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RESUMO 
 
 

 

O crescimento da violência, a preocupação mais intensa dos cidadãos pela busca da 
segurança e as estratégias gerenciais adotadas por organizações privadas 
contribuíram para que as organizações policiais adotassem um novo modelo de 
policiamento, com foco na parceria entre a sociedade e a polícia. Observando este 
cenário, percebe-se que as organizações policiais passaram a compreender que o 
cidadão é co-autor de sua própria segurança. No entanto, o policiamento 
comunitário é uma alternativa que pode ser favorável para a construção da 
sensação de bem estar das pessoas. Esta dissertação teve como objetivo identificar, 
sob a ótica da Teoria da Cadeia de Meios e Fins, a estrutura de valores dos usuários 
dos serviços de policiamento comunitário: o Ronda do Quarteirão na cidade de 
Fortaleza-CE, tomando como base a identificação de atributos do serviço percebidos 
por estes usuários e das relações entre estes e suas consequências na utilização do 
serviço, com os valores pessoais dos indivíduos. Foram entrevistados 30 usuários 
dos serviços do Ronda do Quarteião, com faixa etária de 25 a 60 anos de idade que 
receberam a visita dos policiais do Ronda do Quarteirão nos meses de agosto ou 
setembro de 2009 e que residiam ou trabalhavam nos bairros do Centro, Jangurussu 
ou Barra do Ceará – bairros que apresentaram maior índice de ocorrências criminais 
registradas. As entrevistas foram realizadas no período de outubro a dezembro de 
2009. Utilizou-se a técnica de laddering que permite a construção do mapa 
hierárquico de valor, evidenciando os elementos que caracterizam o comportamento 
dos consumidores ao utilizarem tal serviço. Os resultados mostram a preocupação 
dos usuários dos seviços do Ronda do Quarteirão em atingir o bem estar que poderá 
ser adquido na realização dos valores: amar o que faz, amizade, cidadania, defender 
a pátria, felicidade, honestidade, satisfação, segurança e sentir-se útil à sociedade. 
 
 
 
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Policiamento Comunitário. 
Valores. Cadeia de Meios e Fins. Laddering.  
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ABSTRACT 
 
 
 

 
The growth of violence,  the even more intense  preoccupation of citizens in search 

of security, and  management strategies adopted by private organizations have 

contributed for new measures adopted by the police, in partnership with the society, 

in order to decrease criminality. Observing this scenario, it is easy to see that police 

organizations have verified   that the citizen is co-author of his/her own security. 

However, the communitarian police  are  an alternative that may give people  only the  

sensation  of welfare. This research had the objective to identify, under the view of 

Jail Theory Means End-Chain, the structure of values belonging to users of 

communitarian police services:  The Quarter Police Patrol in Fortaleza-CE. It was 

used, as base, the identification of service attributes received by users and their 

relations, consequences by using this service, as well as personal values of the 

individuals. Thirty users of the Quarter Police Patrol were interviewed. Aging from 25 

to 60, they were residents or workers in the downtown area,  Jangurussu or Barra of 

Ceará neighborhoods  that received the visit of the Quarter Police Patrol during the 

months of August or September, 2009. The neighborhoods above mentioned 

presented the greatest number of crime acts in that period. Interviews were held from 

October to December, 2009. It was used the laddering technique which allows the 

construction of the Hierarquical Value Map, showing the elements that characterize 

the consumers‟ behavior when using such service. Results show the preoccupation 

that the Quarter Police Patrol‟s  users have concerning the reach of their comfort and 

welfare which will be able to be acquired  by putting in practice the following values: 

love what you do, friendship, citizenship, defend your home land, happiness, 

honesty, satisfaction, security and be useful to society.  

 

Key words: Consumer‟s Behavior. Communitarian Police. Values. Theory Means 

End-Chain. Laddering.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Diante dos novos padrões de violência urbana que emergiam no final da 

década de 60 até meados da década de 70, os países desenvolvidos (Austrália, 

Estados Unidos, Canadá, Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, Espanha, Finlândia, 

Cingapura) perceberam que o modelo de policiamento tradicional não atendia mais 

às necessidades dos cidadãos, pois a população encontrava-se desacreditada com 

o desempenho da polícia no combate à criminalidade. 

Neste período, a população deixou de registrar ocorrências. “De maneira 

geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi 

vítima de violência ou, até mesmo, de fornecer informações que poderiam auxiliar a 

polícia a esclarecer muitos delitos.” (NEV/USP, 2009, p. 9). 

Percebeu-se, então, que as práticas e políticas adotadas pelas 

organizações privadas têm servido, nas últimas décadas, de exemplo para as 

instituições policiais. O modelo adotado pelas empresas particulares, que busca 

entender e satisfazer as necessidades dos clientes, está pautado no entendimento 

dos valores essenciais para estes clientes. O que tem mostrado resultados 

satisfatórios tanto para as organizações públicas como para os usuários destes 

produtos/serviços. No entanto, as estratégias de segurança pública que funcionaram 

no passado deixaram de ser eficazes na atualidade. A polícia reconheceu que o seu 

principal cliente (a sociedade) estava insatisfeito com a segurança ofertada pelo 

Estado. 

As mudanças econômicas, culturais e tecnológicas ocorridas nos últimos 

tempos também contribuiram para que as organizações policiais compreendessem a 

importância  do desenvolvimento de estratégias focadas no cliente. De acordo com 

Raimar Richers e Consultores Associados – RR&CA (2003), no início da década de 

80, com o “desaquecimento industrial” (altos índices inflacionários e altas taxas de 

juros) o usuário de produtos e serviços deixou de ser “judicioso” passando a ser 

mais “precavido”, ou seja, passou a viver com um orçamento apertado, sentindo-se 

“traído” pela crise, a inflação desenfreada, a perda de confiabilidade e de segurança. 

Com esta situação, ele passou a sentir-se frustrado, inseguro e revoltado. Hoje, esse 
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usuário utiliza uma política de extrema precaução: planeja os seus gastos e reclama 

quando os produtos/serviços adquiridos ou utilizados não lhe agradam. Esse cliente 

passou a se preocupar com questões relacionadas à qualidade de vida.  (RR&CA, 

2003). 

Diante deste cenário, vem tornando-se mais frequente a adoção de um 

policiamento mais “humanizado”, um policiamento em relação ao qual a população 

deixou de ser agente passivo e tornou-se agente ativo no processo de construção de 

um mundo de paz. Vários países, como Austrália, Estados Unidos, Canadá, Japão, 

Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Cingapura, Grã Bretanha, Espanha, 

Argentina, Colômbia, Paraguai, El Salvador, Equador e o Brasil, têm adotado os 

conceitos de policiamento comunitário nas suas estratégias de segurança pública. 

Neste novo conceito, a polícia se torna parceira da população, com o intuito de, 

juntas, anteciparem-se aos  problemas relacionados à segurança, ou evitarem que 

eles se tornem mais graves.    

No Brasil, várias tentativas de policiamento comunitário foram 

introduzidas nos últimos 18 anos. O presente estudo foca-se no modelo adotado 

pelo Estado do Ceará – O Programa Ronda do Quarteirão, que teve início no final do 

ano de 2007 e tem como objetivo estudar a estrutura de valores dos usuários dos 

serviços do Ronda do Quarteirão sob a ótica da teoria da cadeia de meios e fins. 

Desta forma, pretende-se construir o hier 

arquical value map (HVM), a fim de revelar os atributos, consequências e 

valores percebidos por estes usuários. 

Segundo Pimenta (2008, p. 13), “os valores são representações de 

estados desejados na vida do indivíduo movido por crenças e pressupostos 

individuais e coletivos.” Adota-se a Escala de Valores Terminais e Instrumentais 

proposta por Rokeach (1968) e os Tipos de Valores Motivacionais de Schwartz 

(1992) como base de análise dos valores percebidos pelos usuários dos serviços de 

segurança pública em relação ao Programa Ronda do Quarteirão. Para construção 

do mapa hierárquico de valor, a estrutura teórica se baseia na teoria da cadeia de 

meios e fins idealizada por Gutman (1982), em conjunto com a técnica de laddering, 

bastante recomendada em pesquisas que abordam valor para o cliente, segundo os 
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moldes desta teoria, que é de interligar os valores pessoais dos usuários de tais 

serviços a seus comportamentos. (REYNOLDS; GUTMAN, 1988). 

 

 

1.1  O problema da pesquisa  
 

 
 

A indagação desta pesquisa se compreende na seguinte questão: Quais 

os valores predominantes na percepção dos usuários dos serviços do Ronda 

do Quarteirão? 

 

1.2  Justificativa da pesquisa 

 

 

Da década de 70 aos dias atuais, o marketing evoluiu para o relacionamento 

com o cliente, para Las Casas (2000) 

 
marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações 
causam ao bem-estar da sociedade” (LAS CASAS, 2000, p.13).  
 

 

Dentro desta visão, para as organizações traçarem estratégias orientadas 

à satisfação do desejo de seus clientes, faz-se necessário entender como eles se 

comportam, analisar a cultura em que estão inseridos e perceber que relação eles 

têm com determinados produtos ou serviços, a fim de descobrir quais valores 

influenciam no seu comportamento e, consequentemente, na sua na tomada de 

decisão. 

Levitt (1988, p. 22) afirma que “não pode haver estratégia empresarial que 

não seja fundamentada numa estratégia de marketing, nem objetivo que não 

responda de algum modo ao que as pessoas estão desejando […]”. Ao analisar-se 
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Levitt (1988) e o foco do novo conceito de polícia que vem crescendo em todo o 

mundo, o “policiamento comunitário”, observa-se que os métodos já utilizados na 

iniciativa privada podem auxiliar o policial a gerenciar suas atividades com o 

propósito de satisfazer as necessidades dos consumidores. 

Acredita-se que estudar o comportamento do usuário dos serviços de 

segurança pública (os serviços do Ronda do Quarteirão) traz uma grande 

contribuição tanto para a área do marketing como para a administração pública, visto 

que não se encontrou estudos sobre o tema em questão. Na área da Administração, 

encontraram-se apenas dois trabalhos ligados à gestão da qualidade em serviços de 

segurança pública, desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP (2007) e Dutra (2009).  Salienta-se, ainda, que este estudo é uma iniciativa 

prima no Curso de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria da 

Universidade Federal do Ceará - UFC. Procurou-se identificar elementos da teoria 

do “Comportamento do Consumidor” aplicáveis aos serviços de segurança pública 

no esforço de utilizar a teoria da Cadeia de Meios e Fins, que traz a investigação do 

tema de marketing para uma atividade pouco conhecida na teoria da Administração, 

o que possibilitará fundamental incentivo para trabalhos futuros.  

Ressalta-se que, em virtude de não ter encontrado estudos sobre o 

comportamento do usuário de serviços públicos, adotou-se as teorias do 

“comportamento do consumidor”, mas utilizou-se no decorrer da dissertação o termo 

“usuário”. Segundo Sellmer (2007), “os conceitos de consumidor e usuário partem 

de matrizes constitucionais diversas, mas que apresentam aproximações”. Para a 

autora, o termo consumidor refere-se ao destinatário final em relação ao consumo, 

representa a vulnerabilidade do consumidor e a massificação ou profissionalização 

da relação comercial, enquanto o conceito de usuário não parece ser tão simples, 

visto que não há uma definição legal para tal denominação. A autora cita ainda, que 

“o usuário não precisa necessariamente ser o destinatário final de um serviço”.  

(SELLMER, 2007). 

A grande confusão resulta, em parte, da inclusão no Código de 
Defesa do Consumidor, de normas próprias do direito administrativo, 
em seu art. 22, por exemplo. Isso induz o intérprete a pretender 
condicionar sua aplicação à configuração de uma relação de 
consumo, baseada em um contrato oneroso. O CDC define o 
consumidor, mas não o usuário. Referem-se várias vezes à 
prestação de serviço público (arts. 4º, VII, 6º, X, 22 e 59, § 1º), mas 
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para tratar dele adota método peculiar. Não se refere ao usuário nem 
estende a este o regime jurídico do consumidor. Trata do serviço 
público sob o prisma da prestação, e não do seu uso. (SELLMER, 
2007). 

  
No entanto, este estudo define usuário como sendo, todo e qualquer 

cidadão que utilizou (de forma direta ou indiretamente) os serviços do Ronda do 

Quarteirão. No capítulo sobre o Comportamento do Consumidor, utilizou-se diversas 

vezes o termo “consumidor”, pois se trata de revisão de literatura, mas é 

interessante compreender que “consumidor” neste trabalho tem o mesmo significado 

de “usuário”. 
 

 

 
 

1.3 Objetivo geral 

 

 

Identificar a estrutura de valores dos usuários dos serviços do Ronda do 

Quarteirão sob a ótica da teoria da cadeia de meios e fins. 

 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 

• Identificar os atributos percebidos pelos usuários dos serviços do Ronda do 

Quarteirão; 

• Identificar e analisar os valores relacionados ao comportamento do usuário 

dos serviços do Ronda do Quarteirão; 

• Relacionar os atributos e valores sob o enfoque da Teoria da Cadeia de 

Meios e fins, por meio da construção do Mapa Hierárquico de Valor (HVM). 

 

1.5 Pressupostos 

 

• O usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão percebe que a polícia está 

mais próxima da comunidade; 
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• o usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão é parte do processo na 

construção de um mundo melhor, pois ele interage com a polícia para 

resolver os problemas de sua comunidade.   

• Os atributos são: maior quantidade de policiais nas ruas, viaturas novas, 

fardamento dos policiais (cor azul bebê) e preparo dos policiais. 

• Os valores são: bem estar, respeito, confiança e segurança. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

A estruturação do trabalho consiste nesta introdução, que apresenta o 

contexto, a problemática, a justificativa, o objetivo e os pressupostos da pesquisa. O 

referencial teórico está dividido nos seguintes assuntos: policiamento comunitário, 

comportamento do consumidor, valor para o cliente e teoria da cadeia de meios e 

fins. A abordagem teórica dá suporte para a coleta de dados, análise e interpretação 

da pesquisa de campo. O terceiro capítulo é composto pela metodologia, aborda a 

técnica de laddering e os procedimentos utilizados para realização da pesquisa. O 

quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa e, posteriormente, fazem-se as 

considerações finais do trabalho. Conforme Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura da dissertação 
Fonte: Adaptado de Pimenta (2008) 
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2 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 

 

 

As insatisfações com os sistemas tradicionais de segurança pública - 

eminentemente repressivos - têm mexido com a maioria da população, o que faz 

aumentar a discussão sobre a metodologia de atuação da polícia junto à 

comunidade.   

Muitos pesquisadores dos departamentos policiais, frente a essas 

insatisfações, começaram a pensar sobre programa de policiamento comunitário, do 

qual a sociedade devesse participar ativamente em prol de sua própria segurança, 

especialmente na elaboração de táticas preventivas. (JUCÁ, 2002).  

Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP (2007), 

as estratégias de policiamento ou de prestação de serviço, que funcionaram no 

passado não são mais eficazes, visto que a meta de aumentar a sensação de 

segurança e bem-estar não foi alcançada. “O nosso cliente (a sociedade, 

precisamente os cidadãos) está mais exigente, pois estamos em processo de 

contínua transformação.” (SENASP, 2007, p. 119). 

Com essa inquietação, o policiamento comunitário tem-se mostrado 

como a grande possibilidade de ampliar essa discussão. Tendo se expandido em 

diversos países nas décadas de 1970 e 1980, cada país adotou características 

próprias e diferenciadoras, mas todas as experiências tiveram um aspecto em 

comum: a introdução ou o fortalecimento da participação da comunidade nas 

questões de segurança (NEV/USP, 2009). 

Isso significa que as pessoas de uma determinada área passaram 

não só a participar das discussões sobre segurança e ajudar a 

estabelecer prioridades e estratégias de ação como também a 

compartilhar com a polícia a responsabilidade pela segurança da sua 

região. Essas mudanças tiveram como objetivo melhorar as 

respostas dadas aos problemas de segurança pública, tornando 

tanto a polícia mais eficaz e reconhecida como também a população 

mais ativa e participativa nesse processo (NEV/USP, 2009, p. 13). 
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2.1 Conceitos de policiamento comunitário 

 
 

As recentes mudanças na área policial demonstram que a eficácia de 

uma política de prevenção do crime e produção de segurança está diretamente 

ligada à construção de uma relação sólida e positiva entre polícia e sociedade 

(BROWN, 1988 apud DIAS NETO, 2003).  

Segundo Skolnick e Bayley (2006, p. 57) “o policiamento comunitário 

cresceu a partir da concepção de que a polícia poderia responder de modo sensível 

e apropriado aos cidadãos e às comunidades.” 

Dias Neto (2003, p. 30) ressalta que “o policiamento comunitário expressa 

uma filosofia operacional orientada à divisão de responsabilidades entre polícia e 

cidadãos no planejamento e na implementação das políticas públicas de segurança.”  

De acordo com a Trojanowicz e Bucqueroux (1994), 

polícia comunitária é uma filosofia e uma estratégia organizacional 
que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. 
Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade 
devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas 
contemporâneos tais como crimes, drogas, insegurança, desordens 
físicas e morais e em geral a decadência do bairro, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida local […] o policiamento comunitário 
exige um comprometimento de cada um dos policiais e funcionários 
civis do departamento policial com sua filosofia. Ele também desafia 
todo o pessoal a encontrar meios de expressar esta nova filosofia 
nos seus trabalhos, compensando assim a necessidade de manter 
uma resposta rápida, imediata e efetiva aos crimes individuais e as 
emergências, com o objetivo de explorar novas iniciativas 
preventivas, visando a resolução de problemas antes de que eles 
ocorram ou se tornem graves. (TROJANOWICZ & BUCQUEROUX, 
1994, p.4-5) 
 

Ferreira (1995) argumenta que 

a polícia comunitária resgata a essência da arte de polícia, pois apoia 
e é apoiada por toda a comunidade, acolhendo expectativas de uma 
sociedade democrática e pluralista, onde as responsabilidades pela 
mais estreita observância das leis e da manutenção da paz não 
incumbem apenas à polícia, mas, também a todos os cidadãos. 
(FERREIRA, 1995, p.57) 
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Conforme observado, há um consenso entre os autores quanto à 

definição de policiamento comunitário, porque todos eles abordam a aproximação 

dos profissionais de segurança pública junto à comunidade onde atua. Neste 

contexto, observa-se que a organização policial deve traçar estratégias eficazes de 

“trazer a comunidade para junto de si” ao mesmo tempo em que estará trabalhando 

em prol da segurança desta comunidade. É, por isso, que a organização policial 

precisa saber o que é importante para as pessoas, quais valores são essenciais a 

elas. 

A SENASP (2007, p. 127) ressalta que “a polícia comunitária não pode ter 

sucesso em atingir seus objetivos básicos sem o apoio, tanto operacional quanto 

político, da sua própria comunidade.” É preciso priorizar os problemas que são mais 

importantes para a comunidade e os que ela quer que sejam resolvidos. “Na polícia 

comunitária os pontos de vista da comunidade recebem um valor maior.” (SENASP, 

2007, p. 127).  

 “Polícia comunitária não é um conceito unívoco, mas um conjunto amplo 

de programas e práticas administrativas inspiradas numa filosofia comunitária. É um 

conceito complexo e ambíguo, e nisto reside sua virtude” (MOORE, 1994 apud 

SENASP, 2007, p. 90). 

De acordo com a SENASP (2007), os Princípios da Polícia Comunitária 

são: 

a) Filosofia e Estratégia Organizacional com base na comunidade: a 

polícia busca, junto às comunidades, as preocupações das mesmas, a fim de 

traduzí-las em segurança; 

b) Comprometimento da Organização com a Concessão de Poder à 

Comunidade: a comunidade é parceira da polícia e envolve-se na priorização e 

solução dos problemas; 

c) Policiamento Descentralizado e Personalizado: é necessário no mínimo 

um policial completamente envolvido com a comunidade. Ele deve ser conhecido por 

ela e, ao mesmo tempo, conhecedor da realidade da comunidade; 
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d) Resolução Preventiva de Problemas a Curto e a Longo Prazos: o ideal 

é que o policial se antecipe à ocorrência, não sendo acionado pelo rádio, com isso 

diminui o número de chamadas registradas pelas companhias policiais. 

e) Ética, Legalidade, Responsabilidade e Confiança: o policiamento 

comunitário pressupõe um novo contrato entre polícia e cidadãos, no entanto ética, 

legalidade, responsabilidade e confiança são princípios essenciais. 

f) Extensão do Mandato Policial: cada policial passa a atuar como chefe 

de polícia local, com autonomia e liberdade para tomar iniciativa, dentro dos 

parâmetros rígidos de responsabilidade.  

g) Ajuda às Pessoas com Necessidades Específicas: valorizar a vida de 

pessoas mais vulneráveis: jovens, idosos, minorias, pobres, deficientes, sem-teto 

etc.  

h) Criatividade e Apoio Básico: confiar nas pessoas que comandam o 

Policiamento Comunitário, confiar no seu discernimento, sabedoria, experiência e, 

sobretudo, na formação que recebeu. Isso propiciará abordagens mais criativas para 

os problemas contemporâneos da comunidade. 

i) Mudança Interna: é fundamental o aperfeiçoamento constante de 

cursos e respectivos currículos do quadro de pessoal, com uma projeção para 10 ou 

15 anos.  

j) Construção do Futuro: deve-se oferecer a comunidade um serviço 

policial descentralizado e personalizado, dando a oportunidade da comunidade 

pensar na polícia como uma parceira na solução de problemas. 

A SENASP (2007) destaca as principais diferenças entre a Polícia 

Tradicional e a Polícia Comunitária, conforme Quadro 1: 
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 Polícia Tradicional Polícia Comunitária 

Quem é a polícia 

A polícia é uma agência 
governamental responsável, 
principalmente, pelo cumprimento 
da lei; 

A polícia é o público e o público é a 
polícia: os policiais são aqueles 
membros da população que são pagos 
para dar atenção em tempo integral às 
obrigações dos cidadãos; 

Relação da polícia 

Na relação entre a polícia e as 
demais instituições de serviço 
público, as prioridades são muitas 
vezes conflitantes; 

Na relação com as demais instituições 
de serviço público, a polícia é apenas 
uma das instituições governamentais 
responsáveis pela qualidade de vida da 
comunidade; 

Papel da Polícia 

O papel da polícia é preocupar-se 
com a resolução do crime; 

O papel da polícia é dar um enfoque 
mais amplo visando à resolução de 
problemas, principalmente por meio da 
prevenção; 

Prioridades da Polícia 

As prioridades são, por exemplo, 
roubo a banco, homicídios e 
todos aqueles envolvendo 
violência; 

As prioridades são quaisquer 
problemas que estejam aflingindo a 
comunidade; 

Ocupação da Polícia 
A polícia se ocupa mais com os 
incidentes; 

A polícia se ocupa mais com os 
problemas e as preocupações dos 
cidadãos; 

Determinante da 
Eficácia 

O que determina a eficácia da 
polícia é o tempo de resposta; 

O que determina a eficácia da polícia é 
o apoio e a cooperação do público. A 
eficácia é medida pela ausência de 
crime e de desordem; 

Profissionalismo 
Policial 

O profissionalismo policial se 
caracteriza pelas respostas 
rápidas aos crimes sérios; 

O profissionalismo policial se 
caracteriza pelo estreito relacionamento 
com a comunidade; 

Função do Comando 

A função do comando é prover os 
regulamentos e as determinações 
que devem ser cumpridas pelos 
policiais; 

A função do comando é incutir valores 
institucionais; 

Informações 
Importantes 

As informações mais importantes 
são aquelas relacionadas a certos 
crimes em particular; 

As informações mais importantes são 
aquelas relacionadas com as atividades 
delituosas de indivíduos ou grupos; 

Foco do Trabalho 
Policial 

O policial trabalha voltado 
unicamente para a marginalidade 
de sua área, que representa no 
máximo 2% da população 
residente ali onde “todos são 
inimigos, marginais ou paisanos 
folgados, até prova em contrário”; 

O policial trabalha voltado para os 98% 
da população de sua área, que são 
pessoas de bem e trabalhadoras. As 
pessoas da comunidade devem ser 
tratadas como cidadãos e clientes da 
organização policial; 

Atuação do Policial O policial é o do serviço; O policial é da área. 

Resolução de 
Problemas 

Emprego da força como técnica 
de resolução de problemas; 

O policial emprega a energia e a 
eficácia, dentro da lei, na solução dos 
problemas com a marginalidade, que no 
máximo chega a 2% dos moradores de 
sua localidade de trabalho; 

Prestação de Contas 
Presta contas somente ao seu 
superior; 

O policial “presta contas” do seu 
trabalho ao superior e à comunidade; 

Patrulhas 
As patrulhas são distribuídas 
conforme o pico de ocorrências. 

As patrulhas são distribuídas conforme 
a necessidade de segurança da 
comunidade, ou seja, 24 horas por dia; 

Quadro 1 – Diferenças entre a polícia tradicional e a polícia comunitária 
Fonte: Adaptado de SENASP (2007, p. 48 - 49) 
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Conforme observado no Quadro 1, o novo conceito para o policiamento – 

polícia comunitária - procura focar seu trabalho nas pessoas trabalhadoras, pessoas 

de “bem”, representando 98% da comunidade. Diferentemente da polícia tradicional 

que baseava suas atividades no público marginalizado. No entanto, observa-se que 

a polícia comunitária intensifica a relação com os seus clientes, dependendo deles 

para juntos (polícia e comunidade) construírem um mundo mais harmônico. 

 

 

 

2.2 Modelos de policiamento comunitário no mundo e no Brasil 

 

2.2.1 Policiamento comunitário no Japão 
 

 

O primeiro país a adotar o policiamento comunitário foi o Japão, criado em 

1879 (muito antes do policiamento comunitário se tornar popular). Com 

características de um Estado moderno, com alto grau de participação social, 

desenvolveu um sistema de policiamento fardado baseado na estrutura da Polícia 

Nacional Japonesa, montando uma ampla rede de postos policiais, num total de 

15.000 em todo o país, denominados Chuzaishos e Kobans (ALVES, 2009; 

SENASP, 2007; SKOLNICK E BAYLEY, 2006).  

a. Chuzaisho - Instalação e Funcionamento:  o policial é instalado numa 

casa, juntamente com sua família. Essa casa, fornecida pela Prefeitura, é 

considerada um posto policial, existindo mais de 8.500 em todo o Japão; cada 

Chuzaisho está vinculado diretamente a um “Police Station” (Cia) do distrito policial 

onde atua. O policial trabalha em horário de expediente, executando suas rondas 

fardado. Na ausência do policial, sua esposa auxiliará em suas atividades, 

atendendo ao rádio, ao telefone e às pessoas, sem que, para isso, seja considerada 

funcionária do Estado, mas essa sua atividade possibilita ao marido o recebimento 

de uma vantagem salarial. Os gastos com energia, água, gás e manutenção do 

prédio ficam a cargo da prefeitura da cidade onde o posto é instalado (ALVES, 2009; 

SENASP, 2007). 
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b. Koban - Instalação e Funcionamento: os Kobans, em número superior a 

6.500 em todo o Japão, estão instalados em áreas de maior necessidade policial 

(critério técnico). Os Kobans são construídos em dimensões racionais, em dois ou 

mais pavimentos, com uma sala para o atendimento ao público, com todos os 

recursos de comunicações e informática, além de compartimentos destinados ao 

alojamento (com camas e armários), cozinha, dispensa e depósito de materiais de 

escritório, segurança, primeiros socorros etc. Trabalham equipes compostas por três 

ou mais policiais, cobrindo as 24 horas do dia.  No interior do Koban, há sempre uma 

pessoa responsável pelo atendimento ao público; os demais policiais desenvolvem 

atividades de patrulhamento e são responsáveis pela realização de visitas 

comunitárias, através das quais sabem o número de residências, comércios, 

estrangeiros residentes, enfim, têm um controle detalhado sobre sua área. Os 

Kobans estão ligados aos “Police Station” (ALVES, 2009; SENASP, 2007). 

