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Realização:

Quem somos
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP é uma
organização não-governamental que tem como missões
principais a promoção do intercâmbio, da cooperação técnica
para o aprimoramento da atividade policial e da gestão da
segurança pública no Brasil. O FBSP faz uma aposta radical
na aproximação de segmentos, na transparência e na
prestação de contas como ferramentas de modernização da
segurança pública.
NEOP de Estudos em Organizações e Pessoas é um
grupo vinculado à Escola de Administração de Empresas
de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP).
A missão do Núcleo é gerar e disseminar conhecimento
aplicado a questões relevantes da prática gerencial, da
gestão de organizações e de pessoas. O NEOP pretende
promover o diálogo entre academia, organizações e
sociedade - Núcleo.
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Realização:

Pesquisa de vitimização e
percepção de risco entre
profissionais do sistema de
segurança pública
Por meio do cadastro de policiais e demais profissionais da
segurança pública registrados na Rede de Ensino à Distância
da SENASP/MJ, foram enviados convites individuais para
participação na pesquisa através do preenchimento de
formulário eletrônico. Desses, obtivemos 10.323 retornos
válidos entre 18 de junho e 08 de julho de 2015 .
A amostra foi ponderada por instituição policial e regiões.
Não existem dados disponíveis regionalizados para a PF e
PRF, de modo que estimamos a distribuição regional destes
efetivos supondo que eles guardam alguma relação com a
população de cada região.
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