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2014, p. 8) 

 

Quanto aos gastos públicos, somente nos anos de 2012 e 2013, foram mais de 16 

bilhões os gastos da União com policiamento, defesa civil, informação e inteligência e outras 
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subfunções não especificadas. Vale ressaltar que os gastos somados das unidades da federação 

superam em mais de 500% o valor que é gasto pela União, e o dos municípios quase 50% do 

valor gasto pela união, conforme pode ser visto na tabela 3. 

Tabela 3 – Despesas realizadas com a função segurança pública, por subfunções (em milhões) 

  em reais correntes 

  2012 2013 

União 7.878.515.352,99 8.270.903.209,92 

Unidades da Federação 44.906.552.377,41 49.266.559.130,29 

Municípios 3.481.845.028,88 3.595.887.568,90 

TOTAL 56.266.912.759,28 61.133.349.909,11 

% em relação ao PIB 1,28 1,26 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014). 

 

Analisando o Gráfico 2 e a Tabela 3, pode-se perceber que um gasto maior com 

segurança não resulta necessariamente em redução do número de crimes, o que leva a 

questionar sobre que variáveis estão relacionadas com o crescimento da violência. A coerção 

com policiamento por si só não está resolvendo o problema, faz-se necessário adotar políticas 

que promovam a paz e assim minimizem os efeitos da violência. 

No próximo tópico serão abordadas questões inerentes à segurança privada que, 

conforme visto anteriormente, estão diretamente relacionadas ao crescimento da violência e da 

criminalidade. 

 

2.2. Segurança Privada: principais aspectos 

 

No Brasil, são marcos regulatórios de referência a Lei 7.102 de 1983 e o Decreto 

89.056 de 1983, os quais estabelecem as regras para a segurança privada. 

Em termos legais, a segurança privada é considerada como sendo as atividades de 

prestação de serviços que tenham por finalidade a proteção dos bens patrimoniais, o transporte 

de valores ou a garantia de transporte em segurança de qualquer outro tipo de carga. 

Adicionalmente acrescentam-se os gastos relativos à proteção à vida das pessoas e sua 

segurança que a Lei provavelmente não englobou por ser essa uma função precípua do estado. 

 

Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em 

prestação de serviços com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros 

estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; 

II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de 

carga. 
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§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por 

uma mesma empresa. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 8.863, de 1994) 

§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e 

transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das 

hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício 

das atividades de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, 

industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem fins lucrativos; e 

órgãos e empresas públicas.(Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições 

da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas 
definidas no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do 

transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução 

dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais 

legislações pertinentes. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994). (BRASIL, 1983). 

 

Muitos pesquisadores debruçaram-se sobre o tema segurança privada e exploraram 

particularidades diversas existentes nela, tais como: sua atuação em substituição à segurança 

pública ou em parceria com ela, sua inserção na vida diária dos cidadãos e das organizações, 

suas ineficiências e suas virtudes (ZIMMERMAN, 2014; MULONE, 2013, 2011; MANZO, 

2011; VALCARCE, 2010; O’CONNOR et al., 2008). Entretanto um tema que tem passado 

despercebido pelos estudiosos é o de gasto com a segurança privada, no âmbito das empresas e 

do cidadão, permanecendo desconhecido o impacto que esses gastos têm sobre o orçamento 

familiar. 

Conforme Zanetic (2005), a literatura internacional especializada em serviços de 

segurança privada traz estudos a partir dos quais se pode inferir que houve uma expansão 

significativa dela a partir dos anos 60 no mundo inteiro, de modo que seu montante superasse 

as políticas públicas. Os elementos que levaram a esse crescimento foram as mudanças 

ocorridas nas sociedades e de modo especial nos grandes centros urbanos. 

Para Zanetic (2010), as principais causas para a expansão dos serviços privados de 

segurança no âmbito internacional foram o incentivo econômico e o espaço para policiamento 

pelas empresas privadas em espaços considerados semi-públicos como shopping centers e 

hospitais:  

O incentivo econômico e o espaço legal para o policiamento corporativo, entre os 

quais o surgimento e a disseminação das "propriedades privadas em massa", também 

chamadas de espaços semi-públicos; o aumento do crime e da sensação de insegurança; 

e outros fatores inerentes a esses, como a pressão das companhias de seguros sobre 

seus clientes para a contratação de serviços especializados de proteção. (ZANETIC, 

2010, p.52) 

 

 

Sobre aspectos da segurança privada, verificando a literatura internacional nos 

últimos cinco anos, foram encontrados alguns estudos, entretanto, vale ressaltar, nenhum 
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tratando da questão dos gastos com segurança privada, e sim de seus aspectos gerais, como em 

que se constitui, como funciona e quais os instrumentos utilizados. 

As principais temáticas identificadas nesses estudos foram relativas aos aspectos 

gerais da segurança privada aplicada aos países investigados, sendo o Brasil o país que possui 

o maior número de pesquisas e pesquisadores, se tomados individualmente em comparação aos 

demais. É importante observar também que a maioria dos estudos, tomados em sua totalidade 

(quantidade de estudos realizados), não são dos países ditos de terceiro mundo e sim dos países 

de primeiro mundo.  

Dos estudos analisados, vale ressaltar a pesquisa de Valcarce (2010), o qual estudou 

o processo de formação de preços no mercado de segurança privada da Argentina, verificando 

como os preços são constituídos, quais elementos são relevantes e como o mercado interpreta 

esses valores.   

Os demais vão enfocar algum aspecto relevante à segurança privada, mas não em 

aspectos financeiros, tais como: 

• Lopes (2011) traz um levantamento do crescimento das atividades de 

segurança privada no Brasil, apresentando como é feito o controle dessas 

atividades pela Polícia Federal Brasileira;  

• Seabra (2011) apresenta em seu estudo um paralelo entre o aumento da 

violência em São Paulo e sua relação com o aumento do número de 

trabalhadores na segurança privada. 

• Zanetic (2013), o qual aborda a questão da segurança privada como uso da 

força pela sociedade; do policiamento; similaridades e divergências entre 

polícia e segurança privada; e  

• Cerqueira (2014), que traz de forma bem atual e com dados históricos 

relevantes, as causas e consequências do crime do Brasil, que, à época, 

representava um custo anual de 2,3% do PIB. 

Após a identificação dos principais elementos pertinentes à violência urbana e à 

criminalidade e suas implicações no âmbito da segurança privada, serão abordados no próximo 

tópico os principais conceitos e elementos do gasto em seu aspecto geral. 

 

2.3. Gastos: conceito, elementos constituintes e principais aspectos. 

 

Nesta seção serão vistas as questões inerentes ao gasto.  
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2.3.1. Aspectos conceituais inerentes ao Gasto 

 

Antes de prosseguir no estudo específico dos gastos com segurança privada arcados 

pelo cidadão ante a insegurança por ele percebida, serão apresentados alguns entendimentos 

acerca do conceito de gasto e de como ele surgiu dentro do campo da Contabilidade.  

Já se pode perceber que essa palavra tão pequena carrega em si uma importância 

sem tamanho, tendo em vista que proporciona conhecer a dimensão de determinada questão 

quanto aos aspectos financeiros. 

A figura 1 apresenta os principais elementos inerentes ao conceito de gastos que 

serão vistos ao longo deste tópico. 

 

Figura 1 – Palavras chave sobre gastos 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Atkinson [et all] (2002), Wernke (2004) e Martins (2010). 

 

O primeiro conceito a ser visto é o mais geral, para em seguida se chegar ao mais 

específico e usual. No Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda 

(2010), o significado de gasto é “parte consumida (de um todo); despesa”. Essa definição, 

embora incipiente, consiste numa explicação bem geral do que venha a ser o gasto. 

O gasto representa para a contabilidade o montante aplicado por determinada 

organização para a consecução de seus objetivos, desde aqueles necessários para que o produto 

ou serviço esteja concluído, àqueles gastos necessários à administração, comercialização e 

outros. Representado pelo sacrifício financeiro representado por entrega ou promessa de 

GASTOS

Sacrifício 
financeiro

Despesa/ 
Custo

Valor 
pago
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entrega de ativos (via de regra dinheiro); assim, tem-se gastos com a aquisição de matérias-

primas, pessoal, entre outros (MARTINS, 2010; BEULKE e BERTÓ, 2005; MAHER, 2001).  

 

2.3.2. Elementos constituintes do Gasto 

 

Conforme Martins (2010, p.19), “Até a Revolução Industrial (século XVIII) quase 

só existia a contabilidade financeira, que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem 

estruturada para servir as empresas comerciais”. Nessa época não se falava em gastos 

propriamente ditos, tendo em vista ser preocupação das empresas somente os resultados de cada 

período, com o resultado final, e o quanto a empresa estava “apurando” de lucro.  

Quando surgem as indústrias, essa visão de passado começa a mudar e são 

acrescentados elementos novos nas análises (MARTINS, 2010; MAHER, 2001). 

Para um melhor entendimento dos elementos constituintes dos gastos de 

determinada entidade, faz-se necessário elencar os significados dos termos mais recorrentes na 

contabilidade, quais sejam: gasto, desembolso, investimento, custo, despesa e perda. 

 

No meio desse emaranhado de nomes e ideias, normalmente o principiante se vê 

perdido, e às vezes o experiente, embaraçado; por isso passamos a utilizar a seguinte 

nomenclatura: 

- Gastos: compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro 

para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado pela entrega ou promessa 

de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

- Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço; 

- Investimento: gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis 

a futuro (s) período (s). 

- Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e 

serviços. 
- Despesa: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de 

receitas; 

- Perda: bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.  

(MARTINS, 2010, p.24) 

 

Martins (2010) explica que os contadores tentaram adaptar os critérios da empresa 

comercial às indústrias, atribuindo como despesas todo e qualquer valor que não fosse o dos 

insumos utilizados na produção, iniciando assim às adaptações com a formação de critérios de 

valoração dos estoques no caso industrial. 

No aspecto dos gastos com segurança privada arcados pelo cidadão, serão 

considerados elementos constituintes os bens e serviços que sejam adquiridos pelo cidadão com 

o intuito de minimizar o risco de ser vítima de violência ou da criminalidade, denominados 

como itens de segurança privada, tais como: carro blindado; segurança privada (guardas); 



32 

 

alarme para carro; rastreador de veículo; armas de fogo; cerca elétrica; seguro veicular; seguro 

residencial contra roubo; concertina; alarme e sensor de presença em casa; portão eletrônico; 

cão de guarda; muros altos; câmeras de segurança; morar em condomínios e porteiros 

eletrônicos. 