O policiamento comunitário é o centro das atividades policiais de 

segurança no Japão, essa forma de policiamento adota estratégias de visualização 

do policial através dos postos de policiais e na sua integração por meio de patrulhas 

a pé, de bicicleta ou motoneta. O policial japonês demonstra sua formação cultural 

em suas atitudes, mostrando-se educado, polido e disciplinado, cumprindo suas 

obrigações com zelo e determinação. Considera-se, ainda, que o mais importante no 

modelo japonês é que as pessoas, ao necessitarem da polícia, sabem sempre a 

quem e onde recorrer. (SENASP, 2007). 

Governos do mundo todo têm observado a experiência e a tradição japonesa, 

focando o policiamento comunitário praticado nesse país, tomando-o como exemplo, 

estudando e implantando esta filosofia de trabalho policial. (ALBUQUERQUE, 2009). 

Por sua eficácia na prevenção de delitos (o Japão é um país com um dos mais 

baixos índices do mundo – quase inexistente, ocupando o 3º lugar no ranking dos 

países mais seguros, segundo pesquisa realizada no início do ano de 2010 pelo 

Instituto para Economia e Paz, que mede o IGP – Índice Global da Paz. Em 1º lugar 

está Nova Zelânia, seguido pela Islância, Japão, Auatrália e Noruega) e pelo 

reconhecimento junto à população que se sente segura, que diversos países 

passaram a estudar e a implementar a experiência japonesa.   
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A seguir, serão destacadas algumas experiências internacionais, que 

seguiram a experiência japonesa. Os países destacados são: Canadá, dos Estados 

Unidos, da Austrália, da Noruega, da Suécia e da Espanha,  As experiências do 

policiamento comunitário no Brasil também merecem destaque, em virtude da 

pesquisa buscar os valores dos usuários dos serviços do Policiamento Comunitário 

Ronda do Quarteirão. Ressalta-se, ainda, que muitos outros países, como 

Dinamarca, Finlândia, Cingapura, Colômbia, Equador e El Salvador também 

passaram a adotar o modelo de policiamento comunitário. 

 

 

2.2.2 Policiamento comunitário no Canadá 

 

 

Com a idéia de poder envolver a comunidade no problema de segurança 

pública, surgiu, nos anos 70, no Canadá, o Low Profile Policing ou Police 

Communautaire. 

A implantação da Police Communautaire durou 8 anos, demandou 

medidas de natureza administrativa, operacional e, principalmente, a mudança na 

filosofia de trabalho com nova educação de todos os policiais.  Conforme Alves 

(2009), a metodologia de implementação do programa se deu da seguinte forma: 

 a.  Base territorial:  as cidades são divididas em distritos policiais e os 

distritos em pequenas vizinhanças. Desta forma, transmite-se à população a idéia de 

que a polícia está sempre perto. Em muitos bairros, o policial circula de bicicleta;  

 

b. A operacionalidade e princípios de atuação: a população participa das 

decisões da polícia. Acredita-se que o poder vem junto com a responsabilidade, 

portanto o poder é dividido com o cidadão, desta forma, aumentam-se os benefícios 

à segurança, à população e à polícia. A comunidade participa ainda como voluntária 

e atendente nos postos policiais, o que os libera para os trabalhos de rua. As 

pessoas são estimuladas a colaborar com a polícia, valorizando as informações de 

prostitutas e moradores de rua.  
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c. A atividade dos policiais: o policial se orgulha de não usar a violência. 

Ele se mostra sempre simpático. A participação é a palavra chave na relação polícia-

cidadão. O policial se aproxima sem ser chamado, procura ser útil e orienta as 

pessoas. Os policiais buscam atrair os jovens. Apoiados no gosto da juventude pela 

música e pela dança, criou-se um conjunto musical, com policiais veteranos, 

denominado “Trovão Azul” (azul é a cor da farda) que percorre o país com 

mensagens contra drogas. São realizadas competições de volley entre estudantes e 

policiais, estimulando a necessidade do esporte.  

d.  Agilidade da polícia e da justiça:  

- a polícia orienta em caso de pequenas infrações, evitando prisões 

desnecessárias;  

- em caso de prisão, o destino do preso é resolvido em 24 horas 

(permanecer preso ou liberado);  

- para as primeiras 24 horas, há um tipo de prisão com no máximo 5 

(cinco) presos na cela e um telefone a disposição para falar com o advogado;  

- utilizam-se muito as penas alternativas, evitando a prisão; e  

- para prisões acima de 24 horas, existe instituição carcerária própria.  

e. A organização da polícia: existem polícias federais, provinciais 

(estaduais) e municipais, num total de quase 800 instituições. Quando da montagem 

das polícias municipais, é feito uma concorrência pública. A Polícia Montada do 

Canadá coordena os trabalhos das polícias canadenses estabelecendo normas 

padrões e treinamento em todo o país. A estrutura policial é toda voltada ao trabalho 

da Polícia Comunitária.  

De acordo com Skolnick e Bayley (2006), o desenvolvimento do programa 

de Policiamento Comunitário no Canadá tem sido hesitante.  

 

2.2.3 Policiamento comunitário nos Estados Unidos  

 

 

Nos anos 60, nos Estados Unidos, houve uma série de protestos e 

denúncias envolvendo práticas policiais arbitrárias e discriminatórias, especialmente 
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contra a população negra. O mais violento destes protestos ocorreu em Los 

Angeles, fazendo com que não apenas as vítimas condenassem as práticas policiais 

adotadas no país, mas também os setores organizacionais de classe média, 

ativamente envolvidos nas manifestações pacifistas e estudantis. Por meio destas 

manifestações, houve grande repercussão na mídia, nos setores governamentais e 

nas instituições da sociedade civil, contribuindo para uma nova era de reformas na 

área policial. (DIAS NETO, 2003). 

Entre as décadas de 60 e 70, muitas cidades americanas adotaram 

programas voltados à reconstrução da imagem policial, com o propósito de criar a 

figura do “policial amigo”, que brincava com crianças, auxiliava os idosos e zelava 

pelo bem-estar da comunidade. Estes programas não tiveram êxito porque, de certa 

forma, não refletiam a realidade do policiamento nas ruas (DIAS NETO, 2003). 

Somente a partir de 1992, em virtude da excessiva violência policial de 

Los Angeles e alta corrupção das polícias de Nova Iorque, o governo Bill Clinton 

lançou o programa de Policiamento Comunitário, investindo recursos anuais de US$ 

8 bilhões em treinamento, tecnologia e aproximação da comunidade. Criou um 

organismo denominado COPS – Community Oriented Police Services, vinculado ao 

Departamento de Justiça, com a missão de reformular as polícias estaduais e 

municipais, introduzindo programas comunitários, motivando a participação do 

cidadão e estimulando a valorização do serviço policial (ALVES, 2009). 

Foram criadas também inúmeras Organizações Não Governamentais – 

ONG, com o objetivo de coordenar os gastos com a polícia e estudar maneiras de 

aprimoramento da filosofia da Polícia Comunitária em todo o Estado Americano 

(ALVES, 2009). 

Segundo Alves (2009), vários programas comunitários foram 

desenvolvidos, sendo os principais:  

a.   Tolerância Zero – programa desenvolvido dentro do critério de que 

qualquer delito (de menor ou maior potencial ofensivo), infrações de trânsito e atos 

antissociais como embriaguez, pichações, comportamentos de moradores de rua 

etc., deve ser coibido com o rigor da lei. O programa não é uma ação isolada da 

polícia, mas exige a participação integrada de todos os órgãos públicos locais, 
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fiscalizados pela comunidade. A cidade que implementou esse programa com 

destaque foi Nova Iorque;  

b. “Broken Windows Program”- baseado na “Teoria da Janela Quebrada” 

de George Kelling, o programa estabelece como ponto crucial a recuperação e 

estruturação de áreas comuns, comunitárias, ou a comunidade assume o seu papel 

de recuperação social.  Um prédio público preservado, o apoio para recuperação de 

um jovem viciado em drogas são mecanismos fortes de integração e participação 

comunitária. É a confirmação da teoria de Robert Putnam (engajamento cívico). Este 

programa também preconiza formas de prevenção criminal, reeducando a 

comunidade; 

c. “Policing Oriented Solving” – o “Policiamento Orientado ao Problema” é 

mais uma forma de integração social. O programa baseia-se no conceito de que a 

polícia deixa de reagir ao crime (crime fighting policing) e passa a mobilizar os seus 

recursos e esforços na busca de respostas preventivas para os problemas locais 

(problem-oriented policing). A expectativa é de que ao contribuir para o 

encaminhamento de soluções aos problemas, a polícia atrairá a boa vontade e a 

cooperação dos cidadãos, além de contribuir para eliminar condições propiciadoras 

de sensação de insegurança, desordem e criminalidade. 

 

2.2.4 Policiamento comunitário na Austrália 

 

As forças policiais australianas desenvolveram o policiamento comunitário 

principalmente nas áreas de prevenção ao crime, sendo direcionado para a 

comunidade, ocorrendo posteriormente sua ampliação para uma parcela específica 

da sociedade.  

Os quartéis dos Estados utilizam o policiamento comunitário como uma 

atividade policial restrita, mas crescente devido ao aumento das unidades de 

prevenção ao crime. Esta realidade tem feito com que vários Estados da Austrália 

adotassem o policiamento comunitário como um trabalho direcionado à vigilância de 
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bairros. Entretanto, para execução desse trabalho, pouco houve alteração nas 

operações tradicionais. (ALBUQUERQUE, 2009). 

A resposta das comunidades locais é seletiva e episódica, possuindo um 

cunho peculiar quanto aos mecanismos utilizados, em virtude do policial ser o elo 

para tratar questões como homossexualismo, aborígenes ou imigrantes, enfrentando 

este, uma preocupação delicada, visto que se trata de questões polêmicas em 

setores discriminados na sociedade australiana. (SKOLNICK; BAYLEY, 2006; 

ALBUQUERQUE, 2009). 

Toda a conjuntura de informações sobre o tema de policiamento 

comunitário tem propiciado discussões que vem fomentando reflexões sobre novos 

programas e questões práticas mais antigas da organização australiana. Observa-se 

que apesar da resistência, a nova conjuntura tem apresentado uma aproximação 

das ações policiais com a sociedade. (ALBUQUERQUE, 2009). 

Analisando o contexto da problemática nesse novo modelo, observa-se 

que essas discussões e o modelo de vigilância de bairro tem favorecido seu 

alinhamento às pequenas comunidades, dando suporte para um planejamento mais 

focado na relação de parceria entre polícia e comunidade. 

 

2.2.9 Policiamento comunitário na Noruega 

 

A Noruega produziu, em 1981, o relatório de maior influência atualmente 

no policiamento escandinavo, um documento cujos princípios foram afirmados por 

todos os principais representantes das forças policiais da Escandinávia 

(noruegueses, suecos, dinamarqueses e finlandeses). (SKOLNICK; BAYLEY, 2006).  

O policiamento comunitário em questão concebeu como princípios 

norteadores para a operacionalização do policiamento dirigido alguns elementos que 

são fundamentais nas ações policiais. Sendo eles (SKOLNICK; BAYLEY, 2006): 

1. A polícia deve refletir os ideais da sociedade; 
2. A polícia deve ter um perfil civil; 
3. As forças policiais devem ser integradas. 
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4. A polícia deve ser descentralizada. 
5. O policial deveria ser um profissional com aptidões gerais –   
     uma pessoa competente em várias atividades diferentes. 
6. A polícia deve funcionar interelacionada com o público; 
7. A polícia deve ser uma parte integrante da comunidade  
     local; 
8. Deve haver um recrutamento amplo para a polícia; 
9. A polícia deve decidir a prioridade de suas diferentes tarefas  
     e dar ênfase à atividade preventiva; 
10. A polícia deve ser submetida a um controle eficiente  
     exercido pela sociedade.  
 

Estes eixos orientadores no papel policial despertam na sociedade a 

expectativa de que ela seja contemplada pelas ações e compromissos das forças de 

segurança pública. 

O policiamento comunitário realizado na Noruega pode ser destacado tendo 

como referência a experiência da cidade de Oslo, que teve uma iniciativa 

experimental de policiamento comunitário bem sucedido. Na capital, encontra-se o 

distrito de Holmia, que tem realizado um ensaio eficiente no policiamento dirigido – 

trata-se do posto policial que é na realidade um conjunto de escritórios localizado no 

centro comercial, rodeado por uma grande área livre. Seus policiais visitam as 

escolas, grupos de jovens, grupos familiares etc. (ALBUQUERQUE, 2009). 

Os policiais realizam rondas a pé, usando uniformes e adotam o conceito 

de que „também são seres humanos‟ como estratégias locais. Importante a destacar 

nesta atividade é que cada policial tem como responsabilidade pessoal o exercício 

de uma atividade orientada para uma área especifica, um lida com o trânsito e seu 

policiamento, que inclui a inspeção de veículos para ver se está de acordo com a lei, 

outro administra processos, outro coordena programas de alcoolismo, e assim por 

diante. (SKOLNICK; BAYLEY, 2006).  

Embora Oslo já tenha comprovado desde 1981 que a experiência do 

policiamento comunitário é um sucesso para a segurança pública, relatos mostram 

que ela ainda é tida como uma “fase experimental do programa”. 
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2.2.6 Policiamento comunitário na Suécia 

 

A retórica oficial da Suécia é compatível à da Noruega. A Comissão 

Governamental de Polícia considera as relações positivas entre polícia e o público 

como “um elemento vital no sucesso do trabalho policial”. (SKOLNICK; BAYLEY, 

2006). 

A academia Nacional de Polícia Sueca está localizada há 10 minutos ao norte 

da cidade de Estocolmo, no First Nacional City Park. A formação policial é 

oportunizada nas universidades em Umeá e Vaxjo, sendo centralizada no governo 

nacional. Em decorrência disso, a distribuição dos policiais recém formados acaba 

direcionando os novatos policiais a varias partes do país, de acordo com as 

necessidades regionais. (ALBUQUERQUE, 2009). 

O Serviço Nacional de Polícia (NBP) é um órgão co-responsável pela 

formação básica do policial, promovendo uma educação avançada e o 

desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de trabalho. A estrutura da policial 

judiciária sueca possui 21 conselhos policiais, cujas autoridades são responsáveis 

pelo trabalho policial a nível local, tais como o policiamento comunitário, 

gerenciamento de crises, investigações e prevenções criminais. O trabalho policial é 

dividido em várias ramificações, como a polícia comunitária, polícia de trânsito, 

sucursal montada, a marinha e o policiamento com cães. (ALBUQUERQUE, 2009). 

Na Suécia, além das patrulhas motorizadas, a operacionalização da ronda 

policial residencial é uma realidade na ação policial. A Comissão Governamental de 

Policia apóia projetos que viabilizam a aproximação no relacionamento entre policia 

e comunidade, vendo-o de maneira muito positiva. 

 

2.2.7 Policiamento comunitário na Espanha 

 

No final de 1996, o Diretor Geral de Polícia realizou uma pesquisa para 

avaliação da situação da Segurança Pública, concluindo que a polícia espanhola era 
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eficiente, mas o crime organizado, o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e 

fraudes econômicos e financeiros também eram muito organizados. A venda de 

mulheres e outros crimes não estavam sendo combatidos de forma eficiente. Diante 

dos resultados dessa pesquisa, foi criada uma comissão, que visitou as experiências 

da Polícia Comunitária na Grã Bretanha, nos Estados Unidos e no Canadá, com o 

intuito de implantar tal experiência na Espanha. (SENASP, 2007). 

Nos anos de 1997 a 1998 a polícia espanhola passou por reestruturação, 

enfrentando uma crise de resistência por parte dos policiais que trocariam os 

veículos com dois policiais por patrulhamentos a pé ou em motos de pequenas 

cilindradas, circulando em uma pequena área. Para enfrentar esta resistência, o 

projeto de policiamento comunitário iniciou em cidades pequenas onde existiam 

funcionários públicos que exerciam atividades voluntárias. Os policiais em pouco 

tempo se tornaram integrados ao bairro e conhecidos pela população local, 

envolvendo-se numa relação de confiança mútua. (SENASP, 2007). 

Em 1999 o trabalho passou a ser expandido para todo o território 

nacional, pois percebeu-se que as taxas de criminalidade haviam diminuído nos 

anos de funcionamento do novo conceito de polícia. Essa experiência recebeu o 

nome de Polícia de Proximidade, pois o principal objetivo era atender o cidadão com 

rapidez, ou seja, responsável por atender e registrar ocorrências na rua, além de 

criar uma relação de parceria com a comunidade. Percebeu-se também que essa 

experiência trouxe um novo valor para a segurança pública espanhola. (ALVES, 

2009; SENASP, 2007). 

 

2.2.8 Policiamento comunitário no Brasil 

 

No Brasil, no início da década 80, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 

comandada pelo coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, introduziu a 

comunitarização da polícia a partir do modelo norte-americano (FERNANDES; 

COSTA, 1998). 
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No Estado do Espírito Santo, a comunitarização da polícia iniciou como 

um sistema oficial e formal em 13 de novembro de 1985, com a edição do Decreto nº 

2.171, autorizando a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança no território 

capixaba. Neste mesmo ano, a Polícia Militar do Espírito Santo criou o Programa de 

Interação Comunitária, denominado “Pacto”, através da Diretriz nº 02/1985 – 3ª 

Seção do Estado Maior da Polícia Militar (FERNANDES; COSTA 1998; SENASP, 

2007). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 144, que a 

segurança pública é responsabilidade de todos: “a segurança pública, dever do 

Estado e responsabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio […]” (BRASIL, 2002, p. 68). 

Em 1991, a Polícia Militar do Estado de São Paulo promoveu um 

Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário em que abordava os 

obstáculos para esse tipo de policiamento. No mesmo ano, a Polícia Militar do Rio 

de Janeiro iniciou o programa piloto de policiamento comunitário em Copacabana. 

Em São Paulo, tal iniciativa teve início em Ribeirão Preto.  

Em Guaçuaí-ES, surgiu o POP-Com (Policiamento Ostensivo Produtivo 

Comunitário), que só quatro anos depois passou a ser visto como o projeto mais 

inovador no campo da polícia ostensiva do Espírito Santo (FERNANDES; COSTA 

1998; SENASP, 2007). 

O POP-Com buscava o entrosamento com a comunidade para juntos 

controlarem as ações delituosas, sem prejuízo das ações voltadas aos criminosos e 

de forma harmoniosa, visando à responsabilidade de todos para a garantia da ordem 

pública, antecipando-se aos fatos (COSTA, 1995). 

Assim está sendo concebido o POP-COM (Polícia Interativa) como 
um novo tipo de Policiamento Ostensivo, pois objetiva obter 
produtividade e qualidade no serviço de polícia ostensiva, prestados 
à sociedade, trazendo como inovação a possibilidade real de se 
aferir as ações ostensivas do policial militar no setor onde atua 
pontuando-as e controlando de modo criterioso o seu 
desenvolvimento, através da informática. (COSTA, 1995, p. 12). 

 

Em 1996, o Governo Federal implantou diversos programas nas áreas 

sociais, dentro de uma política de modernização democrática, com destaque o 



37 

 

 

Programa Nacional de Direitos Humanos, que buscou estabelecer diretrizes para a 

melhoria da qualidade de vida no país, otimizando programas de policia comunitária 

nos Estados Brasileiros (SENASP, 2007). 

Em 1997, o Governo do Estado de São Paulo, ratificando o Programa 

Estadual de Direitos Humanos, através da Secretaria da Justiça e Cidadania, 

implementou o Programa Estadual dos Direitos Humanos, com a proposta de 

desenvolver programas de informação e formação para profissionais do direito, 

policiais civis e militares, agentes penitenciários e lideranças comunitárias, 

orientados para o reconhecimento e valorização das diferenças entre indivíduos e 

coletividades. O mesmo programa incentivava ainda, experiências de polícia 

comunitária, definindo não apenas a manutenção da ordem pública e a incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, mas principalmente a defesa dos direitos da cidadania 

e da dignidade da pessoa humana como missões prioritárias das polícias civil e 

militar (SENASP, 2007). 

Os primeiros resultados da Polícia Interativa no Espírito Santo mostraram 

credibilidade e fizeram surgir o sentimento de interação comunitária, pois diminuiu a 

criminalidade na cidade de Guaçuí em 25,4% no ano 1993, o que fez aumentar a 

sensação de segurança que possibilitou o reconhecimento dos poderes públicos 

(SENASP, 2007). 

Nos demais Estados não houve avaliação dessas experiências, mas 

segundo estudos do NEV/USP (2009, p. 10), “os relatos dos envolvidos, tanto de 

policiais como da população, revelam satisfação com o processo e com os 

resultados e insatisfação com o término das mesmas.” 

Em 2007, o Governo do Estado do Ceará lançou o Programa de 

Policiamento Comunitário Ronda do Quarteirão – A Polícia da Boa Vizinhança (que 

será abordado no tópico 2.2.4.2).  

Em 2008, inspirado na iniciativa do Governo do Ceará, o Governo do 

Estado da Bahia lançou o projeto Ronda nos Bairros, que iniciou em 18 localidades 

do complexo de Tancredo Neves, em Salvador, beneficiando 500 mil pessoas, com 

250 policiais, 10 viaturas e 10 motocicletas atuando no projeto (JORNAL A TARDE, 

2008 a). De acordo com o governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, a idéia 
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é aproximar cada vez mais a polícia militar da população. “Você só dá segurança se 

houver confiança da comunidade nos policiais.” (JORNAL A TARDE, 2008 b). 

Satisfeito com a redução dos índices de criminalidade em Tancredo Neves, o 

Governo da Bahia ampliou, em 2009, o projeto Ronda nos Bairros para outras 

regiões do Estado. (JORNAL A TARDE, 2008 c). 

De acordo com o NEV/USP (2009):  

Ao longo desses últimos anos a violência urbana continuou a crescer 
e passou a atingir cidades que antes pareciam menos vulneráveis - 
aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população 
continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das 
polícias. Essa melhora não depende só das autoridades, depende 
também da crença que a população tem na polícia: crença que as 
pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão 
usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e não para 
colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a 
cumprir seu papel. Sem a colaboração do público a polícia não pode 
melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A 
experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um 
caminho seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do 

público na polícia. (NEV/USP, 2009, p. 10) 
 

 

 

 

2.2.8.1Conselhos comunitários de defesa social – O Exemplo do Ceará 
 
 

 
Devido o aumento significativo e generalizado da violência, diversos 

especialistas no assunto reconhecem a necessidade da construção de um novo 

modelo de segurança pública, que durante muito tempo tem sido tratado como 

somente uma questão de polícia. Portanto, muitas experiências têm demonstrado 

que várias questões de segurança pública não são problemas exclusivamente 

policiais, fazendo-se necessário uma maior participação dos atores sociais em 

parceria com o poder público, bem como dos cidadãos na construção de um modelo 

mais eficaz. (DUTRA, 2009; SENASP, 2007). 

Silva (2003) ressalta que essa mudança na concepção de segurança 

pública teve início no Ceará, a partir de 1985, por intermédio da Polícia Militar, que 

criou os Conselhos de Segurança em alguns bairros de Fortaleza. Segundo a 

autora, esses conselhos serviram inicialmente como um canal de denúncias das 

ações dos marginais e, algumas vezes, até policiais. No entanto estava colocando 
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em risco os cidadãos que faziam a denúncia, afastando-os ainda mais dos policiais. 

Os resultados esperados não foram satisfatórios.  

Em 1997, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública e Defesa da Cidadania – SSPDC (hoje Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social - SSPDS), estabeleceu novas diretrizes fundamentadas 

principalmente na integração das polícias, mudança de comportamento do policial, 

inovação administrativa e tecnológica e parceria entre polícia e comunidade (SILVA, 

2003). 

Para cumprimento destas diretrizes, criou-se a Diretoria de Defesa Social, 

em 1997 (hoje Coordenadoria de Defesa Social), responsável pela coordenação dos 

Conselhos Comunitários de Defesa Social – CCDS. Segundo Braga Júnior (2007), 

“o marco teórico também é o da integração entre instituições das diversas esferas de 

governo, bem como a interação com a sociedade mobilizada através dos referidos 

CCDS”. 

Os resultados do Programa CCDS têm sido importantes e bastante 

significativos, pois integram ações na área econômica, ambiental, social e cultural 

como forma de prevenção e combate à violência e reforçam a parceria entre a 

instituição policial e a comunidade (SILVA, 2003). 

Segundo a Coordenadoria de Defesa Social, no ano de  2009, já foram 

criados 1.160 CCDS em todo o Estado do Ceará, merecendo destaque alguns 

projetos e programas de sucesso apoiados por eles: 

- Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD; 

- Programa Cavaleiros do Futuro; 

- Programa de Atenção ao Policial Militar e a Família com Necessidades Especiais; 

- Projeto Sócio-ambiental Guardião Mirim do Rio Cocó; 

- Projeto Vida Ativa; 

- Projeto Lixo Seletivo.  
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2.2.8.2  O programa Ronda do Quarteirão 

 

 

 

Os meios de comunicação têm mostrado, com maior frequência, o 

aumento de casos de homicídios, roubos (assaltos), furtos e diversos outros fatos de 

violência e criminalidade. As pessoas se tornaram mais assustadas e desprotegidas, 

passando a recorrer e a pagar por serviços privados de segurança. (DUTRA, 2009). 

Neste cenário de angústia, surgiu como proposta do atual Governo do 

Estado do Ceará, o Programa Ronda do Quarteirão com o propósito de resgatar a 

confiança e a tranquilidade da sociedade cearense, visto que é competência do 

Estado oferecer condições para que os cidadãos possam trabalhar, produzir e 

divertir-se com a máxima proteção. 

