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Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

A tragédia ocorrida há 4 meses na boate Kiss, em Santa Maria, além do pesar e da tristeza por 

suas vitimas do incêndio, trouxe à tona pelo menos 2 pontos que merecem uma profunda reflexão 

para o Brasil. 

 

O primeiro ponto é sobre o quanto os estabelecimentos  de lazer e entretenimento de grande 

movimento estão preparados para lidar com uma emergência como a ocorrida na boate Kiss? 

 

Será que no Brasil ainda impera a cultura do descaso?  

Frases  como “Não pense só pelo lado negativo...” ou “Isso nunca vai ocorrer”? ainda tem mais 

força que o desejo e a intenção do zelo e o cuidado ? 

 

Prevenir acidentes, além de ser uma postura prevista em lei  e esperada pelas pessoas é um bom 

exemplo de boa educação.  

 

• Pesquisa realizada em SP / RJ / BH com 1.720 entrevistados, com idade entre 18 e 50 anos. março-abril/13.  

Segurança no Lazer nas grandes cidades 

• Pesquisa realizada em São Paulo com  860 entrevistados, com idade entre 18 e 50 anos. março-abril/13.  
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Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

O segundo ponto trata das responsabilidades. Quem são os responsáveis por garantir a 

segurança nesses estabelecimentos? 

 

É o poder público? É a prefeitura? Os Bombeiros?   

O poder público têm, de fato, expertise e estrutura para proporcionar a segurança  que se espera?   

 

Será que  temos equipe mais engajadas em cumprir a tabela do dia-a-dia do que efetivamente 

fazer um trabalho profundo e sério e, de fato, fiscalizando,  organizando e punindo? 

 

E os proprietários? São eles os maiores responsáveis? Triste imaginar que ainda vale a ideia do 

aumento do lucro ou da rentabilidade em detrimento da segurança. 

 

 

 

Também temos as pessoas também.  Quais são as nossas obrigações sobre isso?  

Reclamamos quando vemos algo errado de segurança nos estabelecimentos? Informamos? 

Boicotamos os estabelecimentos que não disponibilizam o lazer com qualidade e segurança? 

 

Quando não reclamamos e denunciamos,  deixamos toda a sociedade e os nossos familiares a 

mercê de tragédias que muitas vezes poderiam ser evitadas. 

Segurança no Lazer nas grandes cidades 
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Segurança no Lazer das grandes cidades 

Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

Para ajudar nesse começo de discussão a Index/Vis realizou uma pesquisa que procura entender um pouco do 
comportamento e da opinião da população sobre o assunto e como enxergam a tragédia de Santa Maria. 
 
A pesquisa ouviu 1720 pessoas em 3 grandes capitais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
 
 
O estudo mostra que a população, no seu dia-a-dia,  lida com certa indiferença com as questões de segurança 
nos estabelecimento de grande movimento.   
 
Mas que a tragédia de Santa Maria pode representar, quem sabe, uma mudança neste comportamento. 
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Segurança no Lazer nas grandes cidades 

Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

E em São Paulo o resultado não é diferente.  

 

•   a população não costuma dar muita atenção às questões de segurança nos estabelecimentos.  

 

•  Metade dos entrevistados  nem procuram observar os aspectos de segurança tais como 

saída de emergência,  lotação entre outros. 

 

•   30% afirma já ter tido a sensação de insegurança e vivenciado problemas de segurança em 

estabelecimentos. 

 

•  Mas  destes, apenas 15% fez alguma reclamação ou denúncia. 

 

•  Os principais problemas observados foram 

• Superlotação 

• Saídas inadequadas 

• Falta ou problemas com equipamento de segurança. (extintor, sprinter, avisos etc.) 

• Falta de equipes / funcionários de segurança / emergência. 
• Fios elétricos expostos e descascados. 
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Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

Além disso, apenas 42% acredita que o Estado e os donos de estabelecimentos não levam 

totalmente a sério a questão da segurança nos estabelecimentos de grande movimento em São 

Paulo. 

 

• Sobre os donos , os entrevistados entendem que as razões dessa pouca importância ao 

tema se dá por: 

• Estarem mais preocupados em economizar nesses itens. 

• Acreditarem (cultura do simplismo)  que essas coisas dificilmente acontecem. 

• Só pensam em dinheiro. 

• Os poucos que pensam em levar a sério e investir em segurança encontram, em vez 

de apoio, as barreiras burocráticas e a ineficiência do Estado. 

 

• Sobre o Estado , os entrevistados acreditam que as razões dessa pouca importância ao 

tema se dá por: 

• Ineficiência inerente ao Estado. Não há preocupação em fazer direito. 

• Não há preocupação em fazer direito. 

• Maior preocupação com a burocracia do quem com o resultado.  

• Não assumem a responsabilidade. 

• Cultura do simplismo. 