2.3.3. Principais aspectos 

 

A questão dos gastos surge junto com a contabilidade, tendo em vista que 

inicialmente todo e qualquer valor despendido pelas entidades era considerado simplesmente 

gasto, somente com a Revolução Industrial, no século XVIII, período em que houve a inserção 

de novas invenções e dos processos automatizados, é que surge a contabilidade de custos e 

separa o que é despesa e o que é custo dividindo os gastos. (MARTINS, 2010; MAHER, 2001). 

Martins (2010) ressalta que os custos não surgiram como instrumento de gestão e 

sim de uma preocupação dos contadores, auditores e fiscais de como resolver seus problemas 

de mensuração dos estoques e do resultado. E foi essa “subutilização” que evitou ter a 

Contabilidade de Custos uma melhor utilização e evolução por muito tempo, tendo em vista 

que a forma como se fazia já satisfazia aos interesses da época. 

Vale Ressaltar que, embora as mudanças na sociedade que motivaram a divisão dos 

gastos em custos e despesas datem mais de 20 anos, a contabilidade de custos só veio a 

incorporar essa nova visão por parte de seus usuários há pouco tempo em termo relativo, sendo 

considerado ainda bebê e requerendo ainda muitos estudos a fim de aprimorar e chegar a níveis 

maiores de evolução e utilização com fins gerenciais (MARTINS, 2010). 

O elemento que propiciou um maior avanço na contabilidade foi o estágio atual da 

tecnologia da informação, que permite uma variedade de soluções para um melhor cálculo dos 

valores componentes dos gastos das organizações, além de uma maior abrangência em sua 

utilização nas mais diversas decisões, desde uma simples consulta pessoal, às grandes decisões 

corporativas. Os elementos do gasto: custo e despesa, passam então a ser fator decisivo em 

muitas situações cotidianas, deixam de ser preocupação somente das empresas industriais 

(MARTINS, 2010; BEULKE e BERTÓ, 2005). 

Neste trabalho será considerada a palavra gasto conforme apresentado na próxima 

seção. 

2.3.4. Gastos com segurança privada 
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Gasto é a ação de usar meios de pagamento (dinheiro e seus correlatos) para pagar 

algo, a quantia despendida. São os valores aplicados em itens necessários para a segurança do 

patrimônio e das pessoas, desde a aquisição de cofres à vigilância armada das guaritas dos 

prédios residenciais. 

Conhecer e controlar os gastos faz-se necessário tanto às famílias que necessitam 

fazer com que seus rendimentos cumpram com as suas obrigações e satisfaçam as suas 

necessidades, como para as empresas, que devem conhecer detalhadamente os seus gastos e 

assim não comprometer os seus lucros; também ao governo, que mesmo não possuindo 

interesses financeiros, precisa controlar os gastos para evitar o déficit fiscal. 

Segundo Cerqueira et al. (2007), os gastos com a criminalidade podem ser divididos 

em dois grandes grupos, usando como referência para a divisão os responsáveis pelo pagamento 

dos gastos, o Estado ou o setor privado. Quanto aos gastos do Estado podem ser citadas as 

despesas com as consequências da violência e criminalidade, tais como os gastos com saúde no 

tratamento das vítimas e da seguridade social com pagamento de pensões e aposentarias devido 

a mortes e invalidez das vítimas; além das despesas com a própria segurança pública, efetivo 

de policiais, máquina administrativa, prisões etc. No que se refere aos gastos do setor privado, 

podem ser citados os gastos com blindagem de veículos, instalação de câmaras de segurança e 

alarmes, contratação de segurança especializada etc.  

Como consequência das externalidades negativas da V&C, os indivíduos e empresas 

reagem despendendo recursos para a autoproteção, blindando seus carros, instalando 
grades, alarmes, comprando armas, e adquirindo seguros, cujos prêmios são 

majorados na proporção da violência prevalente. Muitas vezes, esses gastos são 

somados às despesas com a contratação de segurança especializada. Quando esses 

dispêndios são feitos pelas empresas, isto representa um aumento no custo marginal 

de produção, que termina sendo repassado para os consumidores, na forma de 

aumento no preço dos bens e serviços. Como consequência há uma diminuição nos 

negócios e uma perda de bem-estar social, que os economistas conhecem como perda 

do peso morto. Por outro lado, o medo do crime em si representa um custo social, que 

muitas vezes influencia o preço de bens e serviços, principalmente no mercado 

imobiliário, onde determinados imóveis localizados em regiões violentas sofrem 

significativa desvalorização. (CERQUEIRA et al., 2007, p. 12) 

 

Na tabela 4 é apresentada a composição dos gastos da violência para o Estado e na 

tabela 5 a composição dos gastos da violência para o setor privado, segundo Cerqueira (2007). 
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Tabela 4 – Gastos com a violência e a criminalidade (Estado) 

I - Custos Arcados pelo Estado 

1. Saúde 

1.1 Internação 

1.2 Procedimentos hospitalares 

1.3 Tratamentos terapêuticos 

2. Seguridade social 

2.1 Pensões 

2.2 Dias de trabalho perdidos 
3. Segurança Pública 

3.1 Guarda Municipal 

3.2 Defesa Civil Municipal 

3.3 Polícia Militar 

3.4 Polícia Civil 

3.5 Corpo de Bombeiros 

3.6 Polícia Rodoviária Federal 

3.7 Polícia Federal 

4. Ministério público criminal 

5. Justiça criminal 

6. Sistema de execução penal 

6.1 Sistemas Prisionais 

6.2 Sistemas de Penas Alternativas 

7. Sistemas socioeducativos para menores 

8. Programas de prevenção ao crime 
9. Despesas com autoproteção e segurança 

privada dos Ativos do Estado 

10. Despesas com seguros 

 

Fonte: Cerqueira et al. (2007, p. 13). 

 

Tabela 5 – Gastos com a violência e a criminalidade (setor privado) 

II - Custos arcados pelo Setor Privado 

1. Das vítimas 

1.1. Perdas materiais 

1.2. Custas com processos judiciais 

1.3. Serviços médicos e terapêuticos 

1.4. Perda de rendimentos com dias não trabalhados 

1.5. Perda de capital humano 

1.5.1. Mortalidade 

1.5.2. Morbidade 

1.5.3. Traumas psicológicos 
1.6. Dor, sofrimento e perda de qualidade de vida 

2. Dos criminosos 

2.1. Custo de oportunidade dos detentos 

2.2. Recursos utilizados pelos criminosos 

2.3. (-) transferência de valores roubados 

3. Da sociedade 

3.1.Perda patrimonial no setor imobiliário 

3.2. Despesas com autoproteção (grades, alarmes, blindados etc.) 

3.3. Despesas com segurança privada especializada 

3.4. Despesas com seguros 

3.5. Perda de bem-estar no mercado de bens e serviços 

3.6. Medo do crime 

Fonte: Cerqueira et al. (2007, p. 13). 

 

Neste trabalho, um novo grupo é apresentado na composição dos gastos com a 

violência e criminalidade, qual seja o do cidadão que está realizando gastos com a prevenção 

diante da insegurança em que se encontra. 

Para efeito deste estudo, serão considerados como gastos com segurança privada do 

cidadão todos os desembolsos realizados com a intenção de minimizar a sensação de 

insegurança, desde a utilização de serviços de vigilância, aos itens adquiridos com essa 
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finalidade, tais como câmeras de monitoramento eletrônico, sistemas de vigilância, 

equipamentos, seguros, veículos utilizados somente para essa finalidade, blindagem de veículos, 

detectores de movimento, botões de pânico e outros itens. 

 

2.4. Gastos do cidadão – Motivações para o comportamento do consumidor 

 

Para Schiffman e Kanuk (2000, p. 5), o comportamento do consumidor pode ser 

definido como o comportamento que os consumidores exibem ao buscar, comprar ou utilizar 

determinados produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades. 

As necessidades e motivações do consumidor são os principais elementos que 

favorecem o comportamento do consumidor em seus gastos. Por motivação, entende-se a força 

motriz interna que nos impele à ação, que nos move. Esta força é produzida por um estado de 

tensão, que existe em função de uma necessidade não satisfeita, é a motivação o processo que 

faz com que as pessoas se comportem de determinado modo perante suas necessidades 

(FROEMMINGet all., 2009; GIGLIO, 2005; SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Na figura 2, Schiffman e Kanuk (2010) apresentam um modelo que ajuda na 

compreensão dos elementos influenciadores na decisão de compra de determinado item pelo 

consumidor, dividido em três fases distintas, mas entrelaçadas, quais sejam: entrada, processo 

e saída. 
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Figura 2 – Modelo de tomada de decisões do consumidor 

 

Fonte: Tradução livre de Schiffman, Kanuk (2010, p. 18). 

 

Conforme a última pesquisa realizada pelo IBGE sobre os orçamentos familiares, 

que leva em conta os anos de 2008 e 2009, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), as 

famílias brasileiras gastaram nesse período no Brasil, em média, R$ 1.610 por mês com 

alimentação, habitação e transporte, o que corresponde a 61,3% do gasto médio mensal das 

famílias, estimado em R$ 2.626,31. Não consta nesse estudo a especificação dos gastos 

realizados pelas famílias relativos à segurança privada. “Os propósitos principais das Pesquisas 

de Orçamentos Familiares - POFs realizadas pelo IBGE são disponibilizar informações sobre a 

composição orçamentária doméstica e sobre as condições de vida da população, incluindo a 

percepção subjetiva da qualidade de vida. (IBGE, 2010a, p.15) 
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Conforme visto nos tópicos anteriores, o sentimento de insegurança e medo, 

associado ao descrédito na segurança pública, leva o cidadão a efetuar gastos com segurança 

privada, embora não esteja devidamente explicitado em nossos órgãos de pesquisas e estatística; 

entretanto, no ano de 2009, o IBGE realizou um estudo sobre as características da vitimização, 

no qual “investigou-se a sensação de segurança percebida pelas pessoas no domicílio, bairro e 

cidade, assim como a existência de dispositivos para a segurança do domicílio” (IBGE, 2010b, 

p.42-43). 

 

As declarações permitiram afirmar que, à medida que a população se afastava do 

domicílio, a sensação de segurança se reduzia. No Brasil, estimou-se que a maioria da 

população (78,6% ou 127,9 milhões de pessoas) sentia-se segura no domicílio onde 

residia. No bairro, este percentual foi estimado em 67,1% (ou 109,2 milhões de 

pessoas) e, na cidade, a sensação de segurança era compartilhada por pouco mais da 

metade da população, 52,8% (ou 85,9 milhões de pessoas).  