A criminalidade no Ceará alcançou dimensões inaceitáveis, dessa 

assertiva decorre uma obrigação: trata-se da busca incessante pela 

recuperação do Sistema de Segurança Pública do Estado do Ceará 

que inclui uma proposta de policiamento ostensivo a ser 

desenvolvida de forma permanente, interativa e essencialmente 

preventiva. Porém, se for necessário, poderá agir de forma 

repressiva, atuando, principalmente, nos crimes de menor potencial 

ofensivo. (CEARÁ, 2007 apud DUTRA 2009, p. 16). 

 

Segundo Dutra (2009), a proposta é iniciativa de irrefutável importância 

para a melhoria do sistema de Segurança Pública do Estado, cujo pressuposto 

começa com a mudança de atitude (das organizações policiais), com ênfase na 

produção de resultados positivos para a sociedade. Para o autor, “um problema 

social grave precisa de uma medida inovadora.” (DUTRA, 2009, p. 14). 

O Programa Ronda do Quarteirão pode ser definido como uma nova 
estratégia de fazer polícia. Nele, os esforços estão concentrados na 
filosofia de polícia comunitária que consiste em uma tentativa de criar 
uma polícia técnica mais próxima da sociedade, fazendo dos agentes 
de segurança pública, agentes transformadores da pacificação 
social. (CEARÁ, 2009). 
 

Dutra (2009), em seu estudo, ressalta a análise de três fatores como 

essenciais na definição de objetivos do Programa Ronda do Quarteirão, bem como 

na criação de mecanismos de controle gerencial. Sendo eles: 
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Objetivo central do projeto: redução dos índices de violência e 
criminalidade; 
Metodologia a ser utilizada: processo de transformação gerencial; 
Conceito de qualidade: atender bem, fazer bem feito qualquer coisa que 
tenha valor. (DUTRA, 2009, p. 14). 

 

Segundo palestra realizada pelo Coordenador do Programa Ronda do 

Quarteirão, Tenente-Coronel PM Studart (2009), o Programa está fundamentado em 

3 vertentes: 

 O Homem: o policial recebe, além do Curso de Formação Policial-

Militar, treinamentos especiais, como relações interpessoais, formas de intervenção 

e mediação de conflitos e participam de capacitação específica sobre Promoção da 

Polícia Comunitária, além de aulas sobre qualidade de vida, experiências de polícia 

comunitária e mobilização social. O objetivo é que o policial esteja preparado para 

atender à comunidade de forma educada, e que a sua simples presença coíba a 

violência e aumente a segurança nas ruas.  

 A Tecnologia: os equipamentos utilizados pelos policiais do Ronda do 

Quarteirão são reforços indispensáveis na manutenção da paz e da segurança nas 

ruas. Cada equipe Ronda dispõe de uma moderna viatura 4x4, rastreada e equipada 

com computador de bordo, câmeras, sistema de radiocomunicação e um telefone 

para receber os chamados específicos de sua área. O Programa Ronda do 

Quarteirão conta também com um monitoramento 24 horas por dia, através de 

rastreador GPRS, telefone e radiocomunicação, através do qual é possível 

acompanhar cada viatura e saber exatamente sua localização em momento real.  

 A Comunidade: “as características do Ronda do Quarteirão tem 

fundamento na filosofia de polícia comunitária, em que a interação com a 

comunidade é realizada por meio de visitas às residências, escolas, condomínios, 

praças e outros.” (CEARÁ, 2009). O objetivo é firmar um laço de confiança entre 

policiais e comunidade, para que juntos tenham mais subsídios de combate à 

violência. 

Analisando o conceito do Programa Ronda do Quarteirão, os fatores 

estratégicos definidos por Dutra (2009) e as vertentes estabelecidas por Studart 

(2009), é possível perceber que a transformação das práticas gerenciais, bem como 
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a nova concepção de polícia estão direcionadas para a forma de como a sociedade 

interpretará o serviço de segurança pública, alinhando ao objetivo geral do presente 

trabalho, que busca entender o que é valor para o cliente do Ronda do Quarteirão. 

 

Histórico do programa Ronda do Quarteirão 

 

Com uma concepção de polícia ostensiva diferente da polícia tradicional, 

o Ronda do Quarteirão iniciou suas atividades, como projeto piloto, no final de 2007, 

em alguns bairros da capital cearense e em parte do município de Maracanaú. O 

projeto adotou o slogan “Polícia da Boa Vizinhança”, atendendo à comunidade, 24 

horas por dia, de maneira ostensiva e preventiva, trabalhando pela manutenção da 

paz e da ordem pública. 

Em 2008, o Ronda do Quarteirão já atuava em toda a cidade de 

Fortaleza, em Caucaia e Maracanaú, contando com um quadro efetivo de 1.494 

soldados e 151 viaturas. Em setembro de 2009, o Programa foi ampliado para 

atender 24 municípios cearenses, contando com 2.408 policiais, atuando 24 horas 

por dia, com 212 viaturas da marca Toyota, modelo Hi-lux e 205 motos Honda, 

modelo Falcon 450 cilindradas. (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E 

DEFESA SOCIAL, 2009). 

Cada viatura policial é responsável por uma área que mede de 1,5 a 3 

Km2 de extensão, no máximo. Cada uma dessas áreas é patrulhada por uma equipe 

de 8 a 12 policiais especialmente treinados, que revezam em 3 turnos de 8 horas por 

dia.  

Após seis meses de implantação do Programa Ronda do Quarteirão, o  

Jornal O POVO/Datafolha realizou em 2008 pesquisa com 816 pessoas com faixa 

etária acima de 16 anos de idade, para medir o grau de satisfação da população em 

relação ao programa. A pesquisa revelou que 72% dos entrevistados consideram o 

progama Ronda do Quarteirão como ótimo/bom e apenas 5% avaliaram-no como 

ruim/péssimo. Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados afirmaram sentir-se mais 

seguros após a implantação do Ronda do Quarteirão. (JORNAL O POVO, 2008). 
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De acordo com Studart (2009), fez-se uma comparação entre os dois 

momentos: ANTES DO RONDA DO QUARTEIRÃO e DEPOIS DO RONDA DO 

QUARTEIRÃO, para avaliar as mudanças obtidas, conforme Quadro 2 e Quadro 3: 

Antes do Ronda 

O foco da polícia estava no combate à criminalidade; 

Abordagem reativa (após o fato delituoso) esperava algo acontecer (crime) para depois 
reagir (às vezes tarde demais); 

Trabalhava na repressão dos 2% da população (inclinada à conduta criminosa); 

A visão da Polícia Militar era focada para as pessoas que tinham características com 
aparências criminosas; 

O Policial Militar não tinha vínculo com o turno e área de serviço; 

Todos os fatos eram levados para a delegacia; 

Baixa integração entre a polícia e a comunidade.  

Quadro 2 - Antes do Ronda 
Fonte: Studart (2009) 
 

Depois do Ronda 

Criação da Cultura Ronda; 

Capacitação dos policiais como promotores da doutrina de polícia comunitária e dos 
princípios dos direitos humanos; 

Polícia da Boa Vizinhança; 

Aumento da sensação de segurança do cidadão; 

Aumento das ações de combate à criminalidade; 

Fixação dos policiais militares ao turno e área de serviço; 

Aumento da credibilidade da instituição por parte da comunidade; 

Conhecimento da Ronda da comunidade; 

Mediação de conflitos; 

O foco dos policiais militares é na proteção dos 98% da população (pessoas de boa 
conduta), sem esquecer os 2% (pessoas à margem da lei). 

Quadro 3 - Depois do Ronda 
Fonte: Studart (2009) 
 
 
 

Situações de uso do programa Ronda do Quarteirão 

 

 

A missão dos policiais que compõem o Ronda do Quarteirão é garantir a 

segurança, a tranquilidade dos moradores das comunidades e prestar os primeiros 

atendimentos. Estes policiais executam atividades de natureza preventiva e reativa, 

diariamente, em turnos sucessivos e initerruptos. (DUTRA, 2009). 

As equipes de policiais devem trabalhar dentro de sua base territorial, de tal 
maneira que pela frequência e rotina diária sejam familiarizados com o 
ambiente social e, reciprocamente, sejam conhecidos dos moradores da 
comunidade assistida. O policial deve saber onde o cidadão mora deve 
identificar-se com coletividade e procurar adquirir identidade de valores 
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coletivos e de cidadania em harmonia aqueles predominantes na 
comunidade. (DUTRA, 2009, p. 21). 
 

 

O trabalho da equipe do Ronda do Quarteirão está pautado na premissa 

de transmitir ao cidadão a sensação de segurança, pois o policial estará sempre por 

perto, realizando rondas a pé, de bicicleta, de motocicleta, de patinetes ou por meio 

de viaturas apropriadas. 

Para entender melhor a forma de trabalho ou serviço do Ronda do 

Quarteirão, o Quadro 4, resume a situação de uso: 

 

SITUAÇÃO DE 
USO 

QUEM INICIA 
A  AÇÃO 

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
USO 

RESULTADO 

Realização de 
Patrulhamento 

Policial Ostensivo 
do RONDA  

O Policial Ostensivo realiza o 
patrulhamento e evita ocorrências 
delituosas (a pé; carro-patrulha; 
moto-patrulha; a cavalo; bicicleta 
etc.). 

Inibição da 
ocorrência de 
crime. 

Realização de 
Ação de Polícia 
Comunitária 

Policial Ostensivo 
do RONDA  

O Policial Ostensivo realiza 
visitas e contatos frequentes junto 
aos comunitários, para obter 
informações e sugestões sobre a 
segurança na base territorial.  

Conhecimento 
e integração 
com a 
comunidade. 

Solicitação de 
Socorro 

Cidadão 

O cidadão entra em contato 
diretamente com o policiamento 
do RONDA para solicitar socorro. 
A ligação passa pela 
Coordenadoria Integrada de 
Operações de Segurança - 
CIOPS gerando a abertura de 
uma ocorrência e gravando os 
diálogos. 

Acionamento 
do socorro. 

Prestação de 
Socorro 

Policial Ostensivo 
do RONDA  

O Policial Ostensivo presta 
socorro a um cidadão por 
iniciativa própria. 

Prestação de 
socorro. 

Realização de 
Prisão 

Policial Ostensivo 
do RONDA  

O Policial Ostensivo, ao realizar 
um atendimento ou durante uma 
patrulha, pode realizar uma 
prisão. 

Prisão de 
infratores, 
entrega na 
delegacia. 

Quadro 4 - Descrição das situações de uso no programa Ronda. 
Fonte: Adaptado do Programa Ronda (2007) 
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Principais objetivos do programa Ronda do Quarteirão 

 

 

Segundo Dutra (2009), os principais objetivos estabelecidos para o 

Programa Ronda do Quarteirão são sete, sendo eles: 

 Diminuir os índices de criminalidade e violência: por meio da união das 

ações da polícia administrativa, da polícia judiciária, da polícia forense e dos demais 

setores que integram a SSPDS com a comunidade. Vale ressaltar que é dever do 

Estado e responsabilidade de todos a busca da paz social. 

 Reduzir a sensação de insegurança nas comunidades atendidas pelo 

Programa Ronda: por meio da mudança de atitude e da perspectiva que a 

composição policial trata e aborda o cidadão-cliente no cotidiano da polícia 

comunitária. 

 Melhorar a satisfação da população com o atendimento policial, 

mediante ações de policiamento comunitário: por meio da garantia de que a viatura 

patrulhará 24 horas por dia sua área de atuação, pois a presença da polícia junto à 

comunidade facilitará entender os problemas enfrentados por este povo. 

 Priorizar ações de polícia comunitária, como uma nova filosofia e 

estratégia de Segurança Pública cidadã: o policial é treinado e conhecedor dos 

princípios que regem a polícia comunitária para assim, atender seus clientes com 

serviços de qualidade. 

 Promover a cidadania através da participação dos integrantes das 

comunidades no diagnóstico, análise e solução dos problemas de segurança: a 

legitimidade vem da participação da sociedade. Não se pode fazer segurança sem a 

intervenção do cidadão-cliente. No entanto, é essencial motivar a participação da 

comunidade para o bom funcionamento do programa. 

 Fortalecer a confiança da comunidade nos órgãos de Segurança 

Pública: para fortalecer a imagem positiva da comunidade em relação ao Ronda do 

Quarteirão, o serviço deve ser prestado com qualidade. Os clientes precisam ser 

bem atendidos e devem fornecer feedback para melhoria contínua. 
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 Melhorar a qualidade de vida das comunidades assistidas: 

proporcionando o direito do cidadão ir e vir sem medo de não retornar ao lar. 

Garantir a tranquilidade e paz social. 

Embora tenham ocorrido algumas tentativas de implantação do 

policiamento comunitário no Brasil, observa-se que os principais avanços foram no 

Estado do Ceará, que devido relatos exitosos da população em relação ao programa 

Ronda do Quarteirão, tem servido de exemplo para outros estados brasileiros, 

fazendo com que despertasse a curiosidade nos governantes de outros estados em 

conhecer de perto essa experiência. Segundo dados fornecidos pela Coordenadoria 

de Operações do Ronda do Quarteirão, esse modelo de policiamento já recebeu 

visita dos governos da Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Teresina, Brasília, Sergipe, Rio 

Grande do Sul e Roraima. No entanto, destaca-se que essa experiência também 

pode dar certo em todo o país, podendo ser uma alternativa para a melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira, mas destaca-se ainda, que muito há o 

que ser feito, visto que o novo conceito de polícia mexe com a cultura de um povo 

em relação à segurança.  
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Capítulo 3 – COMPORTAMENTO  

DO  CONSUMIDOR 
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3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Compreender os motivos que levam um indivíduo ou um grupo de 

pessoas a satisfazer-se ao adquirir/usufruir um produto/serviço tem sido um dos 

grandes desafios enfrentados pelos estudiosos da teoria de marketing. 

Solomon (2002, p. 29) salienta que grande ênfase é dada à necessidade 

de “construção de um relacionamento com o consumidor.” No entanto, o foco do 

Programa Ronda do Quarteirão está na construção de um relacionamento a longo 

prazo, em que policiais e comunidade devem ser aliados para solucionar problemas 

de segurança. Kotler (1998) ressalta que a chave do marketing está na capacidade 

das organizações desenvolverem ferramentas que proporcionem satisfação e 

confiança por parte dos clientes.  

Segundo Araújo Júnior (2009), o objetivo maior da organização é 

administrar o relacionamento com o cliente, transmitir para ele confiança, 

credibilidade e a sensação de segurança, construindo relacionamentos duradouros 

que contribuam com o aumento do desempenho para resultados sustentáveis.  

Analisando o autor, pode-se dizer que a interação da comunidade 

(usuária dos serviços de segurança pública) com os policiais é fator-chave para o 

sucesso em programas de segurança, visto que a agregação de valor só se torna 

possível por meio do trabalho em parceria: policial e consumidor.  

Para isso, é preciso combinar elementos que compõem a cultura 

organizacional com estratégias que tenham como base o conhecimento sobre os 

usuários. Enfim, para construir um relacionamento duradouro, é essencial entender 

o que motiva o usuário a comportar-se de determinada maneira, para traçar 

estratégias eficazes.  

De acordo com Engel et al. (1995 apud VILAS BOAS, 2005), o que motiva 

o indivíduo, tem como base o reconhecimento da necessidade. Essa “necessidade 

sentida” leva ao “impulso”, ao despertar e, subsequentemente, ao “desejo”. As 

necessidades podem ser avaliadas como utilitárias quando consideram atributos e 
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benefícios funcionais e hedonistas ou vivenciais, quando abrangem prazeres, 

considerações subjetivas”  

Neste contexto, percebe-se que o foco do Ronda do Quarteirão está 

associado indiretamente a um benefício hedonista ou vivencial, porque, segundo 

Silberman et, al. (1978, apud SKOLNICK; BAYLEY 2006, p. 15) “quanto mais 

próximo for o relacionamento entre o policial e as pessoas em sua ronda, quanto 

mais pessoas ele conhecer e quanto mais essas pessoas confiarem nele, maiores 

são suas chances de reduzir o crime”. A presença do Ronda do Quarteirão transmite 

mais proteção para o cidadão e constrói um mundo mais harmonioso, sendo uma 

consideração subjetiva para a conquista de prazeres relacionados ao bem-estar. 

No entanto, o campo de estudo do comportamento do consumidor 

caracteriza-se por sua interdisciplinaridade, buscando em ciências como a 

antropologia, sociologia, psicologia e comunicação, auxílio para melhor compreender 

o indivíduo e seu papel de consumidor na sociedade.  

Na década de 50, as organizações passaram a se preocupar com os 

“consumidores”, procurando entendê-los e avaliá-los para elaborar planos de 

marketing que fossem mais adequados as suas necessidades. (LAS CASAS, 2006). 

Para Giglio (2004), alguns pressupostos são utilizados em administração 

e marketing acerca do comportamento do consumidor: 

a. O ser humano é positivo, seu comportamento é ditado pela razão; 

b. O ser humano é emotivo, seu comportamento é movido por afetos 

conscientes e inconscientes; 

c. O ser humano é social, seu comportamento é movido pelas regras do 

grupo; 

d. O ser humano é dialético, seu comportamento é movido por oposições; 

e. O ser humano é complexo, seu comportamento é movido por 

determinações e indeterminações de vários níveis. 

Segundo Las Casas (2006), o processo de entendimento do consumidor 

não é uma tarefa fácil para os administradores, visto que os clientes são pessoas 

que sofrem muitas influências ao mesmo tempo. Procurar estudá-las fica muito 

difícil, pois enquanto se conhece um lado, o outro está mudando.   
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Uma forte influência no comportamento das pessoas está associada à 

necessidade de segurança, pois, de acordo com a SENASP (2007, p.28), “a 

segurança é uma necessidade fundamental do homem. É tão fundamental que, 

quando não satisfeita, eleva a tensão individual e coletiva, causando não raro, a 

ruptura do equilíbrio do organismo ou da estabilidade social”. 

A Figura 2 mostra variáreis que despertam as necessidades dos 

consumidores, fazendo com que se comportem de determinadas maneiras, ou seja, 

o consumidor age de acordo com sua motivação para chegar à situação desejada. 

 

 

 

 

va 

 

 

 Figura 2 - Despertar das necessidades 
 Fonte: Adaptado de Las Casas (2006, p. 185) 
 

 

De acordo com Mowen e Minor (2003), conhecer o comportamento do 

consumidor também pode auxiliar no desenvolvimento da política pública, que 

abrange o desenvolvimento das leis e dos regulamentos que exercem impacto sobre 

os consumidores no mercado.  

Ao analisar a importância de se compreender o consumidor, adota-se a 

definição de Stidsen (1979 apud MOWEN; MINOR, 2003, p. 4), “atividade humana 

direcionada a satisfazer necessidades e vontades por meio de processos de troca 

humanos”. Ao associar-se essa definição aos serviços públicos, pode-se considerar 

que o consumidor deposita sua confiança no poder público, à medida que elege um 

político e paga por meio de impostos para viver com segurança (relação de troca). 

Uma troca pode ser definida como um processo que envolve a “transferência de algo 

Variáveis internas 
Experiência passada do consumidor 
Características dos consumidores 
Motivação 
 
 
Variáveis externas 
Influências do ambiente  

Reconhecimento 
de necessidades 

Situação atual 
Motivação 
Situação desejada 

Influências 
psicológicas do 
consumidor 

Benefícios 
procurados 
Atitudes em 
relação ao serviço 
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tangível ou intangível, real ou simbólico, entre dois ou mais atores sociais” 

(BAGOZZI, 1975, p. 437 apud MOWEN; MINOR, 2003, p. 9). No setor de serviços 

públicos, cujo objetivo não está associado à transferência de um bem, mas a um ato, 

ação, esforço e desempenho social, torna-se um desafio ainda maior, pois segundo 

Las Casas (2000, p. 5) “serviço é a parte que deve ser vivenciada, é uma 

experiência vivida, é o desempenho”. Devido a isso, mais uma vez se percebe a 

necessidade de conhecer o que é importante para o consumidor. 

Segundo Giglio (2004, p. 39), “a satisfação do cliente é o princípio e o fim 

do trabalho de Marketing. Deve-se conhecer o consumidor com maior grau de 

detalhamento possível (…)”. Mowen e Minor (2003) salientam que 

uma razão prática para se estudar o comportamento do consumidor 
é a de que a área possui um grande número de teorias que 
realmente são embasadas em pesquisa e que podem ser usadas 
para compreender e resolver problemas gerenciais e de política 
pública. (MOWEN e MINOR, 2003, p. 6) 
 
 

O Quadro 5 resume os motivos pelos quais se estuda o comportamento do 

consumidor: 

 

                     Motivos do estudo do comportamento do consumidor 

1. A análise do consumidor deve ser a base da administração de marketing. Ela ajuda os 
administradores a: 

 a. Elaborar o mix de marketing. 
 b. Segmentar o mercado. 
 c. Posicionar e diferenciar produtos e serviços. 
 d. Realizar uma análise do ambiente. 
 e. Desenvolver estudos de pesquisa de mercado 
 2.O comportamento do consumidor deve desempenhar um papel importante no desenvolvimento 

de políticas públicas. 
 3. O estudo do comportamento do consumidor faz com que o indivíduo seja um consumidor mais 

eficiente. 
 4. A análise do consumidor proporciona conhecimento sobre o comportamento humano como um 

todo. 
 5. O estudo do comportamento do consumidor fornece três tipos de informação: 
  a. Uma orientação ao consumidor. 
  b. Fatos sobre o comportamento humano. 
  c. Teorias para orientar o processo de pensamento.   

Quadro 5 - Motivos do estudo do comportamento do consumidor 
Fonte: Adaptado de Mowen; Minor (2003, p. 7). 
 

O Quadro 5 demonstra que o estudo do comportamento do consumidor 

fornece informações essenciais para as organições traçarem estratégias eficazes. É 
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importante compreender também, que o comportamento do consumidor é 

influenciado por uma série de variáveis que refletem processos cognitivos, 

motivacionais e afetivos. Os fatores cultural, social, pessoal e psicológico são 

identificados segundo a literatura como grandes influenciadores no comportamento 

do consumidor, no entanto, dentre estes fatores, merecem destaque o estudo da 

percepção e cultura que em muito contribuem para análise do comportamento do 

usuário do serviço de segurança pública (policiamento comunitário), pois afetam a 

maneira de viver de um povo. 

 

 

3.1 Percepção e comportamento do consumidor 
 

 

O processo de utilização de um serviço envolve a razão e emoção do 

indivíduo, incluindo suas análises racionais de homem econômico, e as emoções, 

percepções, motivações no homem social, autorealizador e complexo que atuam 

como agentes influenciadores nas ações e reações antes e depois da utilização de 

um produto ou serviço. (SAMPAIO, 2009). 

Portanto, o estudo da percepção neste contexto do comportamento do 

consumidor assume importante papel, visto que utiliza canais sensoriais para avaliar 

o serviço. Sheth; Mittal; Newman (2001) pressupõem que seja um dos motivos pelos 

quais os profissionais de marketing queiram entender e influenciar as fontes de 

percepção dos clientes. Mas ao mesmo tempo, tentar entender a forma como as 

pessoas percebem o mundo é uma tarefa complicada e que requer bastante esforço 

dos administradores, pois segundo Las Casas (2006, p. 32) “os consumidores 

distorcem as percepções, ignorando certos estímulos ou distorcendo-os, o que faz 

com que os estímulos do marketing nem sempre sejam percebidos como deveriam”.  

 Schiffman & Kanuk (1994 apud GUILHOTO, 2001, p. 57) descrevem 

percepção como sendo o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e 

interpreta os estímulos que recebe com base em sua visão de mundo. Guilhoto 

(2001, p. 57), ressalta que na “perspectiva do marketing, as pessoas percebem os 

produtos e seus atributos de acordo com suas próprias expectativas”. No entanto, as 

pessoas selecionam os elementos do ambiente mais importantes para elas. 
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Segundo Giglio (2002), além de selecionar os estímulos, os consumidores 

dão significados e interpretações diferentes criando um leque de alternativas de 

consumo/uso. Krech (1974, apud GIGLIO, 2002, p. 117) defende que, embora 

existam muitas definições de percepção, há um consenso de que percepção se 

refere aos processos pelos quais o indivíduo recebe estímulos, seleciona-os e 

interpreta-os. 

  Schiffman e Kanuk (2000) descrevem a dinâmica da percepção 

sustentando que o processo perceptual não é função apenas de dados sensoriais, 

mas sim, o resultado de dois tipos diferentes que interagem para formar as 

percepções que cada indivíduo experimenta. Sendo estes dois tipos: os estímulos 

físicos do ambiente exterior combinados à experiência prévia do indivíduo e 

resultando num quadro particular, bastante pessoal do mundo. De acordo com os 

autores, os consumidores organizam inconscientemente os estímulos segundo os 

princípios psicológicos, realizando uma interpretação de tais estímulos segundo 

suas necessidades, expectativas e experiências.     

Ao abordar expectativas, Schiffman e Kanuk (2000) discorrem que o 

consumidor tem a tendência de buscar algo que lhe seja familiar, isto é, o que 

esperam é normalmente baseado na familiaridade, na experiência prévia ou em 

conjunto precondicionado. Segundo os autores, as pessoas tendem a perceber os 

produtos/serviços e seus atributos de acordo com suas próprias expectativas. Sheth, 

Mital e Newman (2001, p. 289) citam que “... as expectativas influenciam as 

percepções no sentido de que as pessoas sempre acabam vendo o que esperavam 

ver”. 

Para Kotler e Armstrong (2005) um mesmo estímulo pode causar 

diferentes percepções, devido três processos seletivos: atenção, distorção e 

retenção. Atenção seletiva é a tendência de rejeitar a maioria das informações às 

quais a pessoa é submetida; distorção seletiva é a tendência de interpretar as 

informações dando-lhes um significado pessoal e retenção seletiva é a tendência 

das pessoas reterem informações que reforçam suas atitudes e crenças.  

 Tratando-se do comportamento do usuário dos serviços de segurança 

pública, em particular o Programa Ronda do Quarteirão, os canais sensoriais são 

explorados por um conjunto de estímulos que parte dos atributos tangíveis, como 
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viaturas e policiais fardados nas ruas, para os atributos intangíveis do serviço, como 

sensação de proteção e confiança na polícia. Sheth, Mittal e Newman (2001) 

afirmarem que o processo perceptual para o comportamento do cliente se constitui 

em três etapas:  

1 Sensação: o consumidor é motivado por algo do ambiente com um ou 

mais, dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar.  Para Schiffman e 

Kanuk (2000, p.104), a sensação é a resposta imediata e direta dos órgãos 

sensoriais aos estímulos simples. Ainda segundo os autores as funções dos 

receptores sensoriais consistem em ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e sentir o tato.  

2 Organização: o indivíduo tende a categorizar, efetivando uma 

classificação do estímulo percebido de acordo com categorias semelhantes de 

objetos armazenadas na memória. 

3 Interpretação: aquele que percebe, acrescenta um significado a um 

estímulo, atribuindo-se a uma característica do produto ou serviço um valor.  

