
possuem um amigo, parente ou alguém  
próximo que foi vítima de homicídio ou latrocínio.  

dos homens conhecem alguém que foi assassinado

da população têm um parente, amigo ou conhecido  
que foi morto pelas polícias ou guardas municipais.

da população acredita que, quanto mais armas  
em circulação, mais mortes teremos no país.

afirmam que todos têm direitos iguais  
que devem ser respeitados pelas polícias.

afirmam que a polícia deve preservar  
a vida acima de tudo.

acreditam que, em situações de confronto,  
as polícias podem ocupar sem autorização judicial 
residências localizadas em favelas, ocupações e 
comunidades para enfrentar o crime organizado.

da população reconhece que as maiores vítimas  
da violência no Brasil são jovens, negros  
e do sexo masculino.

das pessoas ou entre 4,9 milhões  
e 7,5 milhões já sofreram algum 
ferimento por arma de fogo.

16 milhões

dos brasileiros ou 23,8 milhões de pessoas têm algum 
parente, amigo ou conhecido desaparecido.

entre 15,9 milhões e 20,2 milhões de 
habitantes perderam alguém em função de 
intervenções de agentes estatais.

sofreram ameaça de homicídio

Ao menos 50 milhões 
Problema

de brasileiros com mais de 16 anos

Relação com a violência Opinião

Instinto de Vida

Percepção da população

Percentuais acima de 90% confirmam-se entre homens  
e mulheres de todos os estratos etários, raciais e regiões  
do país.

12%

12%

78%

92%

93%

64%

56%

4%

27%

38%
38%

45%27%

33%Violência está mais próxima 

do cotidiano dos negros 
do que dos brancos.

E a violência é  
presente no Norte  
e Centro-Oeste:

população branca

Sul

Sudeste

população negra

Nordeste

Norte e Centro-Oeste

Tem alguém próximo que foi 
assassinado

O que fazer?

NECESSIDADE DE PRIORIZAR O 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

acreditam que o nível de homicídios no país  
é alto ou muito alto.

Quem tem responsabilidade  
por garantir segurança pública  
à população?

88%

85%

85%

84%

84%

83%

81%

79%

77%

90%

91%

91%Polícia Militar

Polícia Civil

Polícia Federal

Judiciário

Ministério Público

Governo Federal

Guarda Municipal

Governadores

Prefeitos

Bombeiros

94%

96% 
da população afirmam que os governos precisam 
se unir para diminuir o crime e a violência.

40%

Esse número pode chegar a 56 milhões

Maior índice entre adolescentes e jovens de 16 a 24 anos

17%

17%

Polícia Rodoviária  
Federal

Metodologia: pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de 
fluxo populacionais e de abrangência nacional. As entrevistas foram realizadas 
com a população brasileira adulta com 16 anos ou mais, em 150 municípios 
de pequeno, médio e grande porte entre os dias 03 e 08 de abril de 2017. A 
amostra total nacional foi de 2.065 entrevistas e a margem de erro é de 2,0 
pontos para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Todos os entes federativos

População acredita 
que o Governo 
Federal tem mais 
responsabilidade 
em garantir 
segurança do  
que os Estados

Congresso  
Nacional