A Região Norte foi aquela que apresentou os menores percentuais de pessoas que 

declararam sentirem-se seguras (71,6% no domicílio, 59,8% no bairro e 48,2% na 

cidade). A Região Sul apresentou as maiores proporções de pessoas que afirmaram se 
sentirem seguras nos locais pesquisados (no domicílio 81,9%, no bairro 72,6% e na 

cidade 60,5%). (IBGE, 2010b, p.43). 

 

Conforme o IBGE (2010b, p. 45), na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2009 foram inseridas perguntas sobre a existência de dispositivos para aumentar a 

segurança nos domicílios. A lista geral de dispositivos de segurança formou um conjunto de 8 

(oito) dispositivos: 1) grade na janela/porta; 2) olho mágico, abertura na porta, corrente no 

trinco da porta ou interfone; 3) cerca eletrificada, muro ou grade com mais de 2 metros de altura 

ou com cacos de vidro ou arame farpado, e/ou alarme eletrônico; 4) fechaduras extras e/ou 

barras na porta/janela contra arrombamento; 5) cachorro; 6) câmera de vídeo; 7) segurança 

privada e/ou cancela; e 8) outro mecanismo de segurança. Desses itens, foram utilizados nessa 

pesquisa os itens 2, 3, 5, 6, 7 e 8 por sua relevância e atualidade, apesar de não se ter mensurado 

os gastos com a aquisição específica desses itens. 

A partir do modelo de Schiffman e Kanuk (2010) - processo de motivação e das 

considerações empreendidas por Araújo e Ramos (2007) e Loureiro (2008), elaborou-se a figura 

3, na qual se vê os elementos motivadores dos gastos com segurança privada. 
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Figura 3– Processo de motivação dos gastos com segurança privada. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no modelo do processo de motivação de Schiffman, Kanuk (2010, p. 89). 

 

O orçamento familiar está sendo comprometido pelos gastos com segurança (para 

proteger o carro, a casa e a si próprio e seus familiares), faz-se necessário, portanto, o 

conhecimento desse número, que tantas vezes passa despercebido até mesmo pelo cidadão. 

Conhecer o valor aproximado da conta que a uma parte da população está arcando para se 

proteger é o que será visto na seção 4 com a análise dos resultados dessa pesquisa. A seção 

seguinte aborda a metodologia empregada na pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para se conseguir atingir os objetivos definidos para esta pesquisa, foram adotados 

os procedimentos metodológicos definidos no presente capítulo. 

Nesta seção são apresentados o tipo de pesquisa utilizada e a abordagem que a 

norteou; bem como a tipologia da pesquisa, as técnicas de pesquisa, a forma de coleta e os 

métodos utilizados no tratamento de dados.  

A figura 4 proporciona o entendimento das premissas utilizadas para delinear e 

determinar o tipo de pesquisa. 

Figura 4– Delineamento da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Collis e Hussey (2005, p.55). 

 

Considerando a natureza da realidade pressuposta do objeto em estudo, sua 

ontologia, a presente pesquisa classifica-se como quantitativa, a qual, conforme Collis e Hussey 

(2005), tem por característica ser a realidade objetiva e separada do pesquisador. 

De acordo com Gil (1999), classifica-se como exploratória, em que se busca 

desenvolver conceitos e ideias, sendo analisado o comportamento do cidadão frente à 

insegurança, na qual se privilegiará a riqueza dos dados com a identificação dos determinantes 

dos gastos com segurança privada do cidadão. 

Toda pesquisa deve cumprir no mínimo os seguintes objetivos, segundo Sampieri, 

Collado e Lúcio (2006): produzir conhecimento e teorias (pesquisa básica) e solucionar 

problemas básicos (pesquisa aplicada).  

Sendo na definição desses objetivos que a pesquisa se define quanto ao método a 

ser utilizado. 

De acordo com Collis e Hussey (2005) existem muitas formas de se classificar uma 

pesquisa, seja de acordo com o objetivo da pesquisa, seja pelo processo, ou pela lógica ou ainda 
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pelo resultado. A presente pesquisa, seguindo a classificação desses autores, se qualifica de 

acordo com o processo, como quantitativa, tendo em vista que o foco será a identificação das 

variáveis e dos gastos com segurança privada, associados à percepção de insegurança por conta 

da violência e criminalidade, que são arcados pelo cidadão. 

Conforme já apresentado e utilizando o critério de Roesch (2006, p.130), no qual, 

quando o propósito de uma pesquisa é medir relações entre variáveis (causa e efeito), ou avaliar 

o resultado seja de um sistema, seja de um projeto, “recomenda-se a utilização do enfoque 

quantitativo e utilizar a melhor estratégia de controlar o delineamento da pesquisa para garantir 

uma boa interpretação dos resultados”, serão utilizadas análises estatísticas para explicar a 

relação entre as variáveis. 

O método de pesquisa foi determinado como quantitativo, com coleta através de 

survey. A pesquisa survey pode ser descrita como a forma de se obter dados e/ou informações 

sobre determinada pessoa ou grupo, tendo como interesse produzir informações quantitativas. 

(FREITAS et al., 2000). Nesta pesquisa, os dados coletados foram aqueles inerentes aos gastos 

dos cidadãos com a segurança pessoal e/ou patrimonial, conforme disposto na figura 5. 

 

Figura 5 – Escopo da pesquisa: gastos do cidadão com segurança privada 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Os gastos com segurança privada vistos sob a ótica do cidadão e não do setor 

privado ou do público é a lacuna que esta pesquisa visa preencher. 

 

3.1. Procedimentos de desenvolvimento do instrumento de coleta de dados 

 

Nesta pesquisa, busca-se saber se existe relação entre a percepção de insegurança 

por parte do cidadão e seus gastos com segurança privada, e para se atingir esse objetivo foi 

elaborado um questionário a partir do qual foi realizada a coleta dos dados. 

GASTOS CIDADÃO SETOR PRIVADO SETOR PÚBLICO

MEDIDAS PREVENTIVAS

------ -------

------ -------

------ --------

------ -------

------ -------

------ --------

------ -------

------ -------

------ --------

MEDIDAS CORRETIVAS

------ -------

------ -------

------ --------

------ -------

------ -------

------ --------

------ -------

------ -------

------ --------
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Conforme Hair Jr. et all (2005, p.159), “um questionário é um conjunto 

predeterminado de perguntas criadas para coletar dados dos respondentes... Uma boa survey 

exige bons questionários para garantir a precisão dos dados”. Como instrumento de 

investigação e coleta de dados, foi utilizado questionário para realizar a survey do tipo enquete. 

Foram elaboradas questões abertas e fechadas em um questionário semiestruturado, conforme 

apresentado no Apêndice A – Instrumento de coleta de dados.  

Para elaboração do questionário em sua versão inicial foram realizadas as seguintes 

etapas: brainstorm com pessoas por afinidade, busca em artigos, livros e sites sobre segurança 

de itens de segurança privada adquiridos pelo cidadão, sejam aqueles para inibidora ação 

criminosa, bem como situações que de algum modo provocasse o sentimento de insegurança e 

a busca por medidas protetivas na aquisição de segurança privada.  

Após a elaboração da versão inicial do questionário, foi feita validação de face com 

3 (três) professores, sendo um da Universidade Federal do Ceará (UFC), um da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) e um do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE), com o intuito de identificar possíveis falhas na escrita das questões e que 

pudessem levar o respondente a incorrer em erros de interpretação, bem como se o mesmo 

responderia às questões propostas na pesquisa (KOTLER; KELLER, 2006). 

Conforme Kotler e Keller (2006, p. 104) “os questionários devem ser desenvolvidos, 

testados e aperfeiçoados com todo o cuidado antes de serem aplicados em larga escala”, e para 

atender essa recomendação após a validação de face, foi realizado um pré-teste com 15 pessoas, 

escolhidas por conveniência, para verificação da clareza das questões. 

O questionário constou de 18 questões dividas em seções. A primeira seção trouxe 

questões relativas ao perfil do respondente, tais como: gênero, idade, renda familiar, estado 

civil, entre outras. Na segunda seção, as perguntas versavam sobre a percepção da violência por 

parte do respondente, na terceira parte, ele foi questionado acerca dos gastos com segurança 

privada, elencando, por exemplo, numa das questões, dispositivos de segurança adquiridos pelo 

respondente e o valor aproximado de seus gastos anuais com esses dispositivos e por fim duas 

questões abertas sobre a importância da utilização de itens de segurança para minimizar a 

insegurança e outra sobre a influência da mídia sobre a percepção acerca da violência. 

Uma vez elaborado o questionário em sua versão final, este foi publicado através 

de formulário eletrônico online (https://docs.google.com/forms/d/1eaDzdqtjXqT-

TTp6w393EpC9HQ58uBTwR3UbDObfwqs/viewform?usp=send_form), onde o respondente 

acessava o link da pesquisa e após concluir suas respostas eram automaticamente registradas 

em planilha eletrônica. Para que as pessoas tomassem conhecimento do formulário e assim o 

https://docs.google.com/forms/d/1eaDzdqtjXqT-TTp6w393EpC9HQ58uBTwR3UbDObfwqs/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1eaDzdqtjXqT-TTp6w393EpC9HQ58uBTwR3UbDObfwqs/viewform?usp=send_form
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respondessem foi realizada a divulgação em redes sociais e por e-mail. O formulário ficou 

disponível no período de 21/08/15 a 02/09/15.  

Foi definido o tamanho mínimo da amostra de respondentes de 250, que, conforme 

Field (2009), é uma quantidade suficiente para se obter um modelo de regressão confiável tendo 

em vista que, ainda segundo o autor, “você deve ter 10 casos de dados para cada previsor no 

modelo”, considerando que temos 25 itens previsores de gastos, a amostra ideal seria de 250 

respostas válidas.   

Como resultado da divulgação da pesquisa online, obteve-se 336 questionários 

respondidos, sendo que destes 82 foram excluídos por apresentarem algum erro no 

preenchimento (sejam nos dados de perfil, sejam nos elementos da pesquisa), restando ao final 

254 respostas válidas. Os motivos da exclusão serão apresentados na seção de coleta dos dados. 

 

3.2. Procedimentos de análise de dados. 

 

Foram definidos dois construtos para a análise dos dados, conforme figura 6, um 

relativo à percepção de insegurança por parte do cidadão (PI) e outro, aos gastos com segurança 

privada (GSP). 