O consumidor busca os benefícios que venham suprir suas expectativas 

mais subjetivas, mesmo que ele não saiba claramente expressá-las. Os benefícios 

são designados de valores sociais e emocionais, dentre os quais estão o prazer 

sensorial, o atingimento de estados de humor desejados, a realização de objetivos 

sociais e a formação de um autoconceito. (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p.77).  

No entanto, para as organizações conseguirem sucesso em seus 

negócios, devem compreender as motivações dos indivíduos ao 

adquirirem/utilizarem seus produtos/serviços. É importante enteder quais valores 

influenciam as decisões dos usuários. 
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3.2 Cultura e comportamento do consumidor  

 

A cultura é o mais amplo determinante ambiental do comportamento do 

consumidor, portanto a sua compreensão é um fator importante (MINADEO, 2008). 

Segundo o dicionário Aurélio, cultura é  

o conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação 
humana individual e coletiva, tal como se desenvolvem em uma 
sociedade ou grupo específico, e que se manifestam em 
praticamente todos os aspectos da vida: modos de sobrevivência, 
normas de comportamento, crenças, instituições, valores espirituais, 
criações materiais etc. (FERREIRA, 2004). 

Hoebel e Frost (2006) citam que  

cultura é um sistema integrado em que padrões de comportamento 
são aprendidos, os quais são característicos dos membros de uma 
sociedade e não o resultado de herança biológica (…) é o resultado 
da invenção social sendo transmitida e aprendida somente através 
da comunicação e do processo de aprendizagem. (FROST e 
HOEBEL, 2006, p. 4) 
 

Para Wallendorf e Reilly (1983 apud MOWEN; MINOR, 2003) cultura é 

um conjunto de padrões de comportamento socialmente adquiridos que são 

transmitidos simbolicamente aos membros de uma determinada sociedade por meio 

da linguagem de outros meios.  

As culturas podem ser diferenciadas em termos de suas regras de 

comportamento, das atitudes, dos valores e do estilo de vida da população (TSE; 

LEE; VERTINSKY; WEHRUNG, 1988 apud MOWEN; MINOR, 2003). 

Kroeber e Kluckhohn citados por Frost e Hoebel (2006, p.4), entendem 

que a cultura é um conjunto de:  

...padrões explícitos e implícitos de comportamento, adquiridos e 
transmitidos por símbolos, que constituem as realizações 
distintivas dos grupos humanos, inclusive suas incorporações em 
artefatos; o núcleo essencial da cultura consiste nas idéias 
tradicionais (isto é, recebidas e selecionadas historicamente) e 
especialmente nos valores que se lhes atribuem; por outro lado, os 
sistemas de cultura podem ser considerados como produtos de 
ação e também como elementos condicionantes de ação futura. 
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Segundo Montiel (2003, p. 18) a “cultura é uma elaboração comunitária 

mediante a qual os indivíduos se reconhecem, se autorrepresentam e assinalam 

significações comuns ao mundo que os rodeia”. O autor enfatiza que 

tradicionalmente a produção social da cultura tem suas fontes em âmbitos históricos 

ou espaciais precisos, onde se assenta uma nação.  

Para Sheth; Mittal; Newman (2001, p. 151) “a cultura é tudo o que a 

pessoa aprende e partilha com membros de uma sociedade, inclusive idéias, 

normas, moral, valores, conhecimento, habilidades, tecnologia, ferramentas, objetos 

materiais e comportamentais”.  

                    Cada sociedade tem sua cultura distintiva, ou seja, os comportamentos 

característicos dos membros de uma sociedade são, sob vários aspectos, 

substancialmente diferentes dos comportamentos característicos dos membros das 

demais sociedades (HOEBEL; FROST, 2006). Segundo Marrett (1943 apud 

HOEBEL; FROST, 2006, p. 11) “a cultura e a sociedade não são coisas 

momentâneas. Saíram do passado, existem no presente e continuam no futuro, são 

o produto do que foram, sob a ação de condições e influências que encontram no 

momento”.  

Mowen e Minor (2003, p. 294) destacam que “a cultura é um modo de 

vida. Inclui os objetos materiais de uma sociedade, como revólveres, bolas de 

futebol, carros, textos religiosos […]. Ela é composta também de ideais e valores”.  

Ainda segundo os autores, a cultura é aprendida e adaptativa. A cultura 

aprendida não está presente nos genes do indivíduo. Ela é transmitida de geração 

para geração, influenciando futuros membros da sociedade. A cultura, por ser 

adaptativa, muda na medida em que a sociedade encara novos problemas e 

oportunidades. Os indivíduos assumem novas características e descartam as 

velhas, com o propósito de construir uma nova base cultural (MAWER; MINOR, 

2003).  

Desse modo, analisando a nova forma de policiamento – O Policiamento 

Comunitário – pode-se dizer que a comunidade está em processo de mudança 

cultural, deixando a cultura de que a polícia deveria agir pela lei da força, por uma de 

que a polícia deve agir pela força da lei. Além da adoção da premissa central do 

policiamento comunitário: 
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o público deve exercer um papel mais ativo e coordenado na 
obtenção da segurança. A polícia não consegue arcar sozinha com a 
responsabilidade, e, sozinha, nem mesmo o sistema de justiça 
criminal pode fazer isso. Numa expressão bastante adequada, o 
público deve ser visto como “coprodutor” da segurança e da ordem, 
juntamente com a polícia (SKOLNICK; BAYLEY, 2006, p. 18). 

 

SILVA (1990, p. 117 apud SENASP, 2007, p. 42) comenta que, embora a 

cultura brasileira represente o espírito comunitário, o Poder Público deve incentivar a 

comunidade na coparticipação para os serviços de segurança pública:  

a cultura brasileira ressente do espírito comunitário. Somos 
individualistas e paternalistas, o que dificulta qualquer esforço de 
participação da comunidade na solução de problemas. No caso da 
segurança pública, bem essencial a todos os cidadãos, esperar do 
Poder Público todas as providências para obtê-la é atitude que só 
tem contribuído para agravar o problema, pois é preciso situar os 
limites da atuação governamental. [...] Se admitirmos como 
verdadeira a premissa de que a participação do cidadão na sua 
própria segurança aumenta a segurança do mesmo e contribui para 
diminuir o medo do crime. [...] Compete ao Poder Público (Federal, 
Estadual e Municipal) incentivar e promover os modos de esta 
articulação de fazer-se de forma produtiva, posto que, agindo 
autonomamente essas comunidades poderão sucumbir à tentação 
de querer substituir o Estado no uso da força, acarretando o 
surgimento de grupos de justiçamentos clandestinos e a proliferação 
de calúnia, da difamação e da delação (SILVA, 1990, p. 117 apud 
SENASP, 2007, p. 42). 

 

No entanto é possível demonstrar que o “comportamento cultural é um 

comportamento aprendido, pois a humanidade conseguiu a capacidade de produzir 

cultura em grande escala e por sua vez tornar-se produto de suas culturas” 

(HOEBEL; FROST, 2006, p.16). 

 “Cada cultura tem seu próprio conjunto de símbolos, rituais e valores aos 

quais os profissionais de marketing podem vincular seus produtos e serviços” 

(MOWEN; MINOR, 2003, p. 295). Os produtos e serviços assumem um significado e 

tornam-se um símbolo numa sociedade. Como por exemplo, a cor da farda dos 

policiais do Ronda do Quarteirão (azul bebê), demostram mais harmonia na polícia; 

as cores das viaturas do Ronda do Ronda do Quarteirão (cinza com vermelho) para 

facilitar a visualização e passar segurança para a comunidade de que a polícia está 

sempre por perto. Como símbolo intangível, pode-se citar a maneira que os policiais 
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abordam a comunidade, com respeito e educação, dizendo palavras de saudação e 

de estima.  

A Figura 3 mostra o encontro de valores do ambiente socioinstitucional e 

do ambiente material, formando os valores culturais, que cria a estrutura global da 

sociedade.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3 - A matriz cultural 
  Fonte: Mowen e Minor (2003, p. 296) 
 

 

Conforme demonstra a Figura 03, os valores culturais, materiais e 

socioinstitucionais influenciam o comportamento do consumidor. O ambiente 

material consiste em fatores como o nível técnico-científico da sociedade, a 

quantidade e o tipo dos recursos naturais presentes, os aspectos geográficos da 
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sociedade e seu grau de prosperidade econômica. O ambiente socioinstitucional 

consiste nas instituições legais, políticas, religiosas, comerciais, subculturais e os 

grupos que compõem a sociedade.  A cultura também é influenciada pelos valores 

da sociedade (MOWEN; MINOR, 2003). 

...à medida que o tempo passa, ocorrem mudanças no ambiente 
externo, nas instituições sociais e nos valores encontrados dentro da 
matriz cultural. Além disso, uma interação constante de movimentos 
e contramovimentos acontece dentro dela. Consequentemente, 
novas ideias e tendências estão sempre nascendo. Estas ideias e 
tendências formam o que é chamado de cultura popular. A cultura 
popular está em constante mudança, trazendo variações (…) dos 
estilos de vida. (MOWEN; MINOR, 2003, p. 297). 
 
 

Embora a cultura inclua várias crenças e comportamentos partilhados, o seu 

objetivo está nos valores. Podendo esses valores culturais ser aplicados a coisas, 

ideias, objetivos e comportamentos, distinguindo e definindo um grupo ou sociedade 

do outro (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p. 157). Se os valores são elementos 

fundamentais na construção da definição de cultura, na concepção de Engel; 

Blackwell; Miniard (2000), a cultura se apresenta como: macrocultura – valores e 

símbolos que se sobrepõem a uma sociedade inteira ou à maioria de seus cidadãos 

e microcultura ou subcultura – são os valores e símbolos de um grupo restrito, tais 

como grupos religiosos, étnicos ou outra subdivisão do todo. 

Para Geertz citado em Thompson (1995, p. 177) o termo cultura é usado 

de várias maneiras diferentes, nem todas parecendo ser inteiramente consistentes, 

definindo cultura como um padrão de significados historicamente transmitidos, 

incorporados a símbolos, enquanto que em outra passagem a cultura é concebida 

como um conjunto de mecanismos de controle – planos, fórmulas, regras, instruções 

para governar o comportamento.  

Engel, Blackwell e Miniard (2000), ressaltam que o marketing é erigido 

num ambiente de heterogeneidade cultural, o que demanda uma compreensão da 

cultura e valores dos consumidores. Portanto, a cultura tem força profunda na 

maneira como os usuários se percebem nos produtos ou serviços que utilizam. 
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4 VALOR PARA O CLIENTE 

 

A partir da década de 80, a literatura de marketing e comportamento do 

consumidor começou a abordar de forma crescente o conceito de valor para o 

cliente (SILVEIRA, 2003). De acordo com Zyman (1999, p.24) “no futuro, o 

marketing terá tudo a ver com a criação de valor na mente do consumidor”. Segundo 

Kotler, Hayers e Bloom (2002, p. 7), “O marketing é um processo social e gerencial 

por meio do qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo do que precisam e também 

o que desejam, em razão da criação e da troca de produtos ou serviços de valor 

com outras pessoas”. 

Valor para o cliente é um dos constructos do marketing que melhor 
se aproxima da tentativa de entender as preferências do consumidor. 
O termo valor apresenta uma conceituação abrangente e oriunda de 
diversas áreas do conhecimento, tais como Economia, 
Administração, Psicologia, Sociologia, Ética, entre outas. (ALVES, et 
al, 2008). 
 

Tamayo e Schwartz (1993) citam que a psicologia considera os valores 

como um dos motores que iniciam, orientam e controlam o comportamento humano. 

Os valores consistem em um projeto de vida e um esforço para atingir metas 

individuais ou coletivas. Um valor constitui uma crença estável em que certos modos 

de comportamento e objetivos de existência são pessoal ou socialmente aceitos 

(KARSAKLIAN, 2004).  

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 289), “os valores podem ser 

pessoais ou sociais […] valores sociais definem o comportamento „normal‟ para uma 

sociedade ou grupo, enquanto os valores pessoais definem o comportamento 

„normal‟ para um indivíduo”. Ainda segundo os autores, “os valores pessoais 

refletem as escolhas que um indivíduo faz de uma variedade de valores sociais ou 

sistemas de valores aos quais o indivíduo é exposto.” (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000, p. 290). 

Grunert e Juhl (1995) relacionam diversos conceitos sobre valores 

segundo as ciências sociais, como padrões cognitivos por meio dos quais indivíduos 

se orientam em seus ambientes. De acordo com os autores, os indivíduos utilizam 
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critérios para selecionar, justificar ações e avaliar pessoas e eventos, no entanto, os 

valores podem ser vistos como motivações representativas. 

Sheth et al. (2001, p. 344) cita que “quando uma pessoa pensa sobre o 

que é importante na sua vida, ela está pensando sobre seus valores. Valores são 

estados-finalidades da vida, os objetivos pelos quais as pessoas vivem.” 

Drucker (1981, p. 53) afirma que “o que o cliente considera valor é tão 

complicado que só ele é capaz de responder. A administração não deve sequer 

tentar adivinhar – deve simultaneamente procurar com o consumidor a resposta”. 

Dessa forma, diversos autores estudam a influência de valores pessoais no 

comportamento do consumidor. Os modelos da escala de valores de Rokeach e da 

escala de valores de Schwartz fazem-se relevantes para a literatura desse assunto 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; VILAS BOAS, 2005; PIMENTA, 2008, 

PIMENTA; VILAS BOAS, 2008). 

Neste contexto, observando Rokeach (1968) e Shuwartz e Bilsky (1987) 

citados por Vilas Boas (2005 p. 43-44), o conceito de valores humanos se 

estabelece como 

conceitos abstratos ou crenças representando objetivos ou estados 
finais desejados. Constitui-se como o mais abstrato nível de 
cognição, não especificamente em relação a situações ou objetos, 
mas influenciando a percepção e avaliação destes. Portanto são 
imaginados como critérios utilizados pelos indivíduos como guias 
para avaliação de estímulos, como situações, pessoas e objetos. De 
forma geral assume-se que valores são universais, pois eles são 
praticamente os mesmos ao redor do mundo, mas, a importância 
relativa atribuída a cada um deles varia. 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001) citam que há várias características dos 

valores do consumidor. Conforme Quadro 6: 

 

 

 

 
            Quadro 6 - Características dos valores do cliente 
            Fonte: Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 93) 

Os valores do cliente são: 
 
Instrumentais 
Dinâmicos 
Hierárquicos 
Cada vez mais diversificados à medida que atingem níveis mais altos 
Sinérgicos 
Específicos de papéis 
Variáveis entre os clientes 
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Para os autores, à medida que uma pessoa sobe na hierarquia dos 

valores, eles tornam-se cada vez mais diversificados. Além disso, os valores do 

consumidor são sinérgicos e específicos dos papéis, variando de cliente para cliente. 

Estes valores pessoais podem ser explicados segundo Sheth, Mittal e Newman 

(2001): 

 Valores instrumentais: são produtos ou serviços que atuam como 

instrumentos na satisfação das necessidades e desejos dos clientes. A característica 

de ser instrumental significa que os valores são meios para alcançar um objetivo. 

 Valores dinâmicos: os valores que os clientes buscam, mudam com o 

tempo, pois as necessidades e desejos de cada indivíduo alteram-se em virtude de 

mudanças em seu estágio de vida, como a mudança na estrutura familiar, a relação 

homem e religião, o estilo de vida das pesooas. 

 Valores hierárquicos: estão estruturados da seguinte forma: os valores 

universiais na base da pirâmide. Quando estes valores são satisfeitos, surgem os 

valores específicos de grupos, estes satisfeitos, os clientes buscam os valores 

pessoais. Ver Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 4 - Ordem hierárquica de valores 
          Fonte: Adaptado de Sheth, Mittal e Newman (2001) 

 

 

 Valores são sinergéticos: significa que um valor aumenta a utilidade de 

outro valor. Um valor social ou emocional funciona melhor quando não existem 

compensações entre eles, ou seja, não há diversidade entre os serviços ou 
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produtos. Em outras palavras, a relação entre valores universais (e também a 

relação entre valores pessoais) é multiplicativa e não aditiva. 

 Valores são específicos dos papéis: os valores diferem de acordo com 

o papel que o consumidor atua. Os indivíduos podem alterar suas prioridades entre 

valores diferentes segundo seus interesses. 

 Valores variam de um cliente para outro: os significados de um produto 

ou serviço podem ser diferentes de clientes. No entanto, um produto ou serviço é 

mais versátil se for capaz de gerar valores múltiplos, para satisfazer clientes 

diferentes. 

Valores, na visão de Schwartz e Bilsky (1987), são entendidos como 

metas abstratas ou interesses motivacionais. Segundo Schwartz e Sagie (2000), 

definem valores individuais como desejáveis ao atingimento de metas trans-

situacionais, que servem como princípios orientadores na vida das pessoas. Os 

autores, baseados na teoria proposta por Schwartz em 1992 apresentam dez tipos 

motivacionais de valores, conforme Figura 5.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 - Relação estrutural entre os 10 tipos motivacionais de valores 
Fonte: Shwartz e Sagie (2000, p. 470, tradução nossa) 
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Shwartz e Sagie (2000, p.468) definem cada valor em termos de objetivos 

e descrevem o que estes valores representam, conforme Quadro 7: 

Tipo Definição Valor 

Autodireção 
Independência no pensamento e na 
ação (escolher, criar, explorar). 

Criatividade,liberdade,independência, 
curiosidade, escolhe suas próprias 
metas. 

Estimulação 
Ter excitação, novidade e mudança 
na vida. 

Ousadia, uma vida variada, uma vida 
excitante. 

Hedonismo 
Prazer e gratificação sensível para 
a própria pessoa. 

Prazer, aproveitar a vida. 

Realização 
Êxito pessoal como resultado da 
demonstração de competência 
segundo as normas sociais. 

Bem sucedido, capaz, ambicioso, 
influente. 

Poder 
Posição e prestígio social, controle 
ou domínio sobre pessoas e 
recursos. 

Poder social, autoridade, riqueza. 

Segurança 

Conseguir segurança, harmonia e 
estabilidade na sociedade, nas 
relações interpessoais e na própria 
pessoa. 

Segurança familiar, segurança 
nacional, ordem social, reciprocidade 
de valores. 

Conformidade 

Limitar as ações, inclinações e 
impulsos que possam prejudicar a 
outros e violar expectativas ou 
normas sociais. 

Autodisciplina, obediência, educação, 
respeitar os pais e os mais velhos.  

Tradição 

Respeitar, comprometer-se e 
aceitar os costumes e as ideias que 
a cultura tradicional ou a religião 
impõem à pessoa. 

Humilde, respeito pela tradição, 
devoto, vida espiritual, moderado. 

Benevolência 

Preservar e reforçar o bem-estar 
das pessoas com quem se tem um 
contato pessoal frequente e não 
casual. 

Útil, honesto, que perdoa, leal, 
responsável. 

Universalismo 
Compreensão, apreço, tolerância e 
proteção em direção ao bem-estar 
de toda a gente e da natureza. 

Compreensão, sabedoria, justiça 
social, igualdade, um mundo de paz, 
um mundo de beleza, protetor do 
meio ambiente 
 

Quadro 7 - Definições de tipos de valores em termos de seus objetivos e o que eles 
representam. 
Fonte: Shwartz e Sagie (2000, p. 468, tradução nossa). 
 
 

O psicólogo Rokeach (1974) ressalta que os valores são estruturas 

psicológicas resultantes de experiências pessoais, sociais e culturais. Ele identificou 

dois grupos de valores, que estão divididos em terminais (estado desejado), como 

liberdade, segurança, igualdade, felicidade, e instrumentais (relacionados a padrões 

de comportamento), como alegre, corajoso, responsável, útil. Conforme Sheth et al. 

(2001) ao citar Rokeach (1973), destaca que ele desenvolveu esta lista de valores 
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para entender a psicologia humana. O Quadro 8 apresenta a lista dos valores 

instrumentais e valores terminais. 

Valores Terminais Valores Instrumentais 

Uma vida confortável 
(uma vida próspera) 
Uma vida excitante 
(estimulado, vida ativa) 
Uma sensação de realização 
(contribuição duradoura) 
Um mundo de paz 
(livre de guerra e conflito) 
Um mundo de beleza 
(beleza de natureza e as artes) 
Igualdade 
(fraternidade, oportunidade igual para todos) 
Segurança familiar 
(cuidado com as pessoas amadas) 
Liberdade 
(independência, escolha grátis) 
Felicidade 
(contentamento, satisfação) 
Harmonia interna 
(liberdade de conflito interno) 
Amor maduro 
(intimidade sexual e espiritual) 
Segurança nacional 
(proteção de ataque) 
Prazer 
(uma vida agradável, vagarosa) 
Ego-respeito 
(autoestima) 
Reconhecimento social 
(respeito, admiração) 
Verdadeira amizade 
(companhia íntima) 
Sabedoria 
(uma compreensão madura de vida) 
 

Ambicioso 
(trabalhador, aspirado) 
Tolerante 
(aberto) 
Capaz 
(competente, efetivo) 
Alegria 
(alegre, jovial) 
Limpeza 
(limpo) 
Corajoso 
(defendendo suas convicções) 
Perdoando 
(perdoar os outros) 
Útil 
(trabalhando para o bem-estar de todos) 
Honrado 
(sincero, verdadeiro) 
Imaginativo 
(ousado, criativo) 
Independente 
(egoconfiante, autossuficiente) 
Intelectual 
(inteligente, refletivo) 
Lógico 
(consistente, racional) 
Amando 
(afetuoso) 
Obediente 
(respeitoso) 
Cortês 
(cortês, bem-amável) 
Ego-controlado 
(contido, egodisciplinado) 
 

Quadro 8 : Escala de valores terminais e instrumentais 
Fonte: adaptado de Rokeach (1974, p. 226-227) 
 
 
 

Em vários estudos, constatou-se que a lista de valores de Rokeach 

estabelece uma relação consistente com as atividades dos consumidores. Gutman 

(1982) ressalta que os indivíduos tomam decisões com o propósito de alcançar 

estados desejados ou evitar consequências indesejáveis. Acredita-se que a decisão 

de um cidadão ao registrar uma ocorrência junto ao “190” ou ao entrar em contato 
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com um policial do Ronda do Quarteirão, está procurando alcançar um estado 

desejado (de harmonia) ou evitar consequências indesejáveis (crime). 

Woodruff (1997 apud PETERS FILHO, 2002) propõe uma hierarquia em 

que o valor desejado pelo cliente é composto de preferências por dimensões 

mensuráveis e específicas, ou seja, os atributos; os desempenhos e as 

consequências destes atributos, os quais contribuem na formação de um sentimento 

de satisfação pelo valor recebido. Atributos estão no nível mais concreto e 

relacionam-se ao produto/serviço propriamente dito. Normalmente são citados 

quando se pede para alguém descrever um produto ou serviço. Consequências 

situam-se no nível intermediário da hierarquia e são considerações mais objetivas 

dos resultados, positivos ou negativos, do uso de um produto ou serviço. Valores 

estão no nível superior da hierarquia, são os valores pessoais e essenciais do 

usuário, seus propósitos e metas, os motivadores básicos para uso de um produto 

ou serviço. Woodruff (1997, apud Löw, 2004) cita que o cliente pode ter satisfação 

nos três níveis: atributos ou desempenho de atributos, consequências de uso e 

objetivos ou propósitos (valores). O modelo de hierarquia de valor para o cliente está 

proposto na Figura 6. 

Modelo de Hierarquia de Valor para o Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Modelo de hierarquia de valor para o cliente 
Fonte: Woodruff (1997, p. 142 apud LÖW, 2004, p. 29) 
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A hierarquia de valor para o cliente ajuda a explicar o que exatamente os 

clientes estão avaliando para chegar – ou – não à satisfação. É importante observar 

que o valor de um determinado produto ou serviço varia de acordo com a utilização 

que é dada a ele. Isto pode ser observado na Figura 7. (LÖW, 2004). 

Julgamento de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7: Julgamento de valor 
Fonte: Woodruff e Gardial (1996, p. 60 apud LÖW, 2004, p. 30) 

 
 

 
 

A hierarquia de valor para o cliente é mais bem explicada por Gutman 

(1982), por meio da mean-end chain theory que faz a ligação dos atributos de um 

produto ou serviço aos valores importantes para os usuários.  
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5 TEORIA DA CADEIA DE MEIOS E FINS 

 

Gutman (1982) idealizou a means-end chain theory (MEC Theory) ao 

relacionar atributos, consequências e valores pessoais (objetivos ou estados 

desejados), com o propósito de oferecer uma estrutura conceitual capaz de interligar 

os valores dos consumidores aos seus comportamentos.  

A MEC Theory propõe que o conhecimento do produto ou serviço pelo 

consumidor é hierarquicamente organizado e está baseada na suposição de que 

consumidores veem produtos/serviços como meios para importantes fins, que são 

atingidos durante a seleção ou consumo destes. 

Segundo Reynolds et al. (1995 apud VILAS BOAS, 2005), a teoria abarca 

vários níveis de abstração. Os níveis mais abstratos de conhecimento e significado 

subtendem níveis mais concretos de conhecimento e significado. Dessa forma, 

quanto mais alto for o nível de abstração, mais alto será o nível de hierarquia e, 

consequentemente, mais real a relação do indivíduo em seu processo de consumo.  

 “A cadeia de meios e fins é um modelo que procura explicar como a 

seleção de um produto ou serviço facilita a obtenção do estado fim desejado.” 

(GUTMAN, 1982, p. 60, tradução nossa). Esse conceito explica três níveis de 

associações, que iniciam em atributos de produtos ou serviços (A) partem para 

consequências (C) e de consequências partem para valores pessoais, formando a 

sequência A-C-V. 

Botschen, Thelen e Pieters (1999 apud VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 

2006 a, p. 4) explicam a sequência A-C-V: 

A cadeia se inicia com os componentes de produto, serviço ou 
comportamento (atributos) e estabelece uma sequência de ligações 
com autoconceitos (valores pessoais) por meio de consequências ou 
benefícios produzidos por certos atributos do produto, serviço ou 
comportamento. Isso forma uma cadeia meios-fim, na qual atributos 
são os meios pelos quais o produto, serviço ou comportamento 
fornece consequências desejadas ou valores [...]. 
 

A teoria da cadeia de meios e fins demonstra o porquê e como os 

atributos dos produtos ou serviços são importantes, enfatizando que a compreensão 

desses vai além de suas características funcionais, ou seja, partem para o 
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entendimento de seus significados na vida do indivíduo. São quatro os pressupostos 

que sustentam a teoria de acordo com o comportamento do consumidor (GUTMAN, 

1982): 

 Os valores pessoais, definidos como estados finais desejados de 

existência, desempenham um papel dominante no processo de escolha; 

 As pessoas lidam com uma diversidade de produtos e serviços que se 

apresentam como potenciais meios de satisfação de necessidades e valores; 

 Todas as ações produzem consequências; 

 Os indivíduos aprendem a associar uma consequência particular com 

uma ação particular. 

