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RESUMO: Introdução: O desenvolvimento de grandes centros urbanos provocou o 

encurtamento de distâncias e o aumento populacional que deram origem ao crescimento da 

criminalidade e da violência. Todavia, o surgimento de novas tecnologias na sociedade também 

otimiza técnicas que facilitam e tornam qualquer processo menos custoso e mais eficiente. A tecnologia 

pode ser uma grande aliada ao combate e a prevenção da violência. Portanto, o Estado deve buscar e 

utilizar Gestores com competências fundamentais, os quais saberão gerir as inovações em busca da 

melhoria contínua para o Sistema de Segurança Pública. Assim, advém a necessidade de se implementar 

tecnologias estratégicas e eficientes em prol da coletividade para potencializar os objetivos almejados. 

Objetivo: O objetivo geral do trabalho é analisar como um gestor da área da segurança pública 

pode ter maior eficiência e melhoria contínua em suas funções quanto ao uso de tecnologias 

que possam propiciar a diminuição da violência de forma menos custosa e assertiva. 

Metodologia: A pesquisa foi montada em uma pesquisa bibliográfica e qualitativa com coleta 

de dados sendo feita através de livros, artigos e legislações disponibilizadas eletrônicamente. 

Resultados: Obteve-se um panorama da taxa de violência no Brasil, e também alguns 

programas e tecnologias que já são aplicados no país, como o Plano Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS), o SSD que é um sistema de detecção de disparos de arma 

de fogo e até mesmo o uso de drones que vem trazendo cada vez mais possibilidades e 

informações precisas para os gestores de órgãos públicos desempenharem melhor o seu papel. 

Considerações finais: Percebe-se que na atualidade, com o Estado tendo o dever cada vez 

maior de garantir a segurança aos cidadãos, as tecnologias que se mostrem promissoras, 



 

 

ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                              ISSN: 2448-3133 

associadas a uma gestão eficiente e políticas públicas que visem eliminar as causas da 

criminalidade são ingredientes fundamentais para uma Segurança Pública efetiva. 
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