Figura 6 – Constructos da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para PI são elementos constituintes a localização da residência e do trabalho do 

respondente, o fato de ter sido exposto ou ter tido familiares e/ou amigos próximos expostos à 

situação de violência e a questão de ter amigos e/ou parentes envolvidos com drogas ou 

atividades ilícitas. Para os elementos do perfil foram considerados, entre outros, o gênero, a 

idade, o estado civil, tipo de residência. 
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Sendo PI e os elementos de perfil as variáveis independentes e GSP a variável 

dependente. 

Para a análise das variáveis foram utilizadas a correlação, a regressão univariada e 

a análise fatorial. 

As variáveis dessa pesquisa se dividem em três categorias: os gastos com prevenção 

de incidentes de segurança arcados pelo cidadão, os determinantes desses gastos que serão 

identificados e as variáveis de perfil. Destas, a variável dependente, aquela que será explicada 

tendo em vista ser influenciada pela independente, é a primeira, e as independentes as demais, 

pois são elas que influenciariam, determinariam ou afetariam a primeira variável. 

Inicialmente foi elaborado e analisado o resumo estatístico de todos os dados, 

composto por estatísticas descritivas, distribuição de frequências e histogramas. 

A segunda etapa de análise dos dados consistiu na análise de correlações, na qual 

se verificou o grau de relacionamento entre as variáveis, estabelecido pelo coeficiente de 

correlação, buscando-se uma medida que sintetizasse essa relação (LIRA, 2004).  

 

Em estudos que envolvem duas ou mais variáveis, é comum o interesse em conhecer 

o relacionamento entre elas, além das estatísticas descritivas normalmente calculadas. 

A medida que mostra o grau de relacionamento entre duas variáveis [...], é chamada 

de coeficiente de correlação. É também conhecida como medida de associação, de 

interdependência, de intercorrelação ou de relação entre as variáveis (LIRA, 2004, p. 
30).  

 

Nos casos em que foi necessário atestar a diferença entre valores médios de 

variáveis, foi utilizado o teste T. (FIELD, 2009) 

Como técnica para identificação de relações entre as variáveis foi utilizada a 

regressão univariada, através da qual se buscou descrever a variável dependente e uma variável 

independente (HAIR JR. et all, 2005). Para a análise dos dados foi utilizado o software 

estatístico IBM SSPSS.  

Foi também interesse da pesquisa estabelecer uma relação funcional entre as 

variáveis envolvidas, para descrever o fenômeno dos gastos arcados pelo cidadão, em virtude 

da insegurança gerada pela violência e criminalidade. 

Para categorizar os diversos gastos utilizados no estudo, foi utilizada ainda a análise 

fatorial que, segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2012, p. 74), “é uma técnica estatística que 

busca através da avaliação de um conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de 

variabilidade comuns existentes em um conjunto de fenômenos”. 
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A análise fatorial foi realizada com a intenção de identificar a valoração dos itens 

de segurança pelos respondentes e suas associações, verificando as variabilidades comuns 

através dos fatores, assim como também resumir os diversos itens de segurança disponíveis ao 

cidadão em categorias.  

A confiabilidade é, segundo Hair Jr et all (2005, p. 111), “uma avaliação do grau 

de consistência entre as múltiplas medidas de uma variável” com o objetivo de assegurar que 

as respostas sejam confiáveis, possuam consistência interna. Foi utilizado para mediar a 

confiabilidade da categorização o alfa de Cronbach, que é a medida mais utilizada, sendo 

aceitos fatores com alfa acima de 0,70, valor este que indica confiabilidade ótima (HAIR JR et 

all, 2005). 

A análise fatorial foi realizada utilizando-se o método de análise dos componentes 

principais e permitiu a extração de 5 (cinco) fatores. De acordo com Field (2009) para uma 

amostra que excede 250 casos a comunalidade média deve ser acima de 0,60.  

A próxima seção traz os dados e os resultados de sua análise. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E SEUS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as características da amostra e os resultados das 

análises realizadas a partir da coleta de dados, tendo em vista atender os objetivos dessa 

pesquisa quanto a identificar se existe relação entre a percepção de insegurança e os gastos do 

cidadão com segurança privada. 

A primeira parte traz a caracterização da amostra e análise descritiva dos dados, 

traçando o perfil dos respondentes. 

Na segunda seção é realizada a análise de correlação para verificar a associação 

entre os elementos de perfil dos respondentes e os GSP e assim identificar as variáveis 

influenciadoras dos gastos com segurança privada, e, na terceira seção, é realizada a análise de 

correlação para verificar a associação entre PI e GSP e assim identificar as variáveis 

influenciadoras dos gastos com segurança privada. 

Em seguida, na quarta seção, são analisados os gastos com segurança e é 

identificado o valor do gasto médio anual com segurança privada da amostra, sendo explicitados 

os principais itens de segurança adquiridos pelo cidadão para prevenção à violência através da 

análise da distribuição de frequência com diagrama de Pareto. 

Após conhecer os gastos, a quinta seção traz a verificação da relação entre os 

determinantes identificados e os gastos para explorar as relações de causa e efeito através da 

análise de regressão univariada, empregando os elementos de perfil que tiveram associação 

positiva com os gastos com segurança privada.  

E por fim, na sexta seção, é utilizada a análise fatorial exploratória para identificar 

categorias que resumam os gastos com segurança privada, utilizando como referência o grau de 

importância atribuído pelos respondentes a cada um dos itens listados na pesquisa. 

 

4.1. Caracterização da amostra e análise descritiva dos dados (perfil dos 

respondentes) 

 

Foram coletados ao todo 336 questionários, destes foram excluídos 82, conforme 

tabela 6, restando, portanto, 254 considerados válidos. Os motivos para a exclusão de 

questionários das análises foram: 65 por incoerência de dados diversos; 6 por erro no campo de 

valor gasto; 4 por duplicação de resposta; 3 por erro na determinação do grau de importância 

dos itens de segurança; 2 por erro na idade e na determinação do grau de importância dos itens 
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de segurança e 2 por erro na informação da renda bruta familiar. A tabela 16 apresenta os 

critérios de exclusão de respostas utilizados. 

Tabela 6 – Questionários excluídos por motivo 

Motivo Exclusão Qde. 

Incoerência de dados (itens de segurança, gastos, renda, idade, entre outros) 65 

Erro no valor dos gastos 6 

Registro duplicado 4 

Erro na determinação do grau de importância dos itens de segurança 3 

Erro na idade e determinação do grau de importância dos itens de segurança 2 

Erro na informação da renda bruta familiar 2 

Total geral 82 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quanto às variáveis de perfil, a análise inicia-se pela qualificação dos respondentes 

da pesquisa quanto a gênero, escolaridade, idade, renda familiar, estado civil, tipo de residência, 

quantidade de filhos e Estado.  

A amostra mostrou uma prevalência do sexo feminino, com 65%, sendo o gênero 

masculino responsável por 35%, conforme gráfico 3. 

Gráfico 3 – Respondentes por gênero 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o gráfico 4, a faixa etária da amostra é composta em sua maioria 

por jovens, sendo a faixa de 30 a 39 anos a mais representativa, com um percentual de 35%; 
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seguida pelos jovens de até 24 anos, com 25%, e jovens de 25 a 29 anos com 18%, que somados 

representam mais de 75% da amostra, conforme apresentado no gráfico 4.  

Gráfico 4 – Respondentes por faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à escolaridade, a amostra apresentou uma concentração de pessoas com 

nível superior concluído, representado um percentual total de 60%, sendo 39% com graduação 

completa, 15% com mestrado e 6% com doutorado, conforme disposto no gráfico 5.  

Gráfico 5 – Respondentes por escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Quanto ao estado civil, a amostra apresentou 46% de pessoas que se declararam 

solteiras; 39% casados; 6% em união estável; 5% divorciados; 2% viúvos e 1% separados.  

A pesquisa mostrou que o tipo de residência da maioria dos respondentes é casa, 

54%; tendo 40% morando em apartamento e 6% em casas de condomínio. 
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No item referente à quantidade de filhos, a amostra apresentou um percentual de 

61% de pessoas que não tem filhos. 

A tabela 7 apresenta o estado de residência dos respondentes, a partir do qual se 

verifica que os estados mais relevantes foram Ceará com 78% da amostra e o Amazonas com 

10%. 

Tabela 7 – Estado dos respondentes 

Estado Quantidade % 

Ceará 199 78% 

Demais Estados 55 22% 

Total 254   

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como renda bruta familiar média encontrou-se o valor de R$ 6.436, sendo a menor 

renda familiar de até um salário mínimo e a maior de mais de 40 salários-mínimos. Cerca de 

69% dos respondentes do questionário estão empregados, o que equivale a 175 pessoas.  

Quanto aos dados relativos ao perfil dos respondentes, é possível constatar que há 

uma prevalência do gênero feminino; com uma predominância de pessoas jovens e que possuem 

nível superior completo, cuja renda bruta familiar média é 8,17 SM (salários-mínimos).  

 

4.2. Associação entre o perfil e os gastos com segurança privada 

 

A análise de correlação foi feita com o objetivo de identificar quais as variáveis 

associadas ao perfil que são relevantes para entender os gastos com segurança privada que são 

realizados pelo cidadão. Escolheu-se como coeficiente de correlação o Spearman’srho tendo 

em vista serem as variáveis de perfil não paramétricas. Field (2009) indica que é o tipo de 

coeficiente de correlação recomendado para ser usado nesta situação.  

Na tabela 8 são apresentadas as variáveis de perfil em que se verificou a possível 

correlação com o gasto, em que se verifica que a idade e a renda se relacionam estatisticamente 

de modo significativo com a variável gasto. O valor da significância tanto da variável idade 

quanto da variável renda bruta familiar foi inferior 0,05; portanto, pode ser concluído que existe 

uma associação estatística significativa entre o gasto com segurança privada e a idade, e, com 

a renda. Uma vez que as correlações são positivas, pode-se concluir que, à medida que a idade 

e a renda aumentam, os gastos com segurança privada também aumentem. 
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Tabela 8 – Análise de Correlação dados de perfil x GSP 

Correlações Gasto 

Spearman'srho Gênero Correlation Coefficient -,044 

Sig. (1-tailed) ,244 

N 252 

Idade Correlation Coefficient ,188** 

Sig. (1-tailed) ,001 

N 252 

Renda Bruta Familiar Correlation Coefficient ,521** 

Sig. (1-tailed) ,000 

N 252 

Total de Filhos Correlation Coefficient ,061 

Sig. (1-tailed) ,166 

N 252 

Gasto Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (1-tailed)   

N 252 

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Pode-se inferir que as pessoas com maior idade e renda apresentam maior 

propensão ao gasto e maiores gastos com segurança privada.  