A MEC Theory está estabelecida dentro de um raciocínio em que  a 

cultura, a sociedade e a personalidade do indivíduo influenciam na construção de 

seus valores, enquanto que seu comportamento e suas escolhas como consumidor, 

causam consequências ou benefícios, que podem ser desejados ou indesejados. A 

identificação destas consequências estão associadas a identificação do atributo do 

produto ou serviço. Os atributos implicam na habilidade destes produtos/serviços em 

produzir determinadas consequências que, por sua vez, levam à escolha. 

(GUTMAN, 1982). 

Segundo Vilas Boas (2005), a forma como os indivíduos organizam seus 

pensamentos está ligada a infinidade de estímulos existentes ao redor do mundo. A 

capacidade de cada indivíduo de compreender e identificar esses estímulos é 

limitada às suas consequências pessoais, que os leva a uma situação de 

“categorização”. O “processo de categorização é a forma que o consumidor utiliza 

para 'segmentar' seus ambientes em grupos significativos, criando equivalências 

entre estímulos não idênticos.” (VILAS BOAS, 2005, p. 57). 

Gutman (1982) ressalta que, embora os segmentos sejam agrupados com 

base em atributos, o que define a decisão de um consumidor ao adotar um 

produto/serviço é influenciado por valores e não por atributos, pois o indivíduo 

organiza os atributos percebidos em um produto/serviço com os estados futuros 

desejados.  



72 

 

 

Por exemplo, a categorização dos serviços de segurança pública poderia 

ser feita com base na percepção de características físicas da polícia tradicional e da 

polícia comunitária, como fardamentos, armamentos, viaturas, equipamentos de 

comunicação (rádio, telefone de bordo) e postura dos policiais. Sob a ótica da 

percepção de consequências e valores, estas categorias poderiam se tornar: mais 

ágil/ mais educado/ proporciona mais segurança/ sentimento de liberdade. Segundo 

Pimenta (2008, p. 57), “esta forma de gerir segmentos por categoria, permite 

organizar a visão estrutural de um mercado com base nas possíveis necessidades 

que uma determinada classe de produtos pode satisfazer.” 

Olson e Reynolds (1983 apud VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2006 a) 

propõem uma ampliação dos níveis da cadeia sugerida por Gutman (1982) ao 

subdividir os atributos em concretos e abstratos, as consequências em funcionais e 

pisicológicas e os valores pessoais em terminais e instrumentais, recomendando 

uma cadeia de seis níveis, conforme Figura 8 e Figura 9. 

 

Abstrato 
Valores 

 Terminal          interno 

 Instrumental           externo 
 

 

Consequências 

 Psicológicas 

 Funcionais 
 

Concreto 
Atributos 

 Características abstratas 

 Características físicas 
 

Figura 8 - Níveis de abstração da cadeia meios-fins ampliada 
Fonte: Adaptado de Vallente-Florence e Rapacchi (1991 apud VELUDO-DE-OLIVEIRA; 
IKEDA, 2006 a, p. 5) 

 

 

 
Figura 9 - Hierarquia de valor (Modelo A-C-V ampliado) 
Fonte: Leão e Mello (2002, p. 4) 
 

A 

C 

V 

AC AA CF CP VI VT 
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Dentro da classificação de Olson e Reynolds (1983 apud FIGUEREDO, 

2007) são relacionados, por ordem de complexidade: 

 

 Atributos concretos (AC): respostas referentes aos produtos que 

podem ser representadas em formas materiais distintas.  

 Atributos abstratos (AA): respostas referentes aos produtos que não 

podem ser representadas com uma forma material distinta.  

 Conseqüências funcionais (CF): respostas referentes ao uso, situações 

de uso, ou condições de uso que têm uma função utilitária.  

 Conseqüências psicológicas (CP): respostas referentes ao uso, 

situações de uso, ou condições de uso, que têm uma função expressiva ou 

hedônica.  

 Valores instrumentais (VI): respostas que se referem à própria pessoa 

e que tratam de competência ou moralidade.  

 Valores terminais (VT): respostas que se referem à própria pessoa e 

que são ideais sociais ou de autorealização.  

 

 

5.1 Atributos concretos e abstratos 

 

Os atributos estão no nível mais básico da cadeia de meios e fins. São as 

características físicas observáveis em um produto ou serviço. Podem ser definidos 

pelas características de bens ou serviços ou por comportamentos procurados e 

percebidos pelos consumidores. O grau de intangiblidade que define se são 

concretos ou abstratos. (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2006 b). São exemplos de 

atributos concretos do Ronda do Quarteirão a cor da farda dos policiais e as viaturas 

e de abtributos abstratos a qualidade do serviço e o estilo educado dos policiais. 
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5.2 Consequências funcionais e psicológicas 

 

As consequências refletem os benefícios ou consequências negativas do 

consumo/utilização de um produto ou serviço, podendo gerar um nível funcional ou 

psicossocial (OLSON; REYNOLDS, 1983 apud MARTINS; SOBRINHO, 2009). As 

consequências são características menos, ou não, diretamente observáveis de um 

produto ou serviço, podendo ser a combinação de diversos atributos que resulta na 

utilização do produto ou serviço em questão (VILAS BOAS, 2005). Estão no nível 

intermediário da cadeia de meios e fins, sendo subdivididas em funcionais ou 

psicológicas. “Possuem um significado mais abstrato que reflete os benefícios 

percebidos (ou os custos) associados a atributos específicos.” (GENGLER, et al., 

1999 apud VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2006 a, p. 5). São exemplos de 

consequências funcionais: conveniência e facilidade de uso do serviço e de 

consequências psicológicas: a imagem sofisticada do produto ou serviço. 

 

5.3. Valores instrumentais e terminais 

 

“Valores pessoais são, em geral, definidos como cognições e crenças 

relativamente estáveis que assumem ter um grande impacto motivacional.”  (VILAS 

BOAS, 2005, p. 55). Eles estão no nível mais abstrato da cadeia de meios e fins e 

determinam ou modificam as relações entre indivíduos, instituições e sociedades. 

(DIBLEY E BAKER, 2001 apud VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2006 a). Segurança 

e qualidade de vida são alguns exemplos. Segundo Rokeach (1973), os valores 

pessoais podem ser subdivididos em terminais e instrumentais. Os valores terminais 

representam os estados finais desejados, segurança e liberdade. Os valores 

terminais são os estilos de comportamentos, como útil e alegre. (Conforme já 

apresentado no item Valor para o cliente). 

Segundo Gutman (1982), o comportamento de um grupo de 

consumidores pode ter percepções parecidas em termos de atributos de um produto 

ou serviço, porém, as consequências e valores são distintos. Por exemplo: um 
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determinado grupo pode concordar entre si que os policiais do Ronda do Quarteirão 

são mais educados, mas nem todos os consumidores concordarão que tal atributo 

possa conduzi-los a uma melhor segurança ou melhor qualidade de vida. 

Pimenta (2008 p. 54) faz uma síntese da revisão teórica de Gutman sobre 

a Teoria da Cadeia de Meios e Fins. Ver Quadro 9. 

Autor/ Ano Conceitos sobre valor Principal contribuição 

Rokeach 
1968/1973 

Tipos de preferências por modos 
de conduta ou estados de 
existência; 
 

Nem todo comportamento é 
influenciado por valores, apenas 
aqueles relacionados à 
manutenção e ao 
aperfeiçoamento da autoestima.  
 

Definição de dois tipos de valor: 
 

Terminais: estados de existência: felicidade, 
segurança, pertencimento etc. 
 

Instrumentais: meios de se alcançar os 
valores terminais. Cuidar bem da família, 
honestidade, ter boa aparência. 
 

Vinson, 
Scorr e 
Lamont 
1977 

Valores são elementos que 
motivam o comportamento.  
 

Funcionam em uma estrutura 
hierárquica onde valores globais 
estão conectados a valores 
específicos que se relacionam 
com os atributos de um produto. 

Definição de dois tipos de valor: 
 

Valores globais: estado mais abstrato e 
genérico do valor; 
 

Valor de domínio específico: Mais 
específico e próximo aos atributos do 
produto. 
 

Howard  
1977 

Valores orientam a atitude dos 
consumidores em relação aos 
processos de seleção de classes 
de produto e de marcas 
específicas. 

As decisões de compra do consumidor se 
baseiam: 
 

Na crença de consumidores sobre as 
características de produtos: referente aos 
valores terminais. Decisão de compra com 
base em classes de produtos 
 

Na crença sobre uma determinada marca e 
seus respectivos atributos. Decisão de 
compra com base em marcas. 
 

Young e 
Feigin  
1975 

Benefícios emocionais e 
psicológicos são percebidos em 
atributos de produtos ou 
serviços. 
 
A cadeia de valor é representada 
pelos níveis: produto (atributos), 
benefícios funcionais, benefícios 
práticos e benefícios emocionais. 

Cadeia de benefício: 
 

Método para estudar a ligação entre 
atributos e seus respectivos benefícios na 
ótica do consumidor; 
 

Inicialmente consiste em perguntar ao 
consumidor sobre os atributos do produto; 
 

Depois se pergunta sobre quais os 
benefícios trazidos por tal atributo; 
 

E assim vai se perguntando 
sucessivamente até atingir o nível 
emocional do benefício. 

Quadro 9 - Revisão teórica de Gutman sobre a MEC 
Fonte: Adaptado de Gutman (1982 apud PIMENTA, 2008, p.54) 
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De acordo com Pimenta (2008, p. 55) 

O modelo MEC de Gutman se diferencia dos demais modelos 
apresentados anteriormente. Tal diferença se dá, principalmente, nos 
níveis de consequências e valores que as características dos 
produtos (grouping level) são capazes de prover ao consumidor. O 
grouping level, implica em características dos atributos dos produtos 
ou serviços. Outra diferenciação consiste na categorização de 
produtos e consequentemente de segmentos, com base na 
percepção do consumidor quanto a que produtos são capazes de 
prover consequências e/ ou estados de valor desejados. 
 
 

O referencial teórico deste trabalho abordou a investigação a respeito de 

policiamento comunitário, modelos de policiamento comunitário no mundo e no 

Brasil, comportamento do consumidor, valor para o cliente e a teoria da cadeia de 

meios e fins, embasando, desta forma, o direcionamento da pesquisa quanto ao 

objeto de estudo: Analisar a estrutura de valores dos consumidores/usuários 

dos serviços do Ronda do Quarteirão sob a ótica da teoria da cadeia de meios 

e fins.  
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Após a apresentação do referencial teórico necessário para sustentar a 

pesquisa proposta, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: natureza da pesquisa, população e 

amostragem, processo de coleta, análise e interpretação dos dados. 

 

6.1  Natureza da pesquisa 

 

A pesquisa se caracteriza como exploratória por buscar entender melhor 

o assunto pesquisado, além de dar margens à inovação e criatividade de acordo 

com cada ideia ou dado encontrado. “ O principal objetivo da pesquisa exploratória é 

prover a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador.” (MALHOTRA, 

2001, p. 106).  A flexibilidade e versalidade com respeito aos métodos faz parte 

deste tipo de pesquisa, visto que ela raramente envolve questionários estruturados  

e sua amostra é pequena e não representativa (MALHOTRA, 2001). Vale ressaltar 

que uma pesquisa para identicar as dimensões de valor não requer tantos 

entrevistadores quanto uma pesquisa de satisfação exigiria. (WOODRUFF; 

GARDIAL, 1996 apud LÖW, 2004). 

Malhotra (2001) salienta que a pesquisa exploratória pode ser utilizada 

para as seguintes finalidades: formulação de um problema ou defini-lo com maior 

precisão, identicação de cursos alternativos de ação, desenvolvimento de hipóteses, 

isolamento de variáveis e relações-chave para exame posterior; obtenção de 

critérios para desenvolver uma abordagem do problema e para o estabelecimento de 

prioridades para pesquisas futuras. 

O método da pesquisa é de carater qualitativo por classificar as 

categorias e atributos do serviço e quantitativo por mensurar o objeto (OLIVEIRA, 

2000). Na pesquisa qualitativa, as perguntas para coleta dos dados são abertas 

(quanto se trata de questionários) ou em profundidade (quando diz respeito a 
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entrevistas) e procuram identificar a presença ou ausência de algo, enquanto que a 

pesquisa quantitativa procura medir o grau em que algo está presente. É possível 

que numa mesma entrevista haja perguntas qualitativas e quantitativas. (MATTAR, 

1997). 

Dentro da pesquisa qualitativa, os processos são identificados como 

diretos e indiretos, conforme Malhotra (2001). A abordagem direta não é disfarçada, 

ou seja, “o objetivo do projeto é revelado ao respondente, ou então é óbvio pelas 

próprias questões formuladas. Os grupos de enfoque e as entrevistas em 

profundidade são as técnicas diretas mais importantes.” (MALHOTRA, 2001, p. 156). 

A abordagem indireta não revela o real objetivo do projeto. Considerou-se na 

presente pesquisa a abordagem direta, identificando-se a entrevista em 

profundidade. 

Entrevista em profundidade “é uma entrevista não estruturada, direta, 
pessoal, em que um único respondente é testado por um 
entrevistador altamente treinado, para descobrir motivações, 
crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico”. 
(MALHOTRA, 2001, p. 163). 

 

Dentro das descrições apresentadas, esta dissertação classifica-se como 

qualitativa, de abordagem direta, com entrevista em profundidade. Quanto aos 

procedimentos, utilizou-se as técnicas de escalonamento e construção do mapa 

hierárquico de valor, que compõem a técnica denominada laddering, por ser uma 

das formas de se estudar as relações entre as consequências da utilização de 

produtos e serviços pelo consumidor e os valores pessoais que podem estar 

relacionados a uma abordagem de encontro de dados proveniente da interpretação 

de resultados de entrevistas em profundidade com consumidores, focando-se nas 

conexões existentes entre valores pessoais e o comportamento do consumidor.  

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para que 

seus dados fossem utilizados na investigação do consumo/utilização dos serviços do 

Ronda do Quarteirão. O fato do estudo adotar uma abordagem qualitativa e 

caracterizar-se como profundidade, justifica a utilização da técnica de entrevista 

relacionada a laddering, diante da compreensão de “como os clientes traduzem o 

atributo de produtos em associações com significado a respeito de si mesmos, 

seguindo a teoria da cadeia de meios-fins.” (REYNOLDS; GUTMAN, 1988, p. 12). 
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No entanto a MEC Theory e as técnicas de pesquisa relacionadas se mostram 

coerentes com o tipo de pesquisa apresentada.  

 

6.2  População e amostragem 

 

Malhotra (2001, p. 301) define população como sendo “o agregado, ou 

soma de todos os elementos que compõem algum conjunto de características 

comuns, conformando o universo para a pesquisa de marketing.” Uma amostra pode 

ser considerada como o “subgrupo de uma população, selecionada para 

participação no estudo.”  

Considerou-se como universo da pesquisa todos os indivíduos que 

residem ou trabalham na cidade de Fortaleza-CE e que receberam a visita dos 

policiais do Ronda do Quarteirão nos meses de agosto e setembro de 2009. Para 

definição da amostra adotou-se os seguintes procedimentos: 

 Selecionou-se, dentre o município de Fortaleza os três bairros com 

maiores índices de ocorrências criminais registradas junto a CIOPS no período entre 

janeiro e setembro de 2009. Os bairros selecionados foram Centro, Barra do Ceará 

e Jangurussu, para comporem a população, conforme Anexo A. 

 Para compor a amostra, selecionou-se 30 pessoas na faixa etária de 

25 a 60 anos de idade que residissem ou trabalhassem nos bairros do Centro, Barra 

do Ceará e Jangurussu e que receberam visita comunitária (domiciliar ou em 

estabelecimento comercial) dos policiais do Ronda do Quarteirão, nos meses de 

agosto ou setembro de 2009. A consideração da  faixa etária foi adotada pela 

orientação dos policiais procurarem na maioria das vezes pessoas adultas para 

explicarem o programa Ronda do Quarteirão em suas visitas. A escolha de 

entrevistar pessoas que receberam visitas nos meses de agosto ou setembro, 

justifica-se pela imagem do Ronda do Quarteirão estar mais presente na mente 

destes entrevistados, pois tratam-se de visitas recentes, facilitando a classificação 

dos atributos, consequências e valores.  
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 Para a escolha dos 30 entrevistados, utilizou-se um cadastro com 330 

nomes de pessoas que receberam visitas nestes meses e bairros. O cadastro tinha 

informações com nome, endereço e telefone do visitado e foi fornecido pela 

Coordenadoria do Monitoramento Ronda do Quarteirão. Dos 330 nomes, 

escolheram-se 10 pessoas de cada bairro e utilizou-se a técnica de amostragem não 

probabilística e por conveniência. Segundo Malhotra (2001, p. 305), a técnica de 

amostragem não-probabilística é a “técnica de amostragem que não utiliza seleção 

aleatória. Ao contrário, confia no julgamento pessoal do pesquisador.”  

A literatura relacionada à técnica de laddering estabelece que uma 

amostra de 30 indivíduos é suficiente para a adequada representação dos dados da 

matriz de implicação e posterior representação no mapa hierárquico de valores. 

 

6.3  Processo de coleta, análise e interpretação dos dados 

 

Antes de iniciar a entrevista propriamente dita, em que se adotou a 

técnica de laddering, os entrevistados responderam a um questionário 

sóciodemográfico (Apêndice A) que engloba questões como idade, escolaridade, 

quantidade de membros da família, estado civil e renda. Estes dados foram 

importantes para traçar o perfil dos usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão 

que formaram a amostra. 

 

6.3.1  A técnica de laddering 

 

A laddering é uma entrevista em profundidade, adotada para entender o 

processo de como os usuários traduzem os atributos dos produtos ou serviços em 

consequências potenciais adquiridas com o consumo/utilização. Esse processo 

ocorre por meio de associações de significados que podem ser estudadas através 

da teoria da cadeia de meios e fins. Não representa apenas uma técnica de coleta 

de dados, mas proporciona meios de sistematizar a análise e interpretação dos 
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dados por meio da forma que o entrevistado pensa e constrói naturalmente o mapa 

hierárquico de valor (atributos – consequências – valores). Proporciona resultados 

que objetivam  aplicar estratégias de posicionamento adequadas e precisas. 

(REYNOLDS; GUTMAN, 1988). 

O objetivo principal da técnica de laddering é especificar a sequência (ou 

estrutura) de resultados originais da escolha e consumo de um produto ou serviço 

que se prolongam desde a identificação dos atributos, revelando as consequências 

ou benefícios finais e chegando aos valores pessoais. (GUTMAN, 1991, p. 143). 

As fases da laddering, segundo Reynolds e Gutman (1988), 

compreendem: 

 Levantamento da percepção do consumidor por meio de perguntas do 

tipo: “por que isto é importante para você?” de forma repetitiva. A medida que o 

entrevistado revela um atributo, é questionado sobre a sua importância até revelar 

os valores pessoais relacionados a este atributo; 

 Análise de conteúdo e padronização dos elementos-chave identificados 

na entrevista. Distinção entre atributos, consequências e valores; 

 Construção de uma tabela (matriz de implicação), que representa a 

quantidade de conexões entre os elementos-chave, ou seja, a quantidade de vezes 

que cada elemento leva ao alcance de cada atributo, consequência ou valor. Esta 

tabela servirá para a construção do mapa hierárquico de valor, pois contabiliza as 

relações diretas e indiretas entre os elementos. 

 Construção do mapa hierárquico de valor (HVM), que corresponde ao 

mapeamento das relações existentes entre os elementos identificados na matriz de 

implicação. Consiste na estruturação de cadeias meios-fins, que parte da primeira 

linha de implicação e vai até a última. Corresponde a um diagrama em forma de 

árvore e representa graficamente as conexões entre os atributos, consequências e 

valores. 

Para iniciar a técnica, fez-se uma pergunta-chave, tipo: "Quando eu falo 

Ronda do Quarteirão, que características (atributos) você considera mais 

importântes? (Ver Apêndice B). O objetivo desse primeiro passo foi fazer com que o 
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respondente mencionasse os principais atributos do serviço pesquisado. O 

direcionamento subsequênte da entrevista foi determinada pela resposta inicial, 

pelas sondagens do entrevistador para aprofundar a pesquisa, e pelas respostas do 

entrevistado. 

Na entrevista de laddering, os respondentes são encorajados, por 
meio de perguntas repetitivas e interativas, a se aprofundar na 
discussão sobre atributos, indicando, paulatinamente, consequências 
e valores pessoais. O pesquisador conduz o entrevistado à 
abstração, por meio de questionamentos sobre por que tal atributo 
(ou consequência) é importante. Nesse sentido, questões do tipo 
“Por que isso é importante?”, “O que isso significa para você? [...]” 
(VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2006 b, p. 202-203).  
 
 

Segundo Malhotra (2001, p. 163), “mesmo que o entrevistador procure 

seguir um esboço predeterminado, o fraseado específico das perguntas e a ordem 

de sua formulação acabam sendo influenciados pelas respostas do entrevistado.” O 

autor afirma que a sondagem é feita do tipo “o que o leva a afirmar isto?”, “isto é 

interessante; pode entrar em detalhes?” ou “existe alguma coisa que gostaria de 

acrescentar?”. 

Segundo Reynols e Gutman (1988), na metodologia de utilização da 

laddering existem três técnicas para identificação dos atributos, sendo elas: 

 triadic sorting (comparação em tríades) – esta técnica é mais utilizada 

na comparação entre três tipos de produtos/serviços ou marcas. Nesta técnica o 

pesquisador apresenta estes produtos aos entrevistados e solicita que ele identifique 

características comuns a dois deles e que os diferenciem do terceiro produto/serviço 

ou marca; 

 preference-consumption differences (diferenças de preferência de 

consumo) – nesta técnica são identificadas as características desejadas nos 

produtos/serviços ou as características que os consumidores procuram evitar. O 

processo de condução desta técnica se estabelece no incentivo quando os 

entrevistadores são incentivados a identificar, após demonstrarem preferência ou 

prioridade de consumo por determinado tipo de produto ou marca, as distinções 

entre estes produtos/serviços ou marcas, que o levam a estabelecer esta preferência 

ou a identificar as características que o levam a não escolher determinado 

produto/serviço; 
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 differences by occasion (diferenças por ocasião) – nesta técnica, são 

apresentados, aos entrevistados, contextos ou situações de compra ou uso de 

determinado produto/serviço ou procura-se incentivar o entrevistado a identificar 

estes contextos ou situações e relacioná-los à preferência por determinado tipo de 

produto ou marca. As distinções são assim examinadas no cenário onde elas 

realmente ocorrem. 

Quando necessário, a pesquisa adotou as técnicas de “triadic sorting” e 

“differences by occasion”, para facilitar o entrevistado definir o que seria atributo e 

consequentemente valor. Na “triadic sorting”, dependendo do contexto, o 

entrevistado poderia comparar os serviços do Ronda do Quarteirão, com a Polícia 

Tradicional ou com o Gate (policiais militares treinados para agir em ocorrências de 

maior complexidade, como sequestros, assaltos a bancos com reféns ou rebeliões 

em presídios e penitenciárias). Na técnica de “differences by occasion”, o 

entrevistado poderia ser inserido em um contexto de utilização ou percepção do 

serviço do Ronda do Quarteirão através de questionamentos como: “Qual a 

importância do Ronda do Quarteirão para o seu bairro?”, “Comente sobre a violência 

antes e após o Ronda do Quarteirão...”, “O senhor ou algum conhecido seu já 

chamou a viatura do Ronda, como foi a situação... qual a importância disso para o 

senhor?”. Ressalta-se que estas técnicas são utilizadas apenas para ajudar o 

entrevistado a responder tais questionamentos que ele não está acostumado a 

pensar, pois a idéia central da técnica é colocar foco no consumidor, e não no 

produto ou em suas características. 

 

Limitações da laddering 

 

Reynolds e Gutman (1988) trazem algumas limitações relacionadas à 

técnica de laddering: 

 O respondente pode se deparar com uma circunstância sobre a qual 

nunca havia refletido, podendo ter dificuldade em responder a pergunta; 

 O entrevistado pode achar que as perguntas estão se tornando 
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pessoais demais e fugir de dar respostas verdadeiras; 

  O respondente pode dizer que não sabe responder à questão. Fica em 

silêncio ou usa argumentos que, apesar de girarem em torno da pergunta, não 

responde satisfatoriamente. 

Para solucionar estes problemas, Reynolds e Gutman (1988) sugerem: 

 Evocar a conversação para a terceira pessoa; 

 Adotar um contexto situacional; 

 Fazer associações com situações reais; 

 Retornar ao ponto mais tarde na entrevista. 

Para coleta dos dados, contratou-se uma equipe de quatro 

entrevistadores da Empresa Inova Júnior, do Curso de Administração, da 

Universidade Federal do Ceará. Os entrevistadores passaram por dois treinamentos 

sobre a técnica de laddering. As entrevistas foram agendadas com antecedência por 

telefone e foram realizados três pré-testes com pessoas de características 

semelhantes as da amostra, com o intuito de detectar falhas no processo de 

pesquisa. Para chegar as 30 entrevistas satisfatórias, a equipe de entrevistadores 

realizou 42 entrevistas, das quais 12 foram descartadas por não conter dados 

suficientes que dessem suporte à construção do HVM. As entrevistas foram 

realizadas nos meses de outubro a dezembro de 2009 e tiveram duração média de 

25 minutos.  

 

6.3.2 Análise e interpretação dos dados 

 

 O processo para análise se dividiu da seguinte forma, conforme proposta 

por Reynolds e Gutman (1988): análise do conteúdo das entrevistas; criação da 

matriz de implicação, construção do mapa hierárquico de valor e determinação das 

orientações de percepções dominantes. 
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Adotaram-se os softwares Laddermap, desenvolvido por Gengler em 1995 

e o Mecanalyst, desenvolvido e utilizado por Naspeti e Zanoli em 2004, para análise 

dos ladders e consequentemente construção do HVM.  

 

Análise de conteúdo, matriz de implicação, mapa hierárquico de valor e 

determinação das orientações de valores dominantes 

 

Malhotra (2001, p. 196) cita que o método de análise de conteúdo é 

“apropriado quando o fenômeno a ser observado é a comunicação, e não um 

comportamento ou objetos físicos.” A unidade de análise pode consistir de palavras, 

caracteres, temas, medidas de espaço e de tempo ou tópicos. Esse método pode 

envolver codificação e pode ser empregado na análise de questões abertas.  

Reynolds e Gutman (1988) propõem os seguintes passos para a análise 

de conteúdo: 

 separar todos os elementos das frases de maneira que sejam 

identificadas nas entrevistas, palavras e expressões que melhor representem a 

relação de meios e fins, ou seja, atributos, consequências e valores; 

 desenvolver um conjunto de códigos que reflitam a síntese dos 

elementos com o mesmo significado (códigos-resumo). Isso é feito de acordo com 

os níveis, primeiro os atributos, depois as consequências e por fim os valores 

pessoais, lembrando que um elemento leva a outro. A codificação não pode ser 

muito extensa para evitar perca do significado das palavras; 

 após a codificação, deve-se identificar as relações (ladders) que vão 

formar as colunas da matriz de implicação.  