Segurança no Lazer nas grandes cidades 
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Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

Para quase 90% dos entrevistados, o principal responsável em garantir a segurança nos 
estabelecimentos comerciais de grande movimento é do poder público em especial a prefeitura. 
 

•  84% cita os donos dos estabelecimentos, como principais responsáveis em garantir a 
segurança nos estabelecimentos. 
 
• 17% citaram os próprios usuários / população. 

 
 
Essa distribuição de responsabilidade parecida  é verificada quando questionada as 
responsabilidades, no caso de Santa Maria. 

 
•80% dos entrevistados  colocam os donos da boate como principais responsáveis pela 
tragédia 

 
•   E em segundo lugar aparece a Prefeitura com 57% de citações e, em terceiro lugar, os 
Bombeiros. Ou seja, o Estado. 

Segurança no Lazer nas grandes cidades 
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Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

Mas o que podemos melhorar? A população é o terceiro vetor nessa relação de lazer que pode se 

transformar em tragédia . 

 

O usuário, que no caso da tragédia,  junto com seus familiares, é sempre o lado mais prejudicado, 

pagando a conta com sequelas físicas e psicológicas e em muitos casos com suas vidas.   

 

E, em função dessa relação tão desigual,  é fundamental que a população assuma sua 

responsabilidade também. 

 

Não é possível vivenciarmos experiência de irregularidades  em estabelecimentos comerciais e 

públicos, ou termos sensação de insegurança nesses locais e, nada ser feito. 

 

Segurança no Lazer nas grandes cidades 
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Segurança no Lazer das grandes cidades 

Evento de Santa Maria pode ter contribuído para estimular a comunidade a exigir 
mais segurança nos estabelecimentos comerciais.  

A população pode contribuir e muito em 2 frentes básicas e que na verdade são direitos e deveres 

de qualquer cidadão que deseja viver em tranquilidade. 

 

• Reclamar nos órgãos competentes e denunciar locais que apresentem sinais de descaso 

com a segurança  

 

• Exigir do estado ações de prevenção e fiscalização, cobrando a efetivação dessas ações. 

Isto pode ser feito de várias maneiras, desde a oficialização das queixas até na hora do voto 

em período de eleições. 

 

 

66% dos entrevistados afirmam que hoje, após a triste tragédia de Santa Maria, denunciarão 

irregularidades encontradas. 

 

 

Em São Paulo, a Prefeitura disponibilizou um site,   
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Certifique-se-locais-de-reuni%C3%A3o-s%C3%A3o-seguros.aspx 
 

Onde é possível de consultar a segurança de alguns locais frequentados pela população. 

 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Certifique-se-locais-de-reuni%C3%A3o-s%C3%A3o-seguros.aspx
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Sim 

Não lembra  / Não 
observou 

Não 

30% 

51% 

19% 

Já teve a sensação de insegurança em 
locais de grande movimento de pessoas 

nos últimos 12 meses? Superlotação 

Problemas com saida de emergência 

Falta / problemas com equipamentos 
de seurança (extintores, sprinters … 

Falta de equipes de segurança e 
emergência  

Fios elétricos aparentes e exintores 
vencidos 

Falta de controle de pessoas e bebidas 

62% 

39% 

36% 

34% 

29% 

24% 

Principais motivos da sensação de insegurança 

População da cidade não tem o hábito de exigir e denunciar estabelecimentos que 
não propiciam segurança adequada aos seus frequentadores.  

Sim 

Não 

15% 

85% 

E já fez alguma reclamação ou denúncia sobre 
esses problemas de segurança? 

Segurança no Lazer nas grandes cidades 
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Segurança no Lazer das grandes cidades 

No caso de Santa Maria, Os proprietários aparecem como o principal responsável pela tragédia. 

O poder público 

Prefeitura 

Fiscais 

Bombeiros 

Os proprietários 

Usuários 

Outros 

89% 

65% 

54% 

36% 

85% 

17% 

6% 

Principais responsáveis em garantir a segurança nos 
estabelecimentos de grande movimento 



www.vissolucoes.com.br  - 55.11.3779.0210 

Ineficiencia inerente ao Estado 

Não há preocupação em fazer direito 

Mais preocupação com burocracia 

Não assumem responsabilidades  

Outros 

67% 

61% 

58% 

43% 

6% 

Razões para não acreditar no Poder Público 

Economia sempre em itens de 
segurança 

Acreditarem (cultura do simplismo)  
que essas coisas dificilmente … 

Só pensam em ganhar mais / Lucros 

Os sérios enfrentam muita 
burocracia do Estado 

Outros 

71% 

62% 

43% 

28% 

5% 

Razões para não acreditar nos empresários / 
proprietários 

Poder Público 
/ Estado 

Empresários 

51 

58 

7 

5 

42 

37 

Acredita que leva a sério a segurança nos estabelecimentos 
comerciais de  grande movimento 

Não acredita Não sabe Acredita 

(Em %) 

Segurança no Lazer nas grandes cidades 