As variáveis gênero (G1) e quantidade filhos (TF1) não têm associação com 

variações no gasto conforme apresentou a tabela 8, o que significa dizer que o fato de ser do 

gênero feminino ou masculino não influencia no valor gasto com segurança privada; também 

não influencia no valor gasto a quantidade de filhos. 

 

4.3. Associação entre a percepção de insegurança e os gastos com segurança privada 

 

A análise de correlação entre PI e GSP teve como objetivo identificar quais das 

variáveis relacionadas à percepção de insegurança do cidadão estão associadas ao gasto com 

itens de segurança privada.  

Inicialmente apresenta-se um resumo das respostas na tabela 9, em que se pode 

verificar que, exceto pela questão sobre a ocorrência de violência a amigos e parentes próximos 

e a prática de atividades ilícitas por parentes e amigos próximos, nas demais questões há uma 

proximidade percentual de resultados entre os respondentes. 
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Tabela 9 – Percepção de insegurança dados agrupados 

Percepção de insegurança Não % Sim % 

1.  Localização residência violenta? 119 47% 135 53% 

2.  Localização trabalho violenta? 129 51% 125 49% 

3.  Sofreu algum tipo de violência? 105 41% 149 59% 

4.  Parentes ou amigos sofreram violência? 13 5% 241 95% 

5.  Amigos ou parentes praticam ou praticaram atividades ilícitas? 188 74% 66 26% 

6.  Amigos ou parentes são ou foram usuários de drogas ilícitas? 128 50% 126 50% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a análise da tabela 9, fez-se uma análise dos diagramas de barras de erros para 

delineamento dos gastos em cada um dos grupos de respondentes (sim e não), com o fim de 

identificar se as barras do diagrama de barras de erros se sobrepõem, e o comportamento dos 

mesmos, conforme apresentado no gráfico 6. 

Gráfico 6 – Diagrama de barras de erros 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A análise dos diagramas permite inferir que os gastos estão distribuídos tanto 

quanto nos grupos de quem de algum modo percebe a violência mais próxima como para 

aqueles grupos que não a percebe tão próxima e que estes se sobrepõem consideravelmente, 

indicando que é improvável que essas amostras sejam de populações diferentes.  

Tendo sido feitas as análises iniciais da amostra, seguiu-se com a análise de 

correlação das variáveis de percepção de insegurança com a variável gasto, com o propósito de 

verificar se elas se relacionam. 

A tabela 10 mostra que nenhuma das variáveis de percepção de insegurança 

estudada é significativa para explicar os gastos, o que significa que podem existir outros 

elementos que não os ora estudados que expliquem o fato de o cidadão gastar ou não com 

segurança privada.  

Tabela 10 – Análise de correlação dados PI x GSP 

Correlações Gasto 

Spearman'srho Gasto Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed)   

N 252 

Localização residência violenta? Correlation Coefficient ,000 

Sig. (2-tailed) ,998 

N 252 

Localização trabalho violento? Correlation Coefficient ,085 

Sig. (2-tailed) ,180 

N 252 

Sofreu algum tipo de violência? Correlation Coefficient ,078 

Sig. (2-tailed) ,218 

N 252 

Parentes ou amigos sofreram violência? Correlation Coefficient ,009 

Sig. (2-tailed) ,888 

N 252 

Amigos ou parentes praticaram atividades 

ilícitas? 

Correlation Coefficient -,001 

Sig. (2-tailed) ,982 

N 252 

Amigos ou parentes usuários de drogas 

ilícitas? 

Correlation Coefficient -,009 

Sig. (2-tailed) ,883 

N 252 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Os valores da significância de todas as variáveis de percepção de insegurança foram 

significativamente superiores a 0,05, o que leva a concluir que as variáveis de percepção de 
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insegurança utilizadas na pesquisa não estão motivando os gastos do cidadão com segurança 

privada; ou seja, não é o fato de morar ou trabalhar em um local violento ou de ter parentes que 

passaram por algum tipo de violência que estão fazendo com que as pessoas gastem mais com 

segurança privada. 

Para confirmar a não associação entre as variáveis de PI e os gastos do cidadão, foi 

realizado o teste T de comparação de médias.  

Conforme Field (2009, p.265), essa análise é interessante quando o pesquisador está 

interessado em verificar diferenças entre grupos de pessoas, que é o que se busca: identificar se 

os gastos com segurança privada das pessoas que moram ou trabalham em local violento e/ou 

cujos amigos ou parentes passaram por algum tipo de violência e/ou possuem amigos 

envolvidos em atividades ilícitas ou usuários de drogas ilícitas é maior que o daquelas pessoas 

que não passaram por isso.  

A tabela 11 traz o resultado do teste T de todas as variáveis de percepção utilizadas 

na pesquisa e confirmam o não relacionamento estatístico entre as variáveis, o Sig de todas elas 

foram superiores a 0,05%, caracterizando que não houve influência dessas variáveis no gasto. 

Tabela 11 – Teste “T” da variável gasto e variáveis de PI 

  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Localização 
residência 
violenta? 

Equal variances assumed ,070 ,791 ,202 250 ,840 135,521 671,467 

Equalvariances not assumed     ,203 249,420 ,839 135,521 666,899 

Localização 
trabalho 
violenta? 

Equal variances assumed ,920 ,338 -,068 250 ,945 -45,870 669,885 

Equal variances not 
assumed 

    -,069 238,975 ,945 -45,870 667,266 

Sofreu algum 
tipo de 
violência?  

Equal variances assumed ,486 ,486 ,862 250 ,389 584,782 678,300 

Equal variances not 
assumed 

    ,864 226,305 ,388 584,782 676,476 

Parentes ou 
amigos sofreram 
violência?  

Equal variances assumed ,567 ,452 ,691 250 ,490 1045,149 1512,638 

Equal variances not 
assumed 

    1,746 27,525 ,092 1045,149 598,568 

Amigos ou 
parentes 
praticam ou 
praticaram 
atividades 
ilícitas?  

Equal variances assumed 1,343 ,248 -,680 250 ,497 -517,750 761,009 

Equal variances not 
assumed 

    -,806 165,165 ,421 -517,750 642,038 

Amigos ou 
parentes são ou 
foram usuários 
de drogas 
ilícitas?  

Equalvariancesassumed ,051 ,821 -,296 250 ,768 -198,151 669,689 

Equalvariancesnotassumed     -,296 220,626 ,768 -198,151 669,689 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Conforme visto nesta seção, as variáveis PI analisadas na pesquisa não explicam 

estatisticamente os gastos com segurança privada.  

Uma possível explicação a essa não influência pode ser encontrada nas respostas a 

uma das questões abertas do questionário: “Você acredita que gastar com segurança privada 

diminui as chances de sofrer alguma violência? Por quê? ”  Onde os respondentes afirmaram 

que gastar com segurança minimiza o risco de sofrer violência, mas não impedem e alguns até 

acreditam que minimizam apenas a perda associada a violência, como no caso dos seguros, 

seguem algumas dessas respostas.  

“Não. Porque a questão é pública. Se cada um se fecha no seu "mundo seguro" não se 

trabalha o social. É preciso cobrar políticas públicas para o combate à violência, bem 

como ações preventivas, como investimento na educação, por exemplo” (P23). 

"Sim, diminui, mas não significa que nenhum tipo de violência vá deixar de acontecer. 

Talvez dê pelo menos a sensação de estar mais segura do que se nada for feito” (P26). 

“Sim. Inibem as ações de violência, porém também acredito que algumas delas apenas 

minimizam o impacto ou garantem apenas um suporte futuro para familiares, como é 

o caso dos seguros em geral” (P38). 

“Sim, na medida em que dificulta o acesso do bandido. Porém não considero 

determinante ou crucial para que não se sofra a violência. É importante nos 

protegermos com as ferramentas que possuímos, mas sem criarmos bolhas, deixando 

que o medo da violência nos impeça de viver normalmente” (P50). 

“Sim, medidas de segurança podem inibir a ação de marginais e consequentemente 

gerar uma sensação de maior segurança. Embora as medidas sirvam apenas para tentar 

diminuir as chances, elas nem sempre impedem que o marginal consiga realizar a ação” 

(P78). 

“Não. Violência não irá diminuir com minha ação individual... blindar um carro não 

evitará que alguém atire no meu carro... A questão da violência não é um problema 

individual, mas coletivo. Pago seguro de carro para, em caso de roubo ou acidente 

diminuir minhas perdas, não para evitar ou diminuir as chances, isso eu nunca 

conseguirei fazer” (P108). 

“Sim, diminui as chances de sofrermos alguma violência, mas não diria que seria uma 

alternativa eficiente e sim eficaz, pelo fato de infelizmente na maioria das vezes 

apenas prevenir, e não evitar no tornando no caso a alternativa mais eficiente” (P123). 

“Acredito que sim quanto a questão da violência que vai até você. Mas a violência 

que vive ao redor da casa, que está nas ruas não muda muita coisa” (P153). 

 “Não diminui as chances, mas diminui o medo. Penso que, mesmo que tenhamos 

todos esses instrumentais de segurança, estamos à mercê de bandidos, pois eles são 

profissionais. Acho que a solução não é combater o efeito, mas a causa da insegurança, 

da violência. Infelizmente, essa profilaxia é um sonho” (P180). 

“SIM. Pois conseguimos barrar, de forma indireta e direta, o contato existente com 



54 

 

pessoas que realizam esse tipo ação. Porém, a barreira não é 100% funcional, pois a 

qualquer instante estamos sujeitos a violência. Seja ela verbal, ou física. A melhor 

saída é a EDUCAÇÃO” (P188). 

“Acredito que a segurança para casa pode ajudar, no caso de criminosos inexperientes 

ou que impulsivos. Mas se for pra dizer o que eu realmente penso, eu acho que isso 

não deixa ninguém imune à violência. Estou inserida no campo da segurança pública 

e sei muito bem que os criminosos mais experientes e calculistas se utilizam de 

tecnologias bem avançadas. Além disso, quando estamos na rua, podemos facilmente 

sofrer algum tipo de violência, seja qual for a "tipologia" do criminoso” (P210). 

“Não considero que investir em segurança privada seja o caminho para nos poupar da 

violência. Até porque por mais que as famílias invistam altos recursos nessas despesas, 

de fato não estão protegidas. Pra mim, o transporte privado blindado, muros altos e 

cercas elétricas, criam a ilusão de proteção. Acredito que a questão da segurança 

pública só se efetiva com ações estruturantes ligadas ao trabalho, educação, lazer, 

sistema socioeducativo para adolescentes e penitenciárias humanizadas. Penso que a 

polícia deve ser desmilitarizada, retirada de armamentos de circulação, legalização do 

uso de drogas...enfim, promoção de justiça social através de políticas públicas. 