Segundo Reynolds e Gutman (1988), a matriz de implicação é uma matriz 

quadrada em que reflete a quantidade de elementos que se pretende mapear, ou 

seja, a soma total dos atributos, consequências e valores. Cada elemento codificado 

formará uma matriz e cada relação (um elemento conduzindo a outro), uma linha. 

Este cruzamento entre elementos codificados proporciona uma transição dos dados 
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qualitativos em informações quantitativas, representadas pelo número de vezes que 

os entrevistados indicam uma relação entre dois ou mais elementos. Essa matriz 

serve como base para determinar os caminhos dominantes ou conexões entre 

elementos-chave, bem como resumir as frases por subgrupos. Segundo os autores, 

geralmente esta quantidade de elementos varia de 30 a 50. 

Reynolds e Gutman (1988) mencionam que na matriz de implicação 

existem dois tipos de relações, podendo ser: 

 relações diretas: quando não há nenhum elemento intermediário no 

processo de construção do mapa hierárquico de valor (atributo – consequência -

valor); 

 relações indiretas: em uma situação pode existir muitos caminhos pelos 

quais dois elementos podem ser indiretamente ligados, ou seja, existem elementos 

intermediários entre os elementos analisados. 

Pode-se considerar importante a análise dos tipos de relação, visto que 

em certas situações, um atributo não leva diretamente a um determinado valor ou 

consequência; no entanto pode-se perder a conexão significativa da matriz caso 

sejam desconsideradas as relações indiretas, pois na percepção do consumidor, há 

diferentes maneiras de se alcançar uma consequência ou um estado de valor 

desejado. (REYNOLDS; GUTMAN, 1988). 

  As informações obtidas na matriz de implicação dão suporte para a 

construção do mapa hierárquico de valor (HVM), sendo este a conexão de todas as 

cadeias que são formadas, levando em consideração os 'links' da matriz implicação 

na relação entre os elementos. (VILAS BOAS, 2005). 

Reynolds e Gutman (1988) ressaltam que, na etapa de construção do 

Mapa Hierárquico de Valor – HVM é essencial definir-se o ponto de corte, que 

geralmente abrange de 75% a 80% dos relacionamentos apresentados na matriz de 

implicação. Pode-se entender como ponto de corte a quantidade de vezes que 

determinada relação ocorre para que seja considerada relevante e, 

consequentemente, seja utilizada no HVM (VILAS BOAS, 2005). As relações com 

baixa incidência não são consideradas para comporem o HVM. 



88 

 

 

Segundo as etapas sugeridas por Reynolds e Gutman (1988), a última 

etapa refere-se à identificação das orientações de valores dominantes, ou seja, 

identificar quais cadeias mais contribuíram para o alcance do resultado. 
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Capítulo 7 – APRESENTAÇÃO DOS  

       RESULTADOS 
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7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são expostos os resultados da pesquisa, a apresentação 

das etapas que compõem a técnica laddering, a matriz de implicação e o mapa 

hierárquico de valores. Os dados qualitativos são discutidos, referindo-se à análise 

de conteúdo e à identificação das categorias de atributos, consequências e valores, 

o desenvolvimento das escalas e a construção da matriz de implicação. A última 

etapa se caracteriza pela identificação e análise das relações da matriz de 

implicação que servem como base para a formação das cadeias e, posteriormente, 

a construção do mapa hierárquico de valores predominantes nas entrevistas dos 

usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão, na cidade de Fortaleza-CE, 

determinando o comportamento desses usuários.   

 

7.1  Caracterização do Usuário dos Serviços do Ronda do Quarteirão 

 

  Conforme mencionado na metodologia da pesquisa, aplicou-se 

questionário sociodemográfico no período de outubro a dezembro de 2009, para 

trinta indivíduos, antecedendo a entrevista, a fim de caracterizar esta amostra de 

usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão. 

As variáveis pesquisadas foram: idade, escolaridade, quantidade de 

membros da família, estado civil e renda. A grande maioria dos usuários dos 

serviços do Ronda do Quarteirão pesquisados foi do sexo feminino, com 60%. 

Quanto à faixa etária, houve predominância de 25 a 30 anos de idade, com 43%. 

Em relação ao estado civil, 54% eram solteiros, seguidos de 43% casados e 3% 

viúvos. Quanto à escolaridade, a maioria dos entrevistados possuía ensino médio 

completo, perfazendo um percentual de 40%. Nota-se que a renda familiar 

predominante na amostra foi de 2,5 a 4 salários-mínimos, representando 37%. (Ver 

Tabela 1).  
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1. Idade 

25 anos a 30 anos 43% 

31 anos a 40 anos 17% 

41 anos a 50 anos 27% 

51 anos a 60 anos 13% 

2. Sexo 
Feminino 60% 

Masculino 40% 

3. Estado Civil 

Solteiro 54% 

Casado 43% 

Divorciado  

Viúvo 3% 

4. Escolaridade 

Analfabeto  

Ensino Fundamental Incompleto 13% 

Ensino Fundamental Completo 7% 

Ensino Médio Incompleto 7% 

Ensino Médio Completo 40% 

Ensino Superior Incompleto 20% 

Ensino Superior Completo 13% 

5. Renda Familiar 

Menos de 1 salário-mínimo´ (-R$465,00)  

De 1 a 2,5 salários-mínimos 30% 

Acima de 2,5 a 4 salários-mínimos 37% 

Acima de 4 a 5 salários-mínimos 10% 

Acima de 5 salários-mínimos 23% 

Tabela 1: Perfil sóciodemográfico dos usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão, 
em Fortaleza-CE 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

7.2   Classificação dos atributos, consequências e valores 

 
 

Nesta fase de classificação dos atributos, consequências e valores, 

conforme mencionado na análise e interpretação dos dados, as palavras e 

expressões que melhor representam a relação atributos – consequências – valores 

(A-C-V) foram reunidas e categorizadas para identificar os códigos-resumo (também 

conhecidos como sinônimos na literatura da MEC Theory e no software Mecanalyst)  

correspondentes a relação meios e fins. 

Todos os códigos-resumo receberam uma numeração, para facilitar a 

identificação e a interpretação dos resultados a serem obtidos no mapa hierárquico 

de valor (HVM).  A reunião de todos esses códigos foi feita em uma lista resumo de 

sinônimos, que auxiliou na interpretação do comportamento do usuário dos serviços 

do Ronda do Quarteirão. 
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Salienta-se que a codificação aplicada aos atributos, consequências e 

valores baseou-se no seguinte direcionamento:  

 Classificação dos atributos: por meio da Lista Resumo de Sinônimos, 

considerou-se os aspectos concretos do serviço, como automóvel, rapidez, 

tecnologia e os aspectos abstratos, como preparo dos policiais e credibilidade do 

Ronda. Foram identificados 11 atributos, conforme Quadro 10. 

 Classificação das consequências: foram classificadas em funcionais e 

psicológicas, seguindo em direção à abstração das expressões citadas pelos 

entrevistados, com o propósito de gerar uma lista de códigos-resumo que auxiliasse 

na construção dos níveis das escalas dos respondentes, de acordo com a sequência 

da proposta da laddering. No Quadro 10 (Lista Resumo de Significados), foram 

numerados 15 códigos-resumo referentes às consequências funcionais e 

psicológicas. 

  Classificação dos valores: utilizou-se como parâmetro para a 

classificação dos valores a Escala de Valores Instrumentais e Terminais de Rokeach 

(1974) e os Tipos Motivacionais de Schwartz (1992), para identificar as várias 

possibilidades e os caminhos percorridos pelos usuários para atingir seus estados 

desejados. Foram evidenciados 9 valores na fala dos entrevistados, conforme 

Quadro 10. 

A seguir, explicar-se-á os códigos-resumo listados no Quadro 10, em 

relação ao seu significado na percepção dos entrevistados. Utilizou-se a análise de 

conteúdo para a identificação dos atributos, consequências e valores. Na sequência, 

os códigos-resumos que retratavam significados comuns foram alocados em uma 

mesma categoria. Reparar-se-á erros de gramaticais em algumas definições, uma 

vez que elas são transcrições obtidas de gravações em áudio das entrevistas.  

Após a explanação dos significados dos códigos-resumo, os resultados 

foram relacionados com as definições teóricas de Schuartz (1992) sobre valores 

pessoais.  
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Atributos 

 
Consequências Valores 

1. agilidade (AC) 12. ajudar as pessoas (CF) 
 

27. amar o que faz (VT) 

2. armamentos (AC) 13. atender bem (CP) 28. amizade (VT) 

3. credibilidade (AA) 14. comunicação com o cidadão (CF) 29. cidadania (VI) 

4. fardamento (AC) 15. confiança (CP) 
30. defender a pátria 
(VT) 

5. polícia presente (AA) 16. conforto (CP) 31. felicidade (VT) 

6. preparo dos policiais (AA) 17. diminuir o stress (CP) 32. honestidade (VT) 

7.processo seletivo diferenciado 
(AA) 

18. espelhar-se na polícia (CP) 33. satisfação (VT) 

8. ronda (AC) 19. integração polícia-comunidade (CF) 34. segurança (VT) 

9. soldado (AC) 20. mexer com o psicológico (CP) 
35. sentir-se útil à 
sociedade (VI) 

10. tecnologia (AC) 21. sentimento de harmonia (CP)  

11. viatura (AC) 22. sentir-se bem (CP)  

 23. sentir-se protegido (CP)  

 24. sentir-se respeitado (CP)  

 25. ser ético (CP)  

 26. ter lazer (CP)  

Quadro 10: Lista Resumo de Sinônimos 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

Atributos 

 

1- Agilidade (concreto) 

Representa a rapidez, a velocidade na prestação de serviço ao cidadão. 

Conteúdo do discurso: 

“[...] quando a gente fala em ronda a gente fala em fiscalizar, em 

combater infratores, então precisa de agilidade,precisa ser ágil, sagaz”.(Entrevista 2) 

“Eu acho assim, que a gente liga e eles vem imediatamente [...] não 

passa nem quinze minutos e eles chegam, né?”. (Entrevista 8) 

“A agilidade é essencial para que a criminalidade seja combatida com 

eficiência”. (Entrevista 19) 
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2 – Armamentos (concreto) 

Define-se como armamento o conjunto de armas necessárias para 

fortalecer a polícia. Utilizada para defender os policiais e a população dos bandidos. 

Conteúdo do discurso: 

“O armamento é importante porque geralmente o marginal... ele anda 

armado, então a polícia, pra combater tem que tá armada também. Com um 

armamento melhor do que o marginal”. (Entrevista 4) 

 

 

3- Credibilidade (abstrato) 

Representa a crença que os entrevistados têm em relação ao Programa 

de Policiamento Comunitário Ronda do Quarteirão. A “reputação da polícia”, bem 

como o “caráter do policial” e a “autoridade” são algumas expressões que foram 

citadas pelos entrevistados, caracterizando a credibilidade para este serviço de 

segurança pública. Conteúdo do discurso: 

“hum... credibilidade? Bom, acho que tá relacionada ao catáter do policial. 

Eles colocam em risco suas vidas pra ajudar a gente [...]”. (Entrevista 5) 

 
“credibilidade é ter autoridade, né? Autoridade, autoridade pra estabelecer 

a ordem pública, sei lá... a ordem na comunidade, né? É construir... construir... ter 

uma boa reputação pra atender bem a gente, né? [...]”. (Entrevista 7) 

 

 

4- Fardamento (concreto) 
 

Destaca a percepção do cidadão em relação à maneira como o policial do 

Ronda do Quarteirão está vestido. Sendo definido como “característica do órgão”, 

“caracterização”, “identificação do policial do Ronda”. Conteúdo do discurso: 

“Porque o fardamento é uma característica do órgão, né? Quando você vê 

uma pessoa do Ronda com a farda, já sabe o quem ele é, né? Então dá mais 

credibilidade pro órgão [...]” (Entrevista 6) 

É a caracterização. Porque é a presença... a gente se identifica. Tem 
pessoas que entram na casa da gente sem uma identificação e a 
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gente é assaltado, a gente é isso, a gente é aquilo... e eles não. 
Quando a gente olha a gente diz: nossa é o Ronda! Apesar de ter 
certos casos de falsificação de tudo [...] Então eu acho que eles 
tendo uma farda é uma identificação pra gente mesmo. (Entrevista 
12) 

 
 
 

5- Polícia presente (abstrato) 

Característica do policiamento comunitário, pois o objetivo é estar sempre 

perto da comunidade. No Programa Ronda do Quarteirão os policiais visitam as 

pessoas com o objetivo de conhecer a realidade delas. Conteúdo do discurso: 

Eles ficam conhecendo a comunidade, né? Ficam conhecendo a 
comunidade. Porque eu acho que a finalidade, eu creio que a 
finalidade do Ronda do Quarteirão, do governador, acho que o 
objetivo dele era justamente isso. Fazer uma...formar pessoas como 
eles foram formados, o Ronda do Quarteirão, pra que eles fiquem no 
meio da comunidade, né? Conhecendo a comunidade e também aos 
bandidos que estão lá dentro da comunidade. (Entrevista 14) 

“O Ronda eu vejo. A polícia comum eu não vejo. A diferença maior é 

essa. Tá mais presente”. (Entrevista 18) 

“[...] até porque foi esse o slogan que o governador lançou, né? Que seria 

uma polícia mais perto do cidadão [...]”. (Entrevista 20) 

 

6- Preparo dos policiais (abstrato) 

Atributo mais citado pelos entrevistados, tendo sido relatado 20 vezes. Os 

entrevistados perceberam que existe uma preparação especial para os policiais do 

Ronda do Quarteirão, julgando-os “educados” ao abordar as pessoas. Dentre os 

significados de preparo dos policiais apareceram expressões como “treinamento”, 

“capacitação”, “dedicação”, “profissionalismo”, “saber agir” e “competência”. 

Conteúdo do discurso: 

É importante pra tudo, até se você for vender casca de banana, você 
precisa, tem que ter treinamento pra você saber o que você está 
fazendo, principalmente eles que mexem com uma coisa tão 
importante que é vida das pessoas. Então, pra mim, pelo menos a 
capacitação é de suma importância. E não é aprender uma vez e 
passar dez anos sem aprender não. É aprender e depois fazer de 
novo, fazer de novo e reciclar, reciclar... é muito importante, porque a 
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gente esquece, porque o dia a dia da gente faz a gente mudar, então 
tem que tá sempre relembrando umas coisinhas que a gente 
esquece. (Entrevista 2) 

Com relação ao Ronda, é que eles são pessoas que foram treinados 

de uma forma diferente, e que eles tem uma forma, uma maneira 

diferente de falar, de conversar com as pessoas. Eles são mais bem 

treinados com relação à comunicação com as pessoas, né? Não que 

sejam, já que os polícias do Ronda sejam aquelas pessoas que 

muita gente considera, considera assim que eles são, ah, são os 

bestas, mas não é, porque eles são bem mais..., eles são treinados e 

são pessoas mais educadas. Digamos assim, do que a polícia 

comum que age mais..., de uma forma diferente deles né, mais na 

grosseria até. Eles são mais educados. (Entrevista 3)  

O preparo dos policiais é mais pra eles saberem como agir, né? Agir 
de forma adequada. Acho que muitos policiais, eles acham que 
quando pegam um marginal em ação, eles pensam logo em bater, 
mas não é esse tipo de ação que eles devem ter. Entao eu vejo isso 
no Ronda, eles sabem agir na hora certa, então esse preparo é muito 
importante. (Entrevista 26) 
 
 

7- Processo seletivo diferenciado (abstrato) 

Representa os critérios estabelecidos para selecionar pessoas para atuar 

em determinada profissão. Conteúdo do discurso: 

“E até mesmo a seleção é diferente, porque agora é mais rígida, mais 

exigigente [...]”. (Entrevista 1) 

“Eles passam por um concurso. A maioria são universitários. São pessoas 

estudadas. No Ronda não passa qualquer um”. (Entrevista 30) 

 

8- Ronda (concreto) 

Característica que a polícia comunitária tem em ficar circulando numa 

determinada área com frequência. Conteúdo do discurso: 

“[...] eles ficam com frequência transitando e isso de certa forma inibe, 

né? Inibe as ações. Pelo menos naquele período que tão passando”. 

Uma característica importante do Ronda? A própria ronda ora... eles 
ficam fazendo a ronda de cinco em cinco minutos, de dez em dez 
minutos e isso ajuda a gente... É ajuda, porque nos protege e traz 
segurança pro bairro, principalmente aqui no Jangurussu que passou 
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na televisão que é um dos bairros mais perigosos. Tu assistiu? 
(Entrevista 22) 

 

9- Soldado (concreto) 

É o membro de uma companhia policial, profissional de segurança 

pública, militar, aquele que protege a população. Conteúdo do discurso: 

“Policial é o agente que deveria cuidar da segurança, que deveria passar 

tranqüilidade, que deveria fiscalizar”. (Entrevista 8) 

“Soldado é soldado! É aquela pessoa de farda, com armas, que luta com 

os bandidos, que prende os ladrãos e protege a gente”. (Entrevista 9) 

 

10- Tecnologia (concreto) 

São os recursos tecnológicos utilizados pela polícia. Está principalmente 

associado aos meios de comunicação que permitem o contato direto do policial com 

o cidadão. Conteúdo do discurso: 

Eu acho que a tecnologia, hoje em dia, é uma das coisas mais 
importantes. Principalmente, porque auxilia na velocidade que eles 
vão obter informação das pessoas. Eles têm computador, têm GPS, 
têm telefone. A facilidade de contato com eles. De você estar 
diretamente ligado com o pessoal do Ronda, você liga no telefone e 

consegue falar diretamente com eles. (Entrevista 20) 

 

 

11- Viatura (concreto) 

Os entrevistados definiram viatura como “carro ágil”, “carro apropriado”, 

“carro reforçado”, “carro de luxo”, “carro que assusta os bandidos” e “ambiente de 

trabalho do policial”. Conteúdo do discurso:  

Não cara, tipo, o primeiro que a gente pensa é na Hi-lux. Falou em 
Ronda do Quarteirão, a gente já pensa na Hi-lux... É isso mesmo, é 
isso, é isso. [...] Rapaz, assim, por um lado é bom, porque é um carro 
apropriado. É um carro ágil, além de ser o ambiente de trabalho do 
policial, entendeu? É lá que ele se sente bem pra atender bem a 
gente. (Entrevista 12) 
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Consequências  

 

12- Ajudar as pessoas (funcional) 

Consequência que descreve a necessidade que as pessoas têm em 

serem ajudadas pela polícia. Significados: “prestar socorro”, “dar assistência” e 

“cuidar da sociedade”. Conteúdo do discurso: 

“[...] é que eles podem ajudar, né? Na hora da necessidade, havendo uma 

briga você pode ligar e eles vim e ajudar. Prestar socorro, né? Como aconteceu na 

minha rua [...]”. (Entrevista 8) 

“Ajudar a gente é a mesma coisa que dar assistência a gente”. (Entrevista 

13) 

 

13- Atender bem (psicológica) 

Significa tratar bem o cidadão, representando a maneira como os 

entrevistados querem ser atendidos pela polícia. Esta consequência mostrou-se 

muito comum na fala dos entrevistados. Conteúdo do discurso:  

Ele foi bem atendido. Muito bem atendido. O Ronda pegou os dados 
do cidadão da loja, eles queriam uma característica física dos 
marginais, mas ninguém nunca vê, né? Só que os vizinhos viram e 
começaram a chamar a atenção, aí de imediato chamaram o Ronda, 
aí meu vizinho foi muito bem atendido. Eles atendem muito bem o 
cidadão. (Entrevista 10) 

 

14- Comunicação com o cidadão (funcional) 

Expressões como “saber se comunicar”, “valorizar as pessoas”, 

“conversar com o cidadão” e “ficar conhecido” foram expressas na fala dos 

entrevistados ao descrever o significado de “comunicação com o cidadão”. Percebe-

se que esta consequência representa um benefício para os entrevistados à medida 

que eles se sentem mais valorizados. Conteúdo do discurso: 



99 

 

 

“O que significa pra mim? Eles sabem como se comunicar com as 

pessoas? Bom, eles olham pra gente e dão bom dia, boa tarde e boa noite. A gente 

se sente valorizado. É, é isso. Comunicação com o cidadão é valorizar as pessoas”. 

“Os policiais chegam, se apresentam e passam a conversar com o 
cidadão. Aí eles ficam conversando com a gente e observando, né? 
Eles sabem fazer isso, porque falam bem. Eles na verdade sabem se 
comunicar. É o que falei anteriormente, tá na preparação deles. Eles 
são bem preparados e a gente sai ganhando. Eles cumprimentam a 
gente, a gente fica conhecida. Eles conhecem a gente [...]”. 
(Entrevista 23) 

 

 

15- Confiança (psicológica) 

Consequência que representa a afinidade do cidadão com o policial. 

Significa “confiar” e “acreditar que alguém vai resolver o problema das pessoas”. 

Conteúdo do discurso: 

“Quando eu falo em confiar, eu falo em ter afinidade da gente com o 

policial. Isso é muito importante, porque a gente passa a ter confiança e contribuir 

com o trabalho deles”. (Entrevista 19) 

“É acreditar que ele vai resolver o problema das pessoas, confiar é isso. É 

confiar que a gente vai em breve viver em paz. Acredito que o governador ainda vai 

colocar mais viaturas, aí é que a gente vai confiar ainda mais”. (Entrevista 29) 

 

16- Conforto (psicológica) 

Conforto significa estar confortável em uma determinada situação. É uma 

sensação agradável. Conteúdo do discurso: 

Ter conforto é o mesmo que sentir algo agradável, ou seja, quando 
eu quero dizer que uma situação que parecia que ia gerar 
desconforto para todos, tipo um assalto, aí o Ronda chega e a 
situação se tranforma de desagradável para agradável. É conforto 
pra quem trabalha e conforto pra quem é atendido. (Entrevista 16) 
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17- Diminuir o stress (psicológica) 

Define-se estressado o grau de preocupação de uma pessoa, fazendo 

com que o indivíduo altere o seu estado de humor. Conteúdo do discurso: 

O stress é o que, é você sempre estar preocupado com alguma 
coisa. Pronto, isso é estressante, você sempre estar preocupado 
com alguma coisa. [...] Porque aí eu estando estressada eu fico mal- 
humorada, eu fico insuportável, eu desconto em cima das pessoas 
que eu gosto o meu mal humor. Desconto pra valer. O Ronda diminui 
o meu stress porque eu gosto dele. Gostei desse Ronda do 
Quarteirão, porque as duas vezes que eu precisei eles chegaram em 
menos de cinco minutos e resolveram o meu problema. (Entrevista 3) 

 

 

18- Espelhar-se na polícia (psicológica) 

É o mesmo que ter a polícia como exemplo. Conteúdo do discurso: 

Eu sempre quis ser militar. Quando eu vejo o Ronda passando me dá 
aquela vontade de ser militar... eles têm todo um treinamento, uma 
capacitação, um preparo mesmo e isso é muito importante, faz a 
gente se espelhar na polícia. Eu por exemplo, tenho a polícia como 
um exemplo pra minha vida. (Entrevista 20) 

 

 

19- Integração polícia-comunidade (funcional) 

De acordo com os entrevistados, integração polícia-comunidade 

representa a participação mútua entre o policial e o cidadão, uma relação em que 

um precisa do outro para atingir a segurança. Conteúdo do discurso: 

“É essencialmente importante a nossa ajuda para a polícia da mesma 

forma que da polícia para as pessoas. Pra gente ter segurança a gente precisa 

entender a importância de ajudar e ser ajudado. É preciso andar de mãos dadas”. 

(Entrevista 21) 

 

20- Mexer com o psicológico (psicológica) 

Esta consequência representa o estado em que o indivíduo fica em 

relação à segurança. A expressão “mexer com o psicológico” é a mesma coisa que 
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“afetar o indivíduo mentalmente”, tornando-o confuso e desequilibrado. Conteúdo do 

discurso: 

[...] mexe com a gente. Com a nossa cabeça. Na verdade mexe com 
o psicológico, tudo isto é porque a gente precisa, necessita ter 
segurança. A gente fica desequilibrada, totalmente confusa em saber 
que não tem segurança pra sair de casa. (Entrevista 23) 

 

21- Sentimento de harmonia (psicológica) 

Esta consequência foi citada como um sentimento afetivo, ao qual a 

polícia vem construindo com a comunidade, sentimento este que leva a uma relação 

de amizade. Conteúdo do discurso: 

Menina, é algo mais ou menos assim: a polícia agora tem um 
treinamento melhor e sabe se comunicar com as pessoas. Eles 
cumprimentam entende, daí a polícia conversa com a gente e a 
gente fica mais próximo. A gente sente uma harmonia porque a 
polícia tá do nosso lado, né? É complicado dizer, é tipo assim... 
amizade, amizade mesmo. Parece que isso nem existe. (Entrevista 
25)  

 

22- Sentir-se bem (psicológica) 

Esta consequência representa a forma como os entrevistados se sentem 

em relação ao Programa Ronda do Quarteirão. Conteúdo do discurso: 

“Eu fico bem em saber que o governador criou este programa”. (Entrevista 

10) 

“[...] é se sentir bem. A gente se sente bem porque sabe o quanto o 

Ronda é útil para toda a população. (Entrevista 30) 

 

23- Sentir-se protegido (psicológica) 

Esta consequência está diretamente ligada à condução do valor “segurança”, 

pois representa a sensação que o cidadão tem em se sentir protegido para com o 

serviço de policiamento comunitário. Significados apresentados pelos entrevistados: 
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“sair e não ser roubado”, “ficar mais aliviado” e “ser defendido”. Conteúdo do 

discurso: 

“Ser protegido é a mesma coisa que você sair e não ser roubado”. (Entrevista 

3) 

“É ficar mais aliviada porque sei que o Ronda não vai me deixar na mão, né?” 

