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Apresentação
Temos a satisfação de editar este livro que reúne os trabalhos vencedores do 2o Prêmio Abecip de Monografia, elaborados por profissionais e
estudantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema de
Financiamento Imobiliário (SFI).
Com o 2o Prêmio de Monografia, cujo tema foi “Soluções e alternativas para o financiamento de imóveis de interesse social”, expressamos o nosso reconhecimento ao estudo, à investigação científica e ao
aprimoramento teórico, bem como à dedicação dos estudiosos do setor.
Ressaltamos que os trabalhos ora publicados são apenas alguns entre as
dezenas de estudos submetidos aos jurados.
Foram premiados cinco trabalhos sobre assuntos de relevo para o setor, alguns particularmente interessantes para as instituições financeiras,
como o desenvolvimento de modelos de financiamento que combinam
fundos federais, autoconstrução, poupança solidária e project finance social e a utilização de mecanismos do mercado de capitais para mobilizar
recursos para a moradia de baixa renda. Igualmente relevantes, outras
monografias sugeriram a criação de novos papéis para o funding da habitação popular e o envolvimento da área privada em projetos destinados à
melhoria de microrregiões, abrindo espaço para a edificação de projetos
de grande porte.
Trata-se, portanto, de sugestões que, se desenvolvidas e aproveitadas, poderão fortalecer o SFH e o SFI e ampliar o acesso da população
à moradia, permitindo expandir um sistema que, em pouco mais de

quatro décadas, gerou 10,2 milhões de operações de financiamento imobiliário, e tem agora o desafio de reduzir drasticamente o déficit habitacional concentrado na população com vencimentos de até cinco salários
mínimos mensais. Cabe, portanto, inovar e aprimorar instrumentos de
captação e aplicação de recursos, como já se evidenciou, em 1997, com
a criação do SFI, a face moderna do SFH.
Mas será preciso ter profissionais altamente qualificados para
cumprir uma extensa agenda de modernização do modelo de financiamento, que inclui a concentração nas matrículas do registro imobiliário dos ônus incidentes sobre os imóveis e seus proprietários, o
aumento das originações de créditos e o fortalecimento do mercado
secundário de recebíveis imobiliários, permitindo que o mercado de
capitais dê suporte às operações imobiliárias, inclusive aquelas destinadas à baixa renda.
A preparação dos novos profissionais do crédito imobiliário, para
todas as faixas de renda, é o desafio do Ibrafi, o braço educacional da
Abecip. E as monografias ora reproduzidas são prova disso.
Para os que disputaram o 2o Prêmio de Monografia, este é um momento auspicioso, pois as empresas demandarão mão de obra qualificada para responder aos desafios do crescimento.
Luiz Antonio Nogueira de França
Presidente da Abecip
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INTRODUÇÃO
Sob o ponto de vista habitacional, as favelas são aglomerações de habitações populares toscas, não planejadas e pouco organizadas, construídas
com materiais improvisados, onde residem pessoas de baixa renda. Tais
construções são vulgarmente chamadas de barracos.
Neste trabalho, ao invés de se usar o conceito de favelas de barracos de madeira ou de alvenaria, cortiços, palafitas ou outras formas
de habitação e aglomeração urbana, preferiu-se definir um conceito de
habitações e bairros precários.
Cada microrregião (cidade, bairros ou recantos de bairros) apresenta aglomerações humanas em diferentes estágios de desenvolvimento,
incluindo aglomerações precárias com uma variedade de anseios e características. As aglomerações usam uma variedade de materiais, destacando-se a madeira, a alvenaria e combinações de ambas, entre outros, mas
todas apresentam nítida precariedade arquitetônica e social.
Não importa, para efeito analítico, se as casas são de alvenaria ou de
pedaços de madeira, se estão num morro ou no mangue, se são palafitas
às margens de rios ou de córregos poluídos.
Para este trabalho, habitações e bairros precários são aglomerações
humanas extremamente desarticuladas