Também acho que é necessário e urgente a retirada de programas policiais do ar” 

(P216). 

“Não, acho que diminui a consequências, por exemplo, tenho segurado o carro, se 

meu carro for roubado tenho certeza que irei receber outro” (P238). 

 

A percepção de insegurança é generalizada, conforme P102 “a percepção de 

violência é concebida pelos discursos cotidianos, pelos assaltos que presenciei nas ruas 

próximas de onde eu resido, no medo das pessoas que evitam dadas ruas pelo risco de assalto.”  

A outra questão aberta questionava sobre a influência da mídia na percepção de 

violência do local de trabalho ou residência do respondente, onde se pode verificar que 67% 

dos que responderam afirmam que a mídia influencia a percepção de insegurança, conforme 

segue: 

“Sim. A mídia mostra de uma maneira geral a violência no país, violência essa que se 

alastrou desde de grandes metrópoles à pequenos interiores. A mídia até influência, 

mas o nível de violência atualmente é tão alto que rotineiramente ou sabemos ou 

presenciamos algum tipo de violência, no nosso bairro, cidade, etc.” (P8). 

Sim. O papel da mídia é noticiar sobre os fatos ocorridos na cidade, é por meio dela 

que, normalmente, tomamos conhecimento das zonas de maior perigo (se é que há) e 

das principais inovações em modos de agir dos bandidos. Embora eu, pessoalmente, 

não acompanhe as notícias e páginas policiais, mas elas sempre acabam chegando a 

mim” (P50). 

“Influencia sim: Ela consegue tornar a sensação de violência muito maior” (P68). 
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 “Sim, pois de um modo geral dá ênfase e publica os casos de violência de forma 

sensacionalista, dando uma sensação de que a violência é maior do que de fato é. Com 

certeza a violência urbana em Fortaleza cresceu bastante nos últimos 10 anos e mudou 

a característica. Hoje tem um maior uso de arma de fogo e o consumo de drogas em 

quem pratica a violência. Sei também que o crime organizado tem maior força. A 

forma como a mídia aborda não permite aprofundamento da questão, como identificar 

as causas do aumento da violência. A aborda de forma isolada e fatalista, como se 

fosse a única forma de vida conviver com esse padrão de violência. Acaba por 

fortalecer os interesses do mercado da segurança privada, um dos setores que vem 

ampliando seus rendimentos consideravelmente ao mesmo tempo que há uma omissão 

do poder público ou simplesmente ações repressivas que não resolvem esta situação 

complexa” (P216). 

 

De modo geral as respostas, sejam daqueles que acreditam que o gasto com 

segurança privada diminui os riscos da violência, sejam daqueles que não acreditam, sejam 

daqueles que acreditam que a mídia influencia, sejam daqueles que não acreditam, elas trazem 

em si uma carga de sensação de insegurança, entretanto, conforme visto nas análises anteriores 

não são as variáveis estudadas nessa pesquisa que estão levando o cidadão a gastar mais com 

segurança privada. 

 

4.4. Gasto médio anual com segurança privada 

 

A tabela 12 apresenta os principais resultados quanto à análise do GSP. Sendo a 

média de gasto anual de R$ 3.029,69. O maior valor gasto foi de R$ 50.000 e 9,9% dos 

respondentes não realizaram nenhum gasto com segurança privada. 

 

Tabela 12– Análise dos gastos com segurança privada 

N Valid 252 

Missing 2 

Mean 3.029,69 

Median 2.000,00 

Mode 2.000,00 

Std. Deviation 5.305,82 

Minimum 0 

Maximum 50.000,00 

Sum 763.483,00 

Percentiles 25 600,00 

50 2.000,00 

75 3.000,00 
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Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Dos itens adquiridos, os 5 (cinco) mais frequentes foram: seguro veicular; alarme 

para carro; estacionamento privativo; guardas-noturnos ou vigilantes e seguro de vida.  

Na análise de frequências, através do diagrama de Pareto, estes 5 (cinco) itens 

representam 70% do total de itens adquiridos.  O gráfico 7 apresenta o diagrama de Pareto com 

a frequência de aquisição dos itens de segurança. 

Gráfico 7– Diagrama de Pareto itens de segurança adquiridos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise conjunta da renda familiar e dos gastos permite inferir que os 

respondentes estão gastando aproximadamente 4% de seu orçamento anual com segurança 

privada, “O ideal era que a violência diminuísse, mas como isso não vem acontecendo, a 

segurança privada é uma medida preventiva” (P62). 

O gasto do governo brasileiro com segurança pública em 2013 foi equivalente a 

1,26% do PIB (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014, p. 58), enquanto 

que o cidadão está gastando 4% de seu orçamento com segurança privada. O cidadão além de 

pagar a segurança pública é obrigado a arcar também com segurança privada para minimizar 

os efeitos da violência. 
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Com certeza a violência urbana em Fortaleza cresceu bastante nos últimos 10 anos e 

mudou a característica. Hoje tem um maior uso de arma de fogo e o consumo de 

drogas em quem pratica a violência. Sei também que o crime organizado tem maior 

força. A forma como a mídia aborda não permite aprofundamento da questão, como 

identificar as causas do aumento da violência. Aborda de forma isolada e fatalista, 

como se fosse a única forma de vida conviver com esse padrão de violência. Acaba 

por fortalecer os interesses dos mercados da segurança privada, um dos setores que 

vem ampliando seus rendimentos consideravelmente ao mesmo tempo que há uma 

omissão do poder público ou simplesmente ações repressivas que não resolvem esta 

situação complexa. (P216) 

 

A próxima seção aborda as relações de causa e efeito das variáveis estudadas 

através da análise de regressão. 

 

4.5. Análise de regressão univariada 

 

Após a análise de correlação, é importante verificar se nas variáveis que possuem 

associação existe relação de causalidade e isso foi feito nesta seção com a análise de regressão 

univariada, tendo o gasto com segurança privada como variável dependente e a idade e a renda 

como independente. 

A tabela 13 apresenta a análise de regressão entre o gasto e a idade, a partir da qual 

se pode verificar que apenas 0,3% dos gastos com segurança podem ser explicados pela variável 

idade, o que significa que 99,97% dos gastos não podem ser explicados pela idade, portanto, 

existem outras variáveis que influenciam e a idade não se caracteriza como preditora dos gastos. 

Tabela 13 – Análise de regressão (idade x GSP) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,055a ,003 -,001 5.308,24 

a. Predictors: (Constant), Idade 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Semelhante ao realizado com a variável idade foi feito com a renda bruta familiar, 

conforme visto na tabela 14. A renda bruta familiar explica apenas 5,2% dos gastos com 

segurança privada, não se caracterizando como preditora dos gastos com a segurança. 
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Tabela 14 – Análise de regressão (renda bruta familiar x GSP) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,229a ,052 ,049 5.175,441 

a. Predictors: (Constant), Renda Bruta Familiar 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

 

A análise de regressão das variáveis idade e renda permite inferir que somente com 

a renda se apresenta alguma relação de causa e efeito estatisticamente significativa, embora 

mínima. 

 

4.6. Analisando os itens de segurança privada 

 

A análise de regressão das variáveis idade e renda permite inferir que somente com 

a renda há uma relação de causa e efeito estatisticamente significativa. 

 

4.6.1. Classificação dos itens de segurança privada pelo grau de importância a eles 

atribuído pelos respondentes 

 

No questionário, foi apresentada uma relação com 24 itens e solicitado que fosse 

atribuído a cada um, individualmente, uma nota de 0 a 7 (sendo 0 totalmente sem importância 

e 7 muito importante), identificando, assim, o grau de importância, segundo os respondentes, 

desses itens para a prevenção da violência. 

De acordo com o grau de importância atribuído a cada item de segurança foi gerada 

a tabela 15, na qual se pode verificar que os 5 (cinco) itens mais relevantes foram: seguro 

veicular, alarme para carro, estacionamento privativo, rastreador de veículo e câmeras de 

segurança.  
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Tabela 15 – Itens de segurança por grau de importância 

Item Descrição Média 

1 Seguro veicular 5,94 

2 Alarme para carro 5,50 

3 Estacionamento privativo  5,45 

4 Rastreador de Veículo 5,12 

5 Câmeras de segurança 5,09 

6 Trancas e alarmes para motos 5,01 

7 Cerca elétrica 4,99 

8 Guardas noturnos ou vigilantes 4,93 

9 Muros altos 4,88 

10 Alarme residencial 4,72 

11 Porteiro Eletrônico 4,62 

12 Seguro residencial contra roubos 4,53 

13 Morar em condomínio 4,45 

14 Seguro de vida 4,32 

15 Concertina 4,29 

16 Segurança privada residencial 4,29 

17 Sensor de presença 4,12 

18 Cão de guarda 3,92 

19 Veículo adicional 3,67 

20 Blindagem 3,53 

21 Sala de pânico 2,90 

22 Cofres 2,83 

23 Porte de arma 2,28 

24 Armas de fogo 2,06 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Após a identificação dos itens de segurança mais relevantes, tomando por base a 

nota atribuída a cada um deles pelos respondentes, foi realizada uma categorização desses itens 

utilizando a análise de fatores exploratória. 

4.6.2. Categorização dos itens de segurança 

 

Foi utilizada a análise fatorial com o fim de identificar grupos de itens de segurança 

privada. Essa técnica, segundo Field (2009, p.553), tem por principais usos “ (1) entender a 

estrutura de um conjunto de variáveis... (2) construir um questionário subjacente; e (3) reduzir 

um conjunto de dados a um tamanho mais manejável”. Neste trabalho, a análise teve como 

finalidade reduzir o conjunto de itens de segurança em categorias com itens de maior 

abrangência.  

A tabela 16 apresenta as comunalidades antes e depois da extração dos fatores. 
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Conforme Field (2009, p.582), “a comunalidade é a proporção da variância comum dentro da 

variável”, as comunalidades inicialmente apresentam valor 1 e, após a extração, elas vão refletir 

a variância comum das variáveis, o que significa que, de acordo com a tabela 16, para a questão 

sobre blindagem, 47,5% da variância comum é compartilhada. A média da comunalidade das 

variáveis ficou em 0,642.  