(Entrevista 23) 

“Ser defendido de um assalto, de um marginal”. (Entrevista 26) 

 

 

24- Sentir-se respeitado (psicológica) 

O sentimento de respeito surgiu como consequência psicológica que significa 

consideração com o cidadão. Conteúdo do discurso: 

[...] daí nós precisamos ser respeitados. A polícia comum trata as 
pessoas com brutalidade. Ela transimite medo, já o Ronda não. Eles 
respeitam as pessoas. Existe uma consideração, é o que podemos 
chamar de polícia humanística, porque independente de quem seja, 
eles tratam bem. Até os delinquentes eles tratam bem. Não batem 
em ninguém. (Entrevista 17) 

 

25- Ser ético (psicológica) 

Ética aparece no decorrer das entrevistas como consciência das 

responsabilidades sociais. Conteúdo do discurso:  

“Temos que ser éticos. Cada um só quer pensar em si, mas na verdade, para 

as coisas ficarem bem nós temos que ter consciência das responsabilidades 

sociais”. (Entrevista 11)  

 

26- Ter lazer (psicológica) 

Lazer é uma consequência que surge no momento em que os 

entrevistados citam a vontade de saírem para se divertir com segurança. Conteúdo 

do discurso: 
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“Com o preparo da polícia a gente começa a pensar em lazer, mas para 

isso a gente tem que acreditar que temos segurança, porque ainda tá longe, né? É o 

sonho de todo mundo [...]. Lazer é poder sair de casa pra se divertir”. (Entrevista 25) 

 

Valores 

 

27- Amar o que faz (terminal) 

Este valor terminal evidencia o desejo de exercer uma profissão que se 

gosta. Revela que o trabalho só é bem feito quando se faz com amor. Conteúdo do 

discurso: 

“Ser policial é igual outra profissão. Pra trabalhar bem tem que amar o 

que faz. Eu por exemplo, amo a minha profissão”. (Entrevista 17) 

 

28- Amizade (terminal) 

É um valor terminal definido como “ter alguém que você pode contar”. O 

programa de policiamento comunitário tem como princípio a relação de proximidade 

com a comunidade, com a qual as pessoas acabam criando um vínculo maior e 

acreditam que a polícia se torna amiga da comunidade. Conteúdo do discurso: 

É complicado dizer, é tipo assim... Amizade, amizade mesmo. 
Parece que isso nem existe. Amizade significa ter alguém que você 
pode contar e quando você liga pro Ronda ele te atende. A gente 
compara com um amigo que você pode contar nos momentos mais 
difíceis. (Entrevista 25) 

 

 

29- Cidadania (instrumental) 

Este valor terminal surgiu do sentimento de ser ético (consequência) e 

está relacionado aos direitos e deveres do cidadão. É a necessidade que o indivíduo 

tem em viver na sociedade. Conteúdo do discurso: 

“Hum... cidadania é ter direitos e deveres. Com certeza...a cidadania 

perimite o convívio na sociedade”. (Entrevista 7) 
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30-  Defender a pátria (terminal) 

Este valor terminal representa a preocupação do entrevistado com a 

segurança do país. É um valor coletivo em virtude da preocupação ser com a nação. 

Conteúdo do discurso: 

“A gente precisa defender a pátria. Defender o nosso país. A segurança é 

pra todos e nós precisamos defender uns aos outros. O nosso país”. (Entrevista 15) 

 

31- Felicidade (terminal) 

O cidadão busca a felicidade que pode ser adquirida quando se sente 

protegido. Conteúdo do discurso: 

Quando a gente se sente seguro a gente tem uma sensação boa, a 
gente fica mais feliz. Por exemplo, meu bairro é perigoso e minha 
esposa fica sozinha em casa, quando eu chego em casa é que ela se 
sente protegida, ela se sente mais segura e eu fico mais feliz. Acho 
que todo mundo é assim. (Entrevista 20) 

 

32- Honestidade (terminal) 

Este valor trata da necessidade de que o cidadão tem em ser considerado 

uma pessoa com dignidade. Conteúdo do discurso: 

“Poxa, o que significa honestidade? Rapaz, sei não... acho que é a melhor 

coisa do mundo. É muito bom você ter honestidade, né? A gente lembra logo dos 

políticos corruptos que ficam denegrindo a dignidade do brasileiro”. (Entrevista 7) 

 

33- Satisfação (terminal) 

Este valor representa um estado de plenitude para o cidadão quando ele 

se sente bem atendido, tornando-o satisfeito. Conteúdo do discurso:  

“Ser bem atendo gera uma maior satisfação dos cidadãos quanto aos 

serviços prestados [...]. É importante poque os faz perceber que a sua contribuição 

através dos impostos está sendo bem investida”. (Entrevista 11) 



105 

 

 

34- Segurança (terminal) 

Valor mais citado pelos entrevistados. Representa o estado final desejado 

de viver em paz. Este valor apareceu 24 vezes nas entrevistas. Significados 

segundo os entrevistados: “viver em paz”, “viver sem medo”, “liberdade” e 

“tranquilidade”. Conteúdo do discurso:  

“Viver na paz, sem medo... ter liberdade. É, tipo o melhor, o melhor pra 

nossa segurança, não é? O melhor possível pra nossa segurança”. 

Segurança é a pessoa poder sair de casa, se sentir tranquila... quer 
dizer, segurança é a pessoa ter tranquilidade. A pessoa estar na 
calçada, a pessoa poder ir na igreja, sair de casa em paz e voltar em 
paz. Isso pra mim é segurança... ter paz, né? Ter tranquilidade. 
(Entrevista 25) 

 

 

35- Sentir-se útil à sociedade (instrumental) 

Valor que representa a utilidade da polícia para a comunidade. Significado 

apresentado: “trabalhar para o bem da sociedade”. Conteúdo do discurso:  

“Bom, a gente acaba tendo credibilidade no Ronda, daí faz a gente se 

sentir bem melhor, porque de certa forma o Ronda é muito útil pra gente. Ele 

trabalha para o bem da sociedade”. (Entrevista 2) 

 

Classificaram-se as definições dos sinônimos por tipos, conforme a 

literatura de Reynolds e Gutman (1988). Os atributos concretos representam 

características físicas ou aparentes, considerados de fácil identificação. Os 

seguintes códigos foram classificados como atributos concretos por se adequarem a 

esta definição: 1, 2, 4, 8, 9, 10 e 11. Os demais atributos foram classificados como 

abstratos por sua subjetividade, conforme descrito nas definições acima. Fazem 

parte dessa classificação os códigos 3, 5, 6 e 7.  

O nível de consequências dividiu-se em funcionais e psicológicas. De 

acordo com Reynolds e Gutman (1988), as consequências funcionais são diretas e 

perceptíveis ao usuário, enquanto que as consequências psicológicas são indiretas, 

correnpondem à crenças, um benefício psicológico ou social. Os códigos 12, 14 e 19 
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foram definidos como consequências funcionais. Como consequências psicológicas, 

foram definidos os códigos 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.  

Os valores, segundo Rokeach (1974), foram classificados em 

instrumentais e terminais. Valores instrumentais representam atitudes (padrões de 

comportamentos) dos usuários e valores terminais representam o estado desejado, 

como viver em paz. Foram definidos como valores instrumentais os códigos 29 e 35 

e como valores terminais os códigos 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34. 

Relacionou-se os valores obtidos na pesquisa de acordo com os valores 

estabelecidos por  Schwartz  (1992) e Rokeach (1974), conforme transcritos no 

Quadro 11:  

Dimensões de 
Valores 

Tipo de Valor Definições de Valores 
Valores obtidos 

na pesquisa 

Aberto à mudança 

Autodireção 
Criatividade, liberdade, 
independência, curiosidade, escolhe 
suas próprias metas. 

34. Segurança    
      (viver em paz, 
        liberdade) 

Estimulação 
Ousadia, uma vida variada, uma vida 
excitante. 

 
 

Hedonismo Prazer, aproveitar a vida. 
28. Amizade 
31. Felicidade 
33. Satisfação 

Autoaprimoramento 
Realização 

Bem sucedido, capaz, ambicioso, 
influente. 

27. Amar o que faz 

Poder Poder social, autoridade, riqueza.  

Conservadorismo 

Segurança 
Segurança familiar, segurança 
nacional, ordem social, reciprocidade 
de valores. 

30. Defender a 
pátria 

Conformidade 
Autodisciplina, obediência, 
educação, respeitar os pais e os 
mais velhos.  

 

Tradição 
Humilde, respeito pela tradição, 
devoto, vida espiritual, moderado. 

 

Autotranscendência 

Benevolência 
Útil, honesto, que perdoa, leal, 
responsável. 

32. Honestidade 
35. Sentir-se útil à 
sociedade 

Universalismo 

Compreensão, sabedoria, justiça 
social, igualdade, um mundo de paz, 
um mundo de beleza, protetor do 
meio ambiente 

29. Cidadania 
 

Quadro 11 – Relação entre a classificação dos valores de Schwartz e os valores dos 
entrevistados. 
Fonte: Adaptado de Schwartz (1992) e Schuartz e Sagie (2000). 
 
 

Verificou-se, no Quadro 11, que as quatro dimensões propostas por 

Schwartz (1992) concentram os valores apresentados pelos usuários dos serviços 

do Ronda do Quarteirão, mas destaca-se que os entrevitados tem uma maior 
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tendência na dimensão “Aberto à mudança”, onde se concentram 4 valores: (34) 

Segurança, (28) Amizade, (31) Felicidade e (33) Satisfação.  Percebe-se também a 

presença de valores individuais e coletivos na definição dos entrevistados. O valor 

com maior destaque foi o 34 (segurança), que apareceu em 24 entrevistas. 

Os valores 30 e 34 estão associados a “segurança”. O valor 30 apareceu 

com uma menor frequência e como um valor coletivo. Já o valor 34 apareceu como 

valor individual na fala dos entrevistados: 

 30. Defender a pátria: segurança nacional. Apresentado como um valor 

coletivo, a preocupação com o país. Segundo Schwartz (1992), está considerado na 

dimensão Conservadorismo e tipo Segurança.  

 34. Segurança: viver em paz, tranquilidade, liberdade: que está na 

dimensão Aberto à mudança, tipo Autodireção que significa “Liberdade”, conforme 

Schwartz (1992). O significado de segurança representa um valor com ênfase no 

individualismo. 

Os valores considerados individuais, segundo os entrevistados, foram: 

27(amar o que faz), 31(felicidade), 32 (honestidade) e 34 (segurança). Os demais 

valores demonstram uma preocupação maior com a sociedade, portanto pode-se 

considerar como valores coletivos, sendo eles: 28 (amizade), 29 (cidadania), 30 

(defender a pátria), 33 (satisfação) e 35 (sentir-se útil à sociedade).  

Embora cinco dos nove valores apresentados sejam com ênfase no 

coletivismo, percebe-se que o valor 34 (segurança) foi citado pela maioria dos 

entrevistados, o que demostra primeiramente a preocupação consigo mesmo para 

posteriormente com o próximo. No entanto, identifica-se um perfil de usuários dos 

serviços do Ronda do Quarteirão com ênfase no bem-estar pela segurança 

individual. Justifica-se, ainda, que a maioria dos entrevistados são solteiros e com 

faixa etária  entre 25 e 30 anos de idade, representando 54% e 43% 

respectivamente, o que fortalece o surgimento do valor 34 (segurança) como 

preocupação individual em primeiro plano. 
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7.3   Matriz de implicação 

 

 

Esta etapa caracterizou-se pela representação de todas as relações que 

foram identificadas nas escalas construídas a partir das entrevistas. A matriz de 

implicação é considerada na laddering um instrumento de importante auxílio para a 

interpretação das entrevistas, tornando-se possível mensurar os elementos obtidos 

de forma confiável, fazendo-se chegar à confirmação das percepções referente aos 

valores inerentes aos usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão, na cidade de 

Fortaleza-CE. 

A matriz de implicação permite a análise numérica das relações entre 
os elementos (atributos, consequências e valores) e fornece 
coordenadas para a construção do mapa hieráriquico de valor, que 
consiste em um diagrama que mostra as sequências de relações 
formadas pelas escalas (ladders) de elementos coligados. 
(PIMENTA, 2008, p. 89). 

 

Conforme apresentado na metodologia, levou-se em consideração para 

representação na matriz de implicação, tanto as relações diretas quanto as indiretas. 

O valor correspondente ao total de relações é representado em forma decimal. De 

acordo com Reynolds e Gutman (1988), as ligações diretas correspondem àquelas 

que um elemento está diretamente ligado a outro, localizando-se à esquerda do 

decimal. As ligações indiretas ficam contabilizadas à esquerda do decimal, dentro 

das células da matriz. 

Vale ressaltar que nas situações em que uma mesma relação ocorre mais 

de uma vez dentro de escalas obtidas por um mesmo entrevistado, a relação é 

contabilizada uma única vez, seguindo as orientações metodológicas, de forma a 

não distorcer a posterior construção do mapa hierárquico de valores. (VILAS BOAS, 

2005). 

O Quadro 12 demostra os caminhos percorridos por um entrevistado para 

atingir suas metas ou estados fins desejados. 
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Nível do Atributo Nível da Consequência Nível do Valor 

Concreto Abstrato Funcional Psicológica Instrumental Terminal 

11. viatura   13. atender 
bem 

  

 6. preparo dos 
policiais 

14. 
comunicação 
com o cidadão 

24. sentir-se 
respeitado 

  

4. fardamento   24. sentir-se 
respeitado 

 34. segurança 

 6. preparo dos 
policiais 

 13. atender 
bem 

29. cidadania  

Quadro 12: Níveis da escala do usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estes níveis de escalas representam as sequências que formam as 

ladders, às quais conduzirão a interpretação do comportamento do usuário dos 

serviços de segurança pública.  

Observa-se que o Quadro 12 está dividido em três níveis que 

representam a estrutura A-C-V – atributos, consequências e valores e por sua vez, 

estes se subdividem, formando uma escala de seis níveis: atributos concretos, 

atributos abstratos, consequências funcionais, consequências psicológicas, valores 

instrumentais e valores terminais.  

A matriz de implicação fornece o número de vezes que estas ligações 

venham a se repetir em uma entrevista. Observa-se também, no Quadro 12, a 

formação de mais de uma ladder na mesma entrevista, cujo ponto de partida é o 

atributo abstrato 6 (Preparo dos Policiais), que leva à consequência funcional 14 

(Comunicação com o Cidadão), que leva à consequência psicológica 24 (Sentir-se 

Respeitado). O mesmo atributo percorre outro caminho para chegar ao valor 29 

(Cidadania): atributo 6 (Preparo dos Policiais) é conduzido à consequência 

psicológica 13 (Atender Bem), que chega ao valor instrumental 29 (Cidadania). 

A Tabela 2 explica de forma sucinta a Tabela 3, ou seja, os valores estam 

representados em forma de fração, ficando as relações diretas à esquerda e as 

indiretas à direita do decimal. 
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Códigos resumo Códigos resumo 13 14

1 Agilidade 5.0

2 Armamentos 2.0

3 Credibilidade 1.0

4 Fardamento

5 Polícia Presente 3.1 2.0

6 Preparo dos Policiais 9.2 3.0

7 Processo Seletivo Diferenciado 3.1  
Tabela 2: Exemplo da forma de representação  do número de ocorrências na matriz 
de implicação 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como forma de exemplo para a análise da matriz (Tabela 3), cabe 

ressaltar algumas relações: 

Ressalta-se a relação entre o atributo 6 e a consequência 13 (linha 6 e 

coluna 13) apresenta a incidência de 9 ligações diretas e 2 ligações indiretas. A 

ligação entre o atributo 5 e a consequência 23 (linha 5 e coluna 23) apresentam a 

incidência de 7 ligações diretas. A ligação entre o mesmo atributo 5 com o valor 34 

(linha 1 e coluna 34), representou 10 ligações indiretas e nenhuma direta, 

ilustrando a ideia de que as ligações indiretas ocorrem entre elementos não 

adjacentes, como no caso deste atributo que necessita de elementos 

intermediários (consequências) para atingir o valor 35. 

Pode-se observar, na matriz de implicação apresentada na Tabela 3, 

todas as ligações diretas e indiretas obtidas na pesquisa. Os registros da matriz 

servirão como coordenadas para a construção do mapa hierárquico de valor (HVM).   

Implica que 
ocorreram nove 
relações diretas 
e duas relações 
indiretas entre os 
elementos 6 
(Preparo dos 
Policiais) e 13 
(Atender Bem) 
no total da 
evidências. 
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1Agilidade '3,0 '5,0 '1,0 '4,0 '0,5

2.Armamentos '2,0 '4,0 '0,4

3.Credibilidade '1,0 '1,0 '1,0 '1,0 '1,0 '0,1 '0,2 '0,2

4.Fardamento '1,0 '2,1 '6,0 '1,0 '0,1 '0,3

5.Polícia Presente '1,0 '3,1 '2,0 '1,0 '0,1 '7,0 '0,1 '0,1 '0,10

6.Preparo dos Policiais '1,0 '9,2 '3,0 '1,0 '1,0 '1,0 '1,0 '5,0 '1,1 '1,0 '1,0 '0,1 '0,2 '0,1 '0,8

7.Processo Seletivo Diferenciado '1,0 '3,1 '1,0 '0,1 '0,1

8.Ronda '1,0 '1,0 '1,0 '2,1 '0,1 '0,2

9.Soldado '1,0 '1,0 '1,0 '0,2

10.Tecnologia '1,0 '1,0

11.Viatura '1,0 '5,1 '0,1 '1,1 '9,0 '0,3

12.Ajudar as pessoas '3,0

13.Atender bem '2,0 '1,0 '8,0 '1,0

14.Comunicação com o cidadão '2,0 '1,0 '1,0 '1,0 '0,1

15.Confiança '3,0

16.Conforto

17.Diminuir o stress '1,0

18.Espelhar-se na polícia '1,0

19.Integração Polícia-comunidade '1,0

20.Mexer com o psicológico '1,0

21.Sentimento de harmonia '1,0

22.Sentir-se Bem '1,0 '1,0

23.Sentir-se protegido '1,0 '1,0 '1,0 '1,0 '12,0

24.Sentir-se respeitado '1,0

25.Ser ético '1,0

26.Ter lazer

27.Amar o que faz

28.Amizade

29.Cidadania

30.Defender a Pátria

31.Felicidade

32.Honestidade

33.Satisfação

34.Segurança

35.Sentir-se útil à sociedade  
             Tabela 3: Matriz de implicação                   * Nota: As celulas em branco representam as relações 0,0, ou sejam, sem relações. 
             Fonte: Dados da pesquisa 
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7.4   Mapa hierárquico de valor (HVM) 

 

 
 
Conforme a metodologia, o mapa hierárquico de valor (HVM) é o último 

passo da técnica laddering. O HVM apresenta graficamente os atributos, as 

consequências e os valores com maior frequência. Reynolds e Gutman (1988) 

recomendam que o ponto de corte deve abranger de 75% a 80% das relações 

apresentadas na matriz de implicação. Segundo Pimenta (2008), o ponto de corte 

estabelece a quantidade mínima de incidência de relações que um elemento deve 

ter para que seja exibido no HVM. As relações com baixa incidência ou não 

representativas não são destacadas. Abaixo se encontram os resultados da 

utilização dos três pontos de corte, a escolha e a justificativa da mesma: 

 Ponto de corte 2: 217 ligações totais, 158 ligações ativas, 20 

elementos, abrange 72,8%  do total das relações; 

 Ponto de corte 3: 217 ligações totais, 136 ligações ativas, 14 

elementos, abrange 62,7% do total das relações; 

 Ponto de corte 4: 217 ligações totais, 112 ligações ativas, 10 

elementos, abrange 51,7% do total das relações. 

Nesta pesquisa, optou-se pelo ponto de corte 2, já que representou uma 

incidência considerável dos principais elementos, além do HVM ficar graficamente 

claro e objetivo, a ponto de explicar tal comportamento e seus motivos. De acordo 

com Pimenta (2008), a recomendação do ponto de corte é para que o HVM tenha 

uma capacidade explicativa mais apurada possível sobre as reais e principais 

características dos entrevistados em busca de satisfação de uma necessidade por 

meio de atributos, consequências e valores.  

Com a utilização do ponto de corte 2, identificou-se 20 elementos, sendo 

10 atributos, 7 consequências e 3 valores, resultando em 158 ligações ativas de um 

total de 217 ligações, correspondendo a 72,8% das ligações totais. Justifica-se, 

portanto, a escolha pelo ponto de corte 2 por descartar apenas as relações com 

menos de dois elementos, enfatizando a compreensão dos elementos mais 
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relevantes que formam a percepção dos usuários dos serviços do Ronda do 

Quarteirão. 

A Figura 10 apresenta o Mapa Hierárquico de Valor obtido a partir das 

entrevistas com os usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão nos bairros do 

Centro, Jangurussu e Barra do Ceará, na cidade de Fortaleza - CE. 
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1.Agilidade 
nr:12 sub:40%

2.Armamentos 
nr:6 sub:20%

3.Credibilidade 
nr:4 sub:13%

4.Fardamento 
nr:10 sub:33%

5.Polícia 
Presente nr:14 

sub:47%

7.Processo Seletivo 
Diferenciado nr:5 

sub:17%

8.Ronda nr:5 
sub:17%

9.Soldado nr:3 
sub:10%

11.Viatura nr:16 
sub:53%

6.Preparo dos 
Policiais nr:20 

sub:67%

14.Comunicação 
com o cidadão 
nr:6 sub:20%

12.Ajudar as 
pessoas nr:6 

sub:20%

15.Confiança 
nr:4 sub:13%

23.Sentir-se 
protegido nr:20 

sub:67%

13.Atender bem 
nr:20 sub:67%

24. Sentir-se 
respeitado nr:2 

sub:7%

16.Conforto nr:2 
sub:7%

29.Cidadania 
nr:3 sub:10%

34. Segurança 
nr:24 sub:80%

35.Sentir-se útil 
à sociedade nr:2 

sub:7%

 
 
Figura 10: Mapa Hierárquico de Valor 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

114 

Legenda: Atributos Consequências Valores 



A análise da Figura 10 constituiu-se na identificação dos atributos que 

apresentaram maior frequência entre os entrevistados, formando assim, cadeias 

significativas que conduziram aos valores, permitindo maior amplitude na 

interpretação do comportamento do usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão. 

Foram identificadas no mapa 24 cadeias advindas dos atributos (1) 

Agilidade, (2) Armamentos, (3) Credibilidade, (4) Fardamento, (5) Polícia presente, 

(6) Preparo dos Policiais, (7) Processo Seletivo Diferenciado, (8) Ronda, (9) 

Soldado, (11) Viatura. 

A partir do atributo “1. Agilidade”, quatro cadeias foram formadas: 1-12-

34; 1-13-29; 1-23-34; 1-13-34. Observa-se que este atributo pode ser interpretado 

pelo usuário como a “rapidez” e “velocidade”. 

A cadeia 1-12-34 representa uma identificação do usuário dos serviços do 

Ronda do Quarteirão no momento de uma emergência, em que é relatada a 

necessidade da polícia chegar rápido ao local da ocorrência para poder ajudá-lo. 

Esta relação (1) Agilidade – (12) Ajudar as Pessoas, leva ao valor (34) Segurança. 

A cadeia 1-13-29,  representa a forma de que o cidadão é atendido ao 

solicitar o serviço de segurança pública. Este atendimento vai deste a ligação 

telefônica do cidadão para o policial da viatura até a chegada dele ao local e a 

realização do atendimento propriamente dito durante a ocorrência. O valor 

encontrado na relação (1) Agilidade – (13) Atender Bem foi (29) Cidadania. 

A cadeia 1-23-34 demonstra a proteção que o cidadão sente após a 

implantação do Programa de Policiamento Comunitário Ronda do Quarteirão. Esta 

proteção conduz à (34) Segurança. 

A cadeia 1-13-34 expressa claramente que (13) Atender Bem é uma 

consequência advinda da (1) Agilidade do policial chegar ao local da ocorrência, 

sendo preciso ser bem atendido para obtenção da (34) Segurança. 

As cadeias que partem do atributo (2) Armamentos representam as 

percepções dos usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão sobre o tipo de 

armas utilizadas pelos policiais, se são compatíveis ou melhores do que as utilizadas 

pelos bandidos. Fazem parte deste atributo duas cadeias: 2-23-34 e 2-13-29. 
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A cadeia 2-23-34 expressa o sentimento de proteção transmitido pela 

polícia em virtude da utilização de armamentos apropriados. Obtem-se como valor 

(34) Segurança. 

A cadeia 2-13-29 demonstra a condução do armamento ao atingimento da 

cidadania, por meio de um bom atendimento. De acordo com relatos nas entrevistas, 

percebeu-se que, embora o policial esteja dotado de “armas pesadas”, ele deve 

reconhecer que todos tem direitos e deveres iguais. Desta forma, o armamento é 

uma ferramenta de trabalho útil para atender bem o cidadão. 

O atributo (3) Credibilidade é importante na percepção do usuário dos 

serviços do Ronda do Quarteirão por significar “reputação”, “caráter” e “autoridade”. 

Observaram-se duas cadeias no mapa hierárquico de valor, sendo elas: 3-34 e 3-35. 

As cadeias 3-34 e 3-35 demonstram que a credibilidade é essencial para 

o atingimento da segurança e apresenta a importância em “trabalhar para o bem da 

sociedade”. Nestas cadeias, analisa-se uma relação com o valor individual e outra 

com um valor coletivo. 

O atributo concreto (4) Fardamento apresenta no mapa hierárquico de 

valor duas cadeias: 4-15-34 e 4-23-34. Observa-se que as duas cadeias são 

conduzidas a um mesmo valor (34) Segurança, mas partem de caminhos diferentes: 

a farda do policial transmite (15) Confiança ao cidadão no primeiro e  (23) 

Sentimento de Proteção no segundo. 

O atributo (5) Polícia presente apresentou três cadeias: 5-23-34; 5-14-13-

34; 5-14-13-29. Este atributo representa  

A cadeia 5-23-34 apresenta uma relação direta, a presença da polícia 

deixa o cidadão mais protegido, contribuindo para o atingimento da meta segurança. 

As cadeias 5-14-13-34 e 5-14-13-29 são relações indiretas, pois partem 

de mais de um caminho para o atingimento do estado final desejado. Os caminhos 

percorridos são (14) Comunicação com o Cidadão, sendo esta consequência 

importante para a aproximação do policial com usuário dos serviços do Ronda do 

Quarteirão, em virtude de significar “valorizar as pessoas” e (13) Atender Bem. 

Nestas cadeias, analisa-se o comportamento do usuário como uma pessoa que 
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preza pela relação que existe entre a polícia e o cidadão, por meio da “conversa”, a 

partir da qual policial passa a conhecer as pessoas que residem ou trabalham na 

sua área de atuação. Esta consequência funcional encontra-se ligada à 

consequência psicológica (13) Atender Bem. Observa-se no HVM uma forte relação 

entre o atributo (5) e o valor (34).  

O atributo (6) Preparo dos Policiais é um atributo importante no processo 

de avaliação da percepção do usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão, por se 

tratar de um serviço público, o cidadão percebe que os policiais passam por 

treinamentos e capacitações para poder atender bem as pessoas que precisam 

deste serviço. No mapa, este atributo aparece com o maior número de cadeias, ou 

seja, quatro cadeias: 6-14-13-29; 6-24; 6-14-13-34; 6-23-34.  

As cadeias 6-14-13-29 e 6-14-13 e 34 são relações indiretas e partem das 

mesmas consequências, mas buscam metas diferentes. 

A cadeia 6-24 é uma cadeia com apenas atributo e consequência. Não 

tendo o entrevistado construído a cadeia completa no seu discurso. Entretanto 

percebe-se que o (6) Preparo dos Policiais transmite um sentimento de respeito. 

A cadeia 6-23-24 possui uma relação direta, a preparação do policial 

contribui para que o cidadão se sinta protegido e busque viver em paz. 