Tabela 16 – Comunalidades das variáveis 

Itens de Segurança Inicial Extração 

Blindagem 1,000 ,475 

Veículo adicional 1,000 ,406 

Segurança privada residencial 1,000 ,525 

Alarme para carro 1,000 ,670 

Rastreador de Veículo 1,000 ,542 

Armas de fogo 1,000 ,924 

Porte de arma 1,000 ,913 

Cerca elétrica 1,000 ,666 

Seguro veicular 1,000 ,692 

Seguro residencial contra roubos 1,000 ,799 

Seguro de vida 1,000 ,699 

Concertina 1,000 ,525 

Alarme residencial 1,000 ,671 

Cão de guarda 1,000 ,418 

Muros altos 1,000 ,658 

Morar em condomínio 1,000 ,665 

Câmeras de segurança 1,000 ,660 

Guardas noturnos ou vigilantes 1,000 ,688 

Porteiro Eletrônico 1,000 ,679 

Sensor de presença 1,000 ,635 

Cofres 1,000 ,531 

Sala de pânico 1,000 ,672 

Trancas e alarmes para motos 1,000 ,626 

Estacionamento privativo  1,000 ,657 

Média  ,642 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A tabela 17 lista os autovalores associados a cada item de segurança (fator) com o 

objetivo de estabelecer a quantidade de categorias antes da extração, depois da extração e após 

a extração.  Os autovalores são em mesmo número que a quantidade de variáveis. Conforme 

Field (2009, p. 581), “Os autovalores associados com cada fator representam a variância 

explicada por aquele componente linear particular”, desse modo, a primeira categoria explica 

39,875% da variância total.  
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Tabela 17 – Variância total explicada 

Total Variance Explained 

Item 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumulati-

ve % 

1 9,570 39,875 39,875 9,570 39,875 39,875 4,109 17,122 17,122 

2 2,095 8,730 48,605 2,095 8,730 48,605 3,781 15,752 32,874 

3 1,408 5,868 54,472 1,408 5,868 54,472 3,176 13,234 46,108 

4 1,253 5,220 59,692 1,253 5,220 59,692 2,386 9,943 56,051 

5 1,071 4,463 64,155 1,071 4,463 64,155 1,945 8,104 64,155 

6 ,960 4,001 68,155             

7 ,886 3,694 71,849             

8 ,713 2,970 74,819             

9 ,603 2,512 77,331             

10 ,595 2,481 79,812             

11 ,547 2,280 82,092             

12 ,515 2,145 84,237             

13 ,500 2,084 86,321             

14 ,452 1,882 88,204             

15 ,396 1,651 89,855             

16 ,386 1,609 91,464             

17 ,370 1,543 93,006             

18 ,345 1,438 94,444             

19 ,300 1,252 95,696             

20 ,273 1,139 96,835             

21 ,251 1,045 97,880             

22 ,212 ,885 98,764             

23 ,191 ,796 99,560             

24 ,106 ,440 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A análise dos componentes principais gerou 5 (cinco) fatores que explicam 64,155% 

da variância total dos dados, indicando que os componentes obtidos resumem adequadamente 

os itens (HAIR JR. et all, 2005; MALHOTRA, 2006; FIELD, 2009). 

A análise da tabela 18, com o agrupamento dos itens de segurança privada de cada 

fator, permite estabelecer as categorias a eles associadas, quais sejam: segurança da moradia; 

segurança dos transportes e proteção externa de residência muro; itens de valor agregado; 

seguros e armas. 
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Tabela 18 – Cargas fatoriais dos itens de segurança 

Rotated Component Matrixa 

 Itens de Segurança 

 

Componentes 

1 2 3 4 5 

Morar em condomínio ,786 ,210 ,045 ,011 ,028 

Guardas noturnos ou vigilantes casa rua etc. ,747 ,192 ,166 ,246 ,072 

Porteiro Eletrônico ,715 ,324 ,138 ,206 ,038 

Câmeras de segurança ,687 ,255 ,309 ,157 ,061 

Segurança privada residencial   Guardas 24 horas ,575 ,177 ,302 ,166 ,213 

Sensor de presença ,555 ,199 ,491 ,186 ,105 

Trancas e alarmes para motos ,081 ,743 ,250 ,074 -,001 

Alarme para carro ,227 ,737 ,068 ,255 ,073 

Estacionamento privativo carro ou moto ,430 ,669 ,049 ,144 ,038 

Cerca elétrica ,465 ,612 ,246 ,058 ,101 

Seguro veicular ,203 ,559 -,210 ,539 ,057 

Concertina Arame farpado para colocar em cima do muro ,352 ,552 ,297 ,096 ,012 

Muros altos ,467 ,546 ,361 ,038 ,096 

Rastreador de Veículo ,124 ,479 ,296 ,444 ,114 

Sala de pânico divisão secreta para abrigo em caso de perigo ,090 ,035 ,801 ,119 ,080 

Blindagem automotiva ,269 ,129 ,562 ,184 ,190 

Cão de guarda ,188 ,251 ,547 ,079 ,118 

Veículo adicional para evitar transporte público inseguro ,097 ,252 ,545 ,042 ,184 

Cofres ,328 ,008 ,512 ,367 ,164 

Alarme residencial ,370 ,439 ,461 ,357 -,037 

Seguro residencial contra roubos ,219 ,171 ,251 ,812 ,014 

Seguro de vida ,130 ,146 ,196 ,788 ,043 

Armas de fogo ,105 ,078 ,216 ,050 ,926 

Porte de arma ,098 ,036 ,208 ,047 ,926 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

RotationM ethod: Varimaxwith Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Faz-se importante a identificação das cargas fatoriais com fins de agrupar os itens 

de segurança privada de acordo com a valoração a eles atribuídos, o que contribui para ofertar 

no momento da aquisição os itens de segurança ao cidadão. 

A tabela 19 lista os alfas de Cronbach de cada um dos fatores, que é a medida mais 

utilizada, para medir a confiabilidade da categorização, sendo aceitos fatores com alfa acima 

de 0,70, valor este que indica confiabilidade ótima (HAIR JR et all, 2005). 
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Tabela 19 – Alfas de Cronbach para cada um dos itens de segurança 

Categoria Itens de Segurança 
Alfa de 

Cronbach 

1. Segurança com Moradia 

Morar em condomínio 

0,873 

Guardas noturnos ou vigilantes casa rua etc. 

Porteiro Eletrônico 

Câmeras de segurança 

Segurança privada residencial   Guardas 24 horas 

Sensor de presença 

2. Segurança dos transportes e 

proteção externa de residência 

Trancas e alarmes para motos 

0,878 

Alarme para carro 

Estacionamento privativo carro ou moto 

Cerca elétrica 

Seguro veicular 

Concertina Arame farpado para colocar em cima do muro 

Muros altos 

Rastreador de Veículo 

3. Itens de valor agregado 

Sala de pânico divisão secreta para abrigo em caso de perigo 

0,783 

Blindagem automotiva 

Cão de guarda 

Veículo adicional para evitar transporte público inseguro 

Cofres 

Alarme residencial 

4. Seguros 
Seguro residencial contra roubos 

0,787 
Seguro de vida 

5. Armas 
Armas de fogo 

0,929 
Porte de arma 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Segundo Malhotra (2006, p.548), “a análise fatorial encontra numerosas aplicações 

nas pesquisas de marketing”, no caso da pesquisa ora empreendida, essa análise foi utilizada 

para determinar quais os hábitos de consumo do cidadão que adquire itens de segurança. Uma 

das implicações práticas do uso dessa categorização é oferecer a quem adquire seguro do carro, 

por exemplo, os outros itens listados na categoria 2 – segurança dos transportes tendo em vista 

que a probabilidade de se adquirir é bem maior.  

Segurança com moradia é uma categoria que trata de itens de segurança privada 

para proteção da residência, trazendo os itens de consumo que ajudam na prevenção ao roubo 

da residência do cidadão. 

A segunda categoria, conforme pontuação estabelecida pelos respondentes, traz 

itens de segurança privadas associadas ao meio de transporte utilizado pelo cidadão e de 

proteção a edificação tais como concertina e cerca elétrica. 
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Na terceira categoria estão agrupados itens de maiores valores como a blindagem 

automotiva e sala de pânico, bem como cães de guarda e alarme residencial. 

Os seguros de vida e residencial compõem a quarta categoria, ficando separados do 

seguro de carro. A categorização mostrou que a preferência por seguros de carros não são as 

mesmas que para os seguros de vida e residencial, o que significa dizer que o seguro de carro 

deve ser oferecido junto com os itens da categoria 2 e não com os outros tipos de seguro. 

Por fim, na quinta categoria estão as armas e porte de armas que embora tenha sido 

alvo de campanhas de desarmamento ainda figuraram em algumas das respostas às questões 

abertas, como citam por exemplo P98 “[...]devemos dificultar ao máximo a ação de meliantes. 

Inclusive o uso de armas de fogo. São totalmente contra desarmar o cidadão de bem” e P47 “[...] 

as atuais restrições estatais quanto ao porte de armas têm dificultado aos cidadãos a proteção 

individual, de sua família, e de seu patrimônio”. O que demonstra ainda um desejo de manter a 

si e sua família seguros com o uso de instrumentos com poder de resposta mais imediato. 

 

4.7. Sumário da Discussão dos Resultados 

 

Dos elementos de perfil analisados na pesquisa, somente a renda familiar bruta e a 

idade têm correlação com os gastos com segurança privada, o que leva a inferir que os gastos 

serão maiores se a pessoa que está arcando com os gastos tiver mais idade e se a renda familiar 

dela assim permitir. 

As variáveis de percepção de insegurança estudadas não possuem correlação com 

os gastos, ou seja, não é pelo fato de morar ou trabalhar em um local que o cidadão considera 

violento, que ele gastará mais com segurança, afirmação que pode ser validada pelas muitas 

respostas dissertativas relatando que os motivos da sensação de insegurança persistem mesmo 

com a aquisição dos itens de segurança disponíveis e possíveis, conforme P123 “Penso que, 

mesmo que tenhamos todos esses instrumentais de segurança, estamos à mercê de bandidos, 

pois eles são profissionais. Acho que a solução não é combater o efeito, mas a causa da 

insegurança, da violência. Infelizmente, essa profilaxia é um sonho”. 