O atributo (7) Processo Seletivo Diferenciado demonstra que o cidadão 

está atento sobre a seleção do policial do Ronda. O significado deste atributo 

apareceu como “mais rígido” e “mais exigente”. Neste atributo, encontrou-se a 

construção de duas cadeias, sendo elas: 7-13-29 e 7-13-34. 

As cadeias 7-13-29 e 7-13-34 possuem ligações diretas e partem da 

mesma consequência (13) Atender Bem, mas buscam valores diferentes: (29) 

Cidadania e (34) Segurança. 

O atributo (8) Ronda apareceu no HVM com uma única cadeia: 8-23-34, 

mostrando que os entrevistados que citaram este atributo percebem que a 

circulação da viatura com alta frequência em uma mesma área, eleva o sentimento 

de proteção que conduz ao valor (34) Segurança. 
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O atributo (9) Soldado, assim como o atributo 8, apresentou uma única 

cadeia, mas aquele atributo aparece no HVM como uma cadeia de apenas duas 

ligações: 9-34, ou seja, a figura do policial leva o cidadão à tranquilidade. 

O atributo concreto (11) Viatura apresenta-se no HVM com três cadeias: 

11-16; 11-13-29 e 11-13-34. Este atributo destaca que a viatura do Ronda é de fácil 

identificação pelo cidadão; uma Hi-lux, na percepção dos entrevistados é um carro 

apropriado para tal serviço. 

As cadeias 11-13-29 e 11-13-34 utilizam o mesmo caminho para 

atingirem metas diferenciadas de (29) Cidadania e (34) Segurança. 

A cadeia 11-16 aparece no mapa com a relação atributo-consequência, 

ou seja, (11) Viatura – (16) Conforto. Neste caso, conforto surgiu nas entrevistas 

com o significado de bem-estar tanto para o policial como para quem é atendido. 

O Quadro 13 relaciona os atributos encontrados no HVM com as 

percepções de valores dos usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão, ou seja, 

os atributos e consequências como forma de alcance desses valores. 
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Atributos 
Valores apresentados no 
HVM 

Percepção do Usuário dos Serviços do 
Ronda do Quarteirão 

1. Agilidade 
29. Cidadania 
34. Segurança 

 

Crença de que a Agilidade do Ronda do 
Quarteirão chegar ao local da ocorrência 
proporciona Cidadania e Segurança. 
 

2. Armamentos 
29. Cidadania 
34. Segurança 

 

As armas adotadas pelos policias do Ronda 
do Quarteirão transmitem um sentimento de 
proteção e é importante para um bom 
atendimento. 
 

3. Credibilidade 
34. Segurança 
35. Sentir-se útil à 
sociedade 

 

Esta percepção implica que o caráter do 
policial bem como a autoridade proporciona 
uma sensação de que todos estão trabalhando 
para atingir o bem comum da sociedade. 
 

4. Fardamento 34. Segurança 

 

A farda utilizada pelo policial do Ronda passa 
confiança para o cidadão e ele se sente 
protegido para chegar ao nível de segurança 
pretendido. 
 

5. Polícia Presente 
29. Cidadania 
34. Segurança 

 

Acreditam que, com o Programa Ronda do 
Quarteirão, a polícia está sempre perto do 
cidadão. Com esta percepção ele entende que 
está mais protegido, ao mesmo tempo que o 
policial se comunica com a população para 
entender a realidade de cada comunidade e 
passa a atender melhor o cidadão. 
 

6. Preparo dos 
Policiais 

29. Cidadania 
34. Segurança 

 

O usuário dos serviços do Ronda do 
Quarteirão percebe que os policiais são 
treinados e capacitados para atender a 
população. O cidadão considera o policial 
educado, comparando-o com a polícia comum 
e ressalta a importância para se ter cidadania 
e viver em paz. 
 

7. Processo Seletivo 
Diferenciado 

29. Cidadania 
34. Segurança 

 

A exigência e rigidez durante o processo 
seletivo do militar é reconhecido pelo cidadão, 
acreditando este que com os critérios 
diferenciados na seleção do pessoal, possa-se 
atingir a Cidadania e Segurança. 
 

8. Ronda 34. Segurança 

 

O cidadão percebe que as viaturas circulam 
com frequência em uma determinada área, 
elevando a sensação de proteção para se 
atingir a Segurança. 
 

9. Soldado 34. Segurança 

 

A figura do soldado leva à crença da conquista 
pela segurança de acordo com a percepção 
dos entrevistados. 
 

10. Viatura 
29. Cidadania 
34. Segurança 

 

A viatura é percebida pelo cidadão como um 
carro apropriado para o serviço de segurança. 
Um carro ágil como o utilizado pelos bandidos, 
na qual transmite conforto para o policial e 
para o cidadão, podendo aquele atender 
melhor o cidadão. 
 

Quadro 13 – Relação dos atributos dos serviços do Ronda do Quarteirão com os 
valores identificados no mapa hierárquico de valor 
Fonte: Dados da pesquisa 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são avaliados os resultados da análise dos dados, 

estabelecendo uma relação entre estes e o que foi proposto inicialmente. 

Apresentará-se-a as implicações gerenciais, as limitações e as sugestões para 

futuras pesquisas. 

 

8.1 Considerações gerais 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a estrutura de valores dos 

usuários dos serviços do Ronda do Quarteirão sob a ótica da teoria da cadeia de 

meios e fins. 

Para atingimento deste objetivo, utilizou-se a técnica de laddering que 

geralmente é utilizada para descobrir os valores predominantes dos consumidores 

em relação a determinados produtos ou serviços. Adotou-se como base as teorias 

do comportamento do consumidor em virtude de não encontrar estudos que 

analisassem o usuário enquanto cliente de serviços públicos.  

Através de uma entrevista em profundidade com 30 usuários dos serviços 

do Ronda do Quarteirão, foi possível identificar 11 atributos percebidos por estes 

usuários em relação ao serviço em questão. Estes atributos foram classificados e 

codificados em: (1) Agilidade, (2) Armamentos, (3) Credibilidade, (4) Fardamento, (5) 

Polícia Presente, (6) Preparo dos Policiais, (7) Processo Seletivo, (8) Ronda, (9) 

Soldado, (10) Tecnologia e (11) Viatura. Caracterizando o atingimento do primeiro 

objetivo específico. 

Como segundo objetivo específico, foi proposto a identificação e análise 

dos valores relacionados ao comportamento do usuário dos serviços do Ronda do 

Quarteirão. Para atingimento deste objetivo, identificou-se primeiramente as 

consequências, em virtude de ser a ponte ou o caminho que conduz ao valor. 

Encontraram-se 15 consequências, que foram classificadas e codificadas em: (12) 
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Ajudar as Pessoas, (13) Atender Bem (14) Comunicação com o Cidadão, (15) 

Confiança, (16) Conforto, (17) Diminuir o Stress, (18) Espelhar-se na Polícia, (19) 

Integração Polícia-Comunidade, (20) Mexer com o Psicológico, (21) Sentimento de 

Harmonia, (22) Sentir-se Bem, (23) Sentir-se Protegido, (24) Sentir-se Respeitado, 

(25) Ser Ético, (26) Ter Lazer. Posteriormente, identificaram-se e codificaram-se 9 

valores, sendo eles: (27) Amar o que Faz; (28) Amizade, (29) Cidadania, (30) 

Defender a Pátria, (31) Felicidade, (32) Honestidade, (33) Satisfação, (34) 

Segurança, (35) Sentir-se Útil à Sociedade. 

Definidos quais valores pertencentes à percepção deste usuário, após 

relacionar a Teoria de Valores Instrumentais e Teminais de Rockeach (1974) com a 

escala de Valores Motivacionais de Schwartz (1992), pode-se classificar estes 

valores de acordo com as dimensões apresentadas por Schwartz (1992): Aberto à 

Mudança, Auto aprimoramento, Conservadorismo e Auto-transcendência. 

Observaram-se que os valores dos usuários da pesquisa concentram-se nas quatro 

dimensões, embora Aberto à Mudança tenha apresentado maior incidência de 

valores. 

Observaram-se ainda, quatro valores individuais e cinco valores coletivos. 

Os valores considerados individuais são: 27(Amar o que faz), 31(Felicidade), 32 

(Honestidade) e 34 (Segurança). Os demais valores demonstram uma preocupação 

maior com a sociedade, portanto, foram considerados como valores coletivos. Sendo 

eles: 28 (Amizade), 29 (Cidadania), 30 (Defender à Pátria), 33 (Satisfação) e 35 

(Sentir-se Útil à Sociedade). Apesar de apresentar um maior número de valores 

coletivos, ressalta-se que o valor (34) Segurança foi identificado em 24 de 30 

entrevistas, representando significados que classificam-o como valor indivual. Neste 

contexto, considera-se o perfil do usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão com 

ênfase individualista em primeiro plano. Tal característica pode ser fortalecida na 

análise sociodemográfica dos entrevistados, que na maioria são solteiros e jovens 

com faixa etária entre 25 e 30 anos de idade. 

Tendo como ponto de partida a análise dos atributos, elementos do 

primeiro nível da estrutura laddering, para alcançar os valores, último nível da 

técnica, foi possível construir o Mapa Hierárquico de Valor – HVM e atingir o terceiro 

objetivo específico proposto.   

122 



8 

 

 

Todos os objetivos propostos foram atingidos. Conclui-se que, de 

acordo com os pressupostos apresentados no início da pesquisa: 

 O usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão percebe que a polícia 

está mais próxima da comunidade. Pressuposto Confirmado. O cidadão acredita e 

entende a filosofia do policiamento comunitário por meio da proximidade entre 

polícia e cidadão. O diálogo e a ronda da viatura/policial com frequência fazem-se 

relevantes nesse processo de aproximação, pois o policial fica conhecendo os 

pontos positivos e negativos da sua área de trabalho. 

 o usuário dos serviços do Ronda do Quarteirão é parte do processo na 

construção de um mundo melhor, visto que ele interage com a polícia para resolver 

os problemas de sua comunidade. Presuposto Confirmado. O cidadão percebe a 

importância da Integração Polícia-Comunidade para poder “viver em paz”, “com 

segurança” e “ter tranquilidade”. O cidadão acredita ainda que é preciso ter 

credibilidade na polícia para que as pessoas possam tornar-se úteis à sociedade. 

 Os atributos são: maior quantidade de policiais nas ruas, viaturas 

novas, fardamento dos policiais (cor azul-bebê) e preparo dos policiais. 

Pressuposto Confirmado Parcialmente. Os entrevistados percebem que a polícia 

está mais próxima da comunidade, no entanto acredita-se que, para isto, o número 

de policiais aumentou. O atributo (11) Viaturas foi identicado como carro apropriado, 

carro ágil e não como carro novo. O atributo (4) Fardamento dos policiais foi 

identificado, mas os entrevistados julgaram importante a identificação do policial, 

não citando a cor azul-bebê em nenhuma entrevista. O atributo (6) Preparo dos 

Policiais foi bastante citado pelos entrevistados, percebendo que o policial é treinado 

e capacitado para atender bem o cidadão. 

 Os valores são: bem-estar, respeito, confiança e segurança. 

Pressuposto Confirmado Parcialmente. O valor bem-estar não apareceu nas 

entrevistas como valor, mas como consequência (22) Sentir-se Bem, que leva aos 

valores (35) Sentir-se Útil à Sociedade e (32) Honestidade, valores estes com pouca 

incidência. O valor (32) foi desconsiderado no HVM. Os valores respeito e confiança 

também surgiram na pesquisa como consequências (24) Sentir-se Respeitado e (15) 

Confiança. O valor Segurança apareceu em 24 entrevistas, tendo sido codificado 

como (34) Segurança e significa “Viver em Paz”, “Tranquilidade” e “Liberdade”. 
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8.2  Implicações gerenciais 

 

 

Compreender mais profundamente a maneira e o que leva o indivíduo à 

utilização de um serviço público extrai significados relevantes tanto para a academia 

quanto para as instituições públicas, pois é justamente isto que define e classifica a 

qualidade e a importância desse serviço.  

A Teoria da Cadeia de Meios e Fins apresenta um método que torna mais 

compreensível a decisão do usuário do serviço público, revelando significados que 

levam à abstração, pois dá ênfase a todos os níveis (benefícios e abstrações), 

tornando-se essenciais para traçar estratégias eficazes, visto que o ideal não é 

apenas considerar o benefício de um produto ou serviço, mas sim, o que está por 

traz deles.  

Nesta pesquisa procurou-se compreender os usuários dos serviços de 

policiamaneto comunitário – O Ronda do Quarteirão - por se tratar de um “cliente” 

ainda não estudado com o enfoque mercadológico, além do serviço ser considerado 

novo no Brasil e envolver a mudança cultural de um povo.  

Entretanto encontrar o real motivo da utilização de um serviço de 

segurança pública permite a identificação profunda do usuário com o serviço, ou 

seja, direciona o serviço para uma população mais voltada à busca de valores como 

Cidadania e Viver em paz. Salienta-se que o aprofundamento e a adoção de 

diretrizes envolvendo teorias do Marketing de Relacionamento podem tornar-se 

complementar as teorias do Comportamento do Consumidor por se tratar de um tipo 

de serviço com foco no relacionamento “polícia e cidadão”. 

Percebeu-se, que as pessoas estão abertas as mudanças e que o 

conceito de policiamento comunitário está sendo bem trabalhado pela gestão pública 

para os três bairros que apresentam maior índice de violência à medida que os 

entrevistados percebem desde a ronda frequente das viaturas nas ruas até a leveza 

das cores na farda dos usuários, associando, desta forma, o Programa Ronda do 

Quarteirão com valores como Amizade, Cidadania, Defender a Pátria e Viver em 

Paz. 
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Por fim, este tipo de pesquisa permite a melhor compreensão dos 

objetivos da vida, sendo eles indispensáveis para analisar se as estratégias 

adotadas pelas organizações estão sendo eficazes e para auxílio na criação de 

novas estratégias de marketing direcionadas a públicos, produtos e serviços 

específicos. 

 

8.3 Limitações da pesquisa 

  

Encontraram-se limitações na utilização do software Laddermap, visto que 

é um software restrito a certos sistemas operacionais, não sendo compatíveis à 

sistemas modernos como Windows Vista e Windows 7 da Microsoft. Outra limitação 

está na inserção de dados, suportando poucas expressões ou frases curtas para o 

significado dos atributos, consequências e valores. O software também não 

reconhecia palavras acentuadas ou com cedilha, fazendo-se necessário uma 

correção ortográfica posterior. O arquivo gerado pelo Laddermap foi usado em outro 

software (Mecanalyst) por apresentar-se mais flexível no processamento de dados e 

geração do Mapa Hierárquico de Valor. 

Além das limitações do Laddermap, sentiu-se dificuldade na realização 

das entrevistas, por abordarem questionamentos sobre assuntos não pensados 

pelos indivíduos, tornando-se cansativa e repetitiva, exigindo-se habilidade do 

entrevistador em conduzir a entrevista. 

 

 

8.4 Sugestões para futuras pesquisas 

 

 

Como sugestão para pesquisas futuras, seria interessante a aplicação da 

Teoria da Cadeia de Meios e Fins em outros bairros da cidade de Fortaleza - CE, de 

preferência em bairros nobres, com o intuito de detectar se os valores dominantes 

para esse público é o mesmo para os bairros mais violentos. 
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Podem ainda ser desenvolvidas pesquisas quantitativas, envolvendo um 

número maior de entrevistados, com um questionário estruturado de modo a testar 

proposições sobre os valores identificados nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 
 
Questionário                                                                                                     nº    
 
 
Apresentação 
 
Bom dia/ boa tarde/ boa noite. Meu nome é ___. Sou entrevistador da _________, uma 
empresa de pesquisa, desenvolvendo um Trabalho de Mestrado da Universidade Federal do 
Ceará. Este trabalho busca compreender o comportamento dos consumidores/usuários dos 
serviços de segurança pública, em especial o Programa Ronda do Quarteirão. As 
informações coletadas nesta pesquisa não serão tratadas individualmente. Somente serão 
divulgadas nos resultados gerais.  
 
Não existem respostas certas ou erradas, somente aquelas que mais se aproximam 
de suas opiniões a respeito dos assuntos tratados nesta entrevista. Vou começar 
fazendo algumas perguntas para identificá-lo. 
 
1. Bairro que recebeu a visita comunitária do Ronda do Quarteirão:   
(    ) Centro      (    ) Jangurussu   (    ) Barra do Ceará 
 
2. Bairro que reside:     _____________________________ 
 
3. Idade: 
(   ) 25 anos  - 30 anos                      
(   ) 31 anos  - 40 anos 
(   ) 41 anos  - 50 anos                       
(   ) 51 anos  - 60 anos 
 
4. Sexo:   (    ) Feminino    (    ) Masculino 
 
5. Estado Civil 
(   ) solteiro          (   ) casado             (   ) divorciado              (   ) viúvo 
 
6. Escolaridade: 
(   ) Analfabeto 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
 
7. Renda Familiar 
(    ) menos de 1 salário mínimo – S.M. (R$ 465,00) 
(    ) de 1 S.M. a 2,5 S.M.  (R$ 465,00 a R$ 1.162,50) 
(    ) acima de 2,5 S.M. a 4 S.M. (R$ 1.162,00 a R$ 1.860,00) 
(    ) acima de 4 S.M. a 5 S.M.  (R$ 1.860,00 a R$ 2.325,00) 
(    ) acima de 5 salários mínimos (R$ 2.325,00) 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 
 
 

 

Pergunta-Chave: Quando eu falo Ronda do Quarteirão, que características você 

considera mais importantes? (atributos) 

 

 Se o entrevistado falar muitos atributos diferentes, solicitar que ele 

escolha dentre os atributos citados, os 04 que considera mais 

importantes, pois muitos atributos cansam o entrevistado, além de não se 

ter tempo suficiente, visto que se trata de uma entrevista em 

profundidade. 

 É importante listar (anotar) os atributos para depois selecionar. 

 

Pedir ao entrevistado para descrever o significado de cada atributo, exemplo: 

 

 O que significa para você … 

 O que seria, na sua opinião, um... 

 Como você definiria... 

 Você falou sobre... Para você, o que é... 

 

Anote as palavras-chave para as próximas perguntas. 

 

Perguntar a importância dos atributos, exemplo: 

 

 Você comentou que no momento que recebeu a visita do Ronda, 

percebeu que... 

 Você comentou que quando chamou a viatura do Ronda, percebeu que... 

 Anote as respostas e tente ir formando uma escala de acordo com as 

respostas 

 

 

 

 

Continue a escala até chegar ao valor 

Atributo Importância Por quê? Como 

assim? 

Você pode me 

explicar melhor? 
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Se houver dificuldade em responder as perguntas e evitar muitos porquês, 

utilize as estratégias: 

 

 Questionar na terceira pessoa: 

Você acha que uma pessoa que foi atendida pelos serviços do Ronda, ela solicitou a 

viatura por que... 

 

 Criar contextos situacionais e compartivos: 

Se você precisasse dos serviços do Ronda, você agiria... 

Comparando o Ronda do Quarteirão com a Polícia Tradicional, você descreveria... 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Anote sempre as palavras-chave das respostas e tente entender cada uma 

das respostas, não tenha pressa e deixa o entrevistado pensar, caso ele 

demore, você poder repetir a pergunta de outra forma para que ele entenda. 

Quando chegar ao valor, retorna para o próximo atributo, tentando formar 

a escala. Caso não se chegue ao valor, e se perceba que o entrevistado 

não consegue responder mais, pode também passar para o próximo 

ponto. 

 

 

Idéia central: colocar foco no consumidor, não no produto ou em suas 

características, pois o fato de que a técnica não visa relatar as características 

exatas do produto em termos técnicos ou de beneficio, mas a percepção dos 

consumidores quanto a tais elementos. 

 

 

 

Lembre-se: você pode formar mais de um caminho para o mesmo atributo. 
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APÊNDICE C – ESCALA DE NÍVEIS 

 

Concretos Abstratos Funcionais Psicológicas Instrumentais Terminais

Barra do Ceará

1ª Entrevista

preparo dos policiais sentir-se protegido segurança

processo seletivo diferenciado atender bem

polícia presente comunicação com o cidadão

2ª Entrevista

viatura conforto

agilidade atender bem

armamento atender bem segurança

credibilidade atender bem útil

preparo dos policiais atender bem

3ª Entrevista

polícia presente sentir-se protegido segurança

preparo dos policiais menos stress segurança

agilidade menos stress

4ª Entrevista

ronda comunicação com o cidadão sentir-se protegido segurança

viatura atender bem

soldado atender bem

armamento atender bem segurança

5ª Entrevista

credibilidade ajudar as pessoas

fardamentos sentir-se protegido

viatura atender bem

polícia presente sentir-se protegido

credibilidade sentir-se protegido segurança

preparo dos policiais sentir-se protegido segurança

armamentos sentir-se protegido segurança

Nível do Atributos Nível da Consequências Nível de Valores
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Concretos Abstratos Funcionais Psicológicas Instrumentais Terminais

6ª Entrevista

polícia presente sentir-se protegido

preparo dos policiais sentir-se protegido segurança

fardamento credibilidade confiança

viatura atender bem segurança

7ª Entrevista

preparo dos policiais atender bem

credibilidade sentir-se bem cidadania

credibilidade sentir-se bem útil honestidade

8ª Entrevista

soldados ajudar as pessoas

polícia presente segurança

agilidade sentir-se protegido segurança

9ª Entrevista

soldado sentir-se protegido

viatura sentir-se protegido segurança

soldado sentir-se protegido segurança

segurança

10ª Entrevista

viatura sentir-se protegido

armamentos sentir-se protegido segurança   

polícia presente atender bem segurança

agilidade atender bem segurança

Nível do Atributos Nível da Consequências Nível de Valores
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Concretos Abstratos Funcionais Psicológicas Instrumentais Terminais

CENTRO

11ª Entrevista

viatura atender bem

agilidade atender bem

preparo dos policiais ética cidadania satisfação

preparo dos policiais atender bem

12ª Entrevista

viatura atender bem

preparo dos policiais comunicação com o cidadão sentir-se respeitado segurança

fardamento sentir-se respeitado

rapazes novos atender bem cidadania

13ª Entrevista

agilidade ajudar as pessoas segurança

agilidade sentir-se protegido

viatura sentir-se protegido

armamentos sentir-se protegido

14ª Entrevista

polícia presente sentir-se protegido segurança

preparo dos policiais sentir-se protegido

preparo dos policiais atender bem

15ª Entrevista

ronda sentir-se protegido defender a pátria

rapazes novos atender bem

viatura sentir-se protegido

preparo dos policiais atender bem

Nível do Atributos Nível da Consequências Nível de Valores
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Concretos Abstratos Funcionais Psicológicas Instrumentais Terminais

16ª Entrevista

política social sentir-se protegido segurança

ronda sentir-se protegido

viatura sentir-se protegido

conforto

17ª Entrevista

fardamento sentir-se respeitado amar o que faz

armanento sentir-se protegido

preparo dos policiais sentir-se protegido amar o que faz

18ª Entrevista

fardamento sentir-se protegido

polícia presente sentir-se protegido segurança

viatura sentir-se protegido

19ª Entrevista

agilidade sentir-se protegido

preparo dos policiais atender bem segurança

preparo dos policiais confiança segurança

20ª Entrevista

tecnologia atender bem

preparo dos policiais espelhar-se na polícia segurança

polícia presente sentir-se protegido felicidade

viatura sentir-se protegido

Nível do Atributos Nível da Consequências Nível de Valores
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Concretos Abstratos Funcionais Psicológicas Instrumentais Terminais

JANGURUSSU

21ª Entrevista

agilidade atender bem segurança

ronda integração polícia - comunidade segurança

22ª Entrevista

fardamento sentir-se protegido segurança

viatura sentir-se protegido segurança

ronda atender bem segurança

policiais mais presentes comunicação com o cidadão

23ª Entrevista

preparo da polícia mexe com o psicológico segurança

fardamento sentir-se protegido

tecnologia comunicação com o cidadão

viatura preparo da polícia atender bem

24ª Entrevista

agilidade ajudar as pessoas segurança

25ª Entrevista

políicia presente comunicação com o cidadão sentimento de harmonia amizade

preparo dos policiais ter lazer segurança

26ª Entrevista

viatura sentir-se protegido

agilidade sentir-se protegido segurança

polícia presente atende bem segurança

preparo dos policiais

27ª Entrevista

preparo dos policiais ajudar as pessoas

preparo dos policiais sentir-se respeitado

28ª Entrevista

polícia presente confiança segurança

preparo dos policiais comunicação com o cidadão atender bem

fardamento confiança

armamento confiança

agilidade atender bem

29ª Entrevista

fardamento confiança

polícia presente atender bem

preparo dos policiais atender bem

30ª Entrevista

polícia presente atender bem segurança

agilidade ajudar as pessoas

fardamento sentir-se protegido

processo seletivo diferenciado

preparo dos policiais atender bem

Nível do Atributos Nível da Consequências Nível de Valores
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Concretos Abstratos Funcionais Psicológicas Instrumentais Terminais

27ª Entrevista

preparo dos policiais ajudar as pessoas

preparo dos policiais sentir-se respeitado

28ª Entrevista

polícia presente confiança segurança

preparo dos policiais comunicação com o cidadão atender bem

fardamento confiança

armamento confiança

agilidade atender bem

29ª Entrevista

fardamento confiança

polícia presente atender bem

preparo dos policiais atender bem

30ª Entrevista

polícia presente atender bem segurança

agilidade ajudar as pessoas

fardamento sentir-se protegido

processo seletivo diferenciado

preparo dos policiais atender bem

Nível do Atributos Nível da Consequências Nível de Valores
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ANEXO A – ESTATÍSTICAS DOS BAIRROS COM MAIORES ÍNDICES DE 
OCORRÊNCIAS CRIMINAIS REGISTRADAS EM FORTALEZA-CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bairro 
Quantidade Mensal de Ocorrências Criminais Registradas (2009) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Centro 1.518 1.326 1.222 1.171 1.357 1.553 1.680 1.341 1.157 

Barra do Ceará 1.352 1.324 1.169 1.224 1.226 1.184 1.367 1.197 972 

Jangurussu 1.307 1.192 1.105 1.210 1.294 1.254 1.302 1.390 919 

Messejana 1.092 976 902 1.008 1.045 995 1.078 998 705 

Bom Jardim 942 929 830 955 1.032 908 999 985 758 

Mondubim 811 860 761 842 916 836 893 809 648 

Maracanaú 802 742 674 773 908 907 941 810 647 

Caucaia 730 685 649 763 868 840 1.008 947 760 

Granja Portugal 712 671 683 691 804 730 748 714 528 

Aldeota 742 669 639 731 743 747 728 727 645 

 
Tabela 4: Estatísticas dos bairros com maiores índices de ocorrências criminais 
registradas 
Fonte: Pesquisa Direta - CIOPS, 2009 
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