Outra constatação importante foi a de que o cidadão está gastando em média 4% de 

sua renda familiar bruta com segurança privada, percentual maior que o percentual do PIB gasto 

com segurança privada de muitos países, como a União Europeia, que gasta 1,30%; a França, 

1,38%; a Alemanha 1,06%; inclusive o Brasil, que gasta 1,26% do PIB com segurança púbica 

de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014). 
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Foi possível, ainda, estabelecer, entre os itens de segurança estudados, 5 (cinco) 

categorias que sumarizam os itens de acordo com o grau de relevância a ele atribuído pelos 

respondentes. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Considerando o cenário de violência e a sensação de insegurança generalizados no 

país, a presente pesquisa propôs investigar a relação entre a percepção de insegurança do 

cidadão e seus gastos com segurança privada respondendo à seguinte questão: Existe relação 

entre a percepção de insegurança do cidadão e seus gastos com segurança privada? Buscou-se 

a resposta por meio de análises quantitativas de dados coletados através de questionário online. 

O objetivo geral de identificar se há relação entre a percepção de insegurança e os 

gastos do cidadão com segurança privada foi operacionalizado a partir da análise dos dados dos 

questionários, apresentados através de gráficos, tabelas e figuras. 

Sobre o objetivo específico 1, identificar as variáveis influenciadoras dos gastos 

com segurança privada, foram analisadas as variáveis de percepção de insegurança e elementos 

do perfil dos respondentes. 

Quanto ao objetivo específico 2, verificar o gasto médio anual dos cidadãos com 

segurança privada, verificou-se que o gasto médio do cidadão ficou em 4% de sua renda bruta 

familiar, superior ao percentual do PIB que o governo brasileiro gastou em 2013 com segurança 

pública. 

Para o objetivo 3, identificar por ordem de relevância as variáveis influenciadoras 

dos gastos com segurança privada, não foi possível identificar nas variáveis de percepção de 

insegurança nenhuma relação com o comportamento dos gastos do cidadão, já as variáveis de 

perfil idade e renda bruta familiar se mostraram estatisticamente significativas em relação ao 

gasto com segurança privada do cidadão. 

Quanto ao objetivo específico 4, identificar os principais elementos adquiridos pelo 

cidadão para prevenção à violência, foi feito um diagrama de Pareto objetivando identificar os 

itens mais adquiridos pelo cidadão, sendo os 5 (cinco) mais frequentes: seguro veicular, alarme 

para carro; estacionamento privativo, contratação de guardas-noturnos ou vigilantes e seguro 

de vida. 

No que diz respeito ao objetivo específico 5, explorar as relações de causa e efeito 

entre os determinantes identificados e os gastos, verificou-se que somente a variável renda bruta 

familiar explica os gastos com segurança privada. 

 Sobre objetivo específico 6, foram identificadas categorias para os itens de 

segurança privada listados na pesquisa tendo como base o grau de importância a ele atribuído 

na prevenção da violência pelos respondentes. Foram identificadas 5 (cinco) categorias que 

resumem bem os 24 itens de segurança privada listados na pesquisa, a saber: segurança da 
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moradia; segurança dos transportes e muro; itens de valor agregado; aquisição de seguros e 

aquisição de armas. 

Foi realizada ainda análise das respostas às questões abertas com o objetivo de 

identificar possíveis motivos para a não associação identificada entre a percepção de 

insegurança do cidadão e seus gastos com segurança privada. 

A pesquisa permite concluir que a percepção de insegurança é generalizada e que 

os gastos com segurança privada estão mais associados com a renda familiar e com a idade do 

cidadão do que com as variáveis de percepção de insegurança estudadas na pesquisa  

Como limitação deste trabalho, tem-se a aferição dos gastos privados com 

segurança, sujeita a erros de avaliação por parte dos respondentes. A coleta de dados da 

pesquisa, na qual prevaleceu um público jovem, não permite que os resultados sejam 

generalizáveis.  

Como sugestão para novos estudos, recomenda-se ampliar a pesquisa com 

entrevistas para uma melhor identificação dos elementos de percepção de insegurança e 

motivações para gastar com segurança privada. Outra possibilidade é o estudo dos gastos de 

determinado público longitudinalmente, ao longo de vários anos, e identificação das motivações 

para o aumento ou a redução dos gastos com segurança privada. Também pode ser ampliado o 

questionário e acrescentada a valoração para cada item; bem como, com base nas categorias 

identificadas na pesquisa, verificar a adesão do cidadão diante da probabilidade de ser vítima 

de violência. Adicionalmente, podem ser feitas pesquisas em outras realidades, permitindo 

análises comparativas. 

Por fim, temos que a montagem de pacotes de produtos e serviços de segurança, 

subsidiada pela categorização de gastos encontrada, é uma possível implicação prática, além da 

sua utilização em pesquisas sobre os gastos relacionados. 
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 APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO 

Pesquisa para Dissertação de Mestrado Profissional – UFC que visa identificar as variáveis causais para os 

gastos com segurança privada arcados pelo cidadão. 

 

Pesquisadora: Maria Leonida  

(quaisquer dúvidas contatar através do e-mail: leonidasoares@oi.com.br) 
*Obrigatório 

 

PERFIL DO RESPONDENTE 

Gênero * 
(  ) Feminino   (  ) Masculino 

 
Idade (em 31/12/15) * 

..................................... 

 

Renda Familiar Bruta (R$) * 

..................................... 

 

Você está empregado (a) atualmente? * 
(  ) Sim    (  ) Não 

 

Qual seu grau de formação? *  
(  ) 1º grau incompleto (  ) 1º grau completo  (  ) 2º grau incompleto      (  ) 2º grau completo 
(  ) Graduação incompleta (  ) Graduação completa  (  ) Mestrado (  ) Doutorado 
 

Estado Civil *  
(  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Separado  (  ) Divorciado  (  ) União Estável  (  ) Viúvo  (  ) Outro:____ 

 

Tipo de Residência atual * 
(  ) Condomínio de casas   (  ) Apartamento   (  ) Casa   (  ) Outro: ____ 

 

Tem filhos? * 
(  ) Não    (  )  Sim. 1 filho    (  ) Sim. 2 filhos   (  ) Sim. 3 filhos   (  ) Sim Mais de 3 filhos 

 

Estado onde mora *  
(  ) Ceará  (  ) Acre             (  ) Alagoas               (  ) Amapá (  ) Amazonas  
(  ) Bahia  (  ) Distrito Federal            (  ) Espírito Santo (  ) Goiás  (  ) Maranhão 
(  ) Mato Grosso   (  ) Mato Grosso do Sul     (  ) Minas Gerais (  ) Pará  (  ) Paraíba 
(  ) Paraná (  ) Pernambuco            (  ) Piauí  (  ) Rio Janeiro      (  ) Rio Grande do Norte 
(  ) Rio Grande Sul (  ) Rondônia            (  ) Roraima  (  ) Santa Catarina  (  )São Paulo 

(  ) Sergipe (  ) Tocantins 

 

Cidade onde mora? * 
(Escreva o nome da cidade caso não seja Fortaleza) 
(   ) Fortaleza (CE)  (   ) Outro:............................. 

 

Bairro onde mora?  

(Escreva o nome do bairro) 

..................................... 

 

Quantas pessoas moram com você? * 

(Número de pessoas) 

..................................... 

  

PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA POR PARTE DOS CIDADÃOS 

Tendo em vista que a violência é todo tipo de coação que envolva um ou vários atores e que produza 

efeitos sobre a integridade física ou moral das pessoas e/ou patrimônio, responda às seguintes questões: 

mailto:leonidasoares@oi.com.br
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* 

 

 Sim Não 

Considera a localização onde você mora violenta?   

Considera a localização em que você trabalha 

violenta?  
  

Já sofreu algum tipo de violência?    

Tem parentes ou amigos próximos que já sofreram 

algum tipo de violência (furto, roubo, sequestro etc)?  
  

Tem parentes ou amigos próximos que praticam ou 

praticaram atividades ilícitas? 
  

Tem parentes ou amigos próximos que foram ou são 
usuários de drogas ilícitas? 

  

 

Atribua uma nota para cada um dos itens de segurança privada abaixo identificando o grau de 

importância dos mesmos para prevenção da violência * 
(Totalmente sem importância - 0 a 1; Pouco importante - 2 a 3; Importante - 4 a 5 e Muito Importante - 6 a 7) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Blindagem automotiva         

Veículo adicional para evitar transporte público inseguro         

Segurança privada residencial – Guardas 24 horas         

Alarme para carro         

Rastreador de Veículo         

Armas de fogo         

Porte de arma         

Cerca elétrica         

Seguro veicular         

Seguro residencial contra roubos         

Seguro de vida         

Concertina (Arame farpado para colocar em cima do muro)         

Alarme residencial         

Cão de guarda         

Muros altos         

Morar em condomínio         

Câmeras de segurança         

Guardas noturnos ou vigilantes (casa, rua etc)         

Porteiro Eletrônico         

Sensor de presença         

Cofres         

Sala de pânico (divisão secreta para abrigo em caso de perigo)          

Trancas e alarmes para motos         

Estacionamento privativo (carro ou moto)         
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GASTOS COM SEGURANÇA PRIVADA  

Selecione os itens com os quais você realizou gastos no ano de 2014. * 

(Você deve marcar todos os itens com os quais realizou gastos no período de 01.01.14 a 31.12.14) 

Marque todas que se aplicam. 
(   ) Blindagem automotiva     (   ) Segurança privada – Guardas  
(   ) Alarme para carro     (   ) Rastreador de Veículo 
(   ) Armas de fogo      (   ) Porte de arma 
(   ) Cerca elétrica      (   ) Seguro veicular 
(   ) Seguro residencial contra roubos    (   ) Seguro de vida 

(   ) Concertina (Arame farpado para colocar em cima do muro) (   ) Alarme residencial 
(   ) Cão de guarda      (   ) Muros altos 
(   ) Câmeras de segurança     (   ) Guardas noturnos ou vigilantes 
(   ) Porteiros eletrônicos     (   ) Cofres 
(   ) Sala de pânico (divisão secreta para abrigo em caso de perigo) (   ) Trancas e alarmes para motos 
(   ) Estacionamento privativo (carro ou moto)   (   ) Sensor de presença 
(   ) Outro:..................................... 
 

Estime o quanto você gastou com os itens assinalados na questão anterior no ano de 2014. Considere o 

período de 01.01.14 a 31.12.14. * 

(O somatório de todos os gastos em reais - R$) 

................................................. 

 

A mídia influencia sua percepção de violência sobre o local onde você mora ou trabalha? Por que?  

(Responda SIM ou NÃO e o porquê de sua resposta) 

 ........................................................................................................................................................... 

  

   

Você acredita que gastar com segurança privada diminui as chances de sofrer alguma violência? Por 
que?  

(Responda SIM ou NÃO e o porquê de sua resposta) 

........................................................................................................................................................... 

 

  

  

  

  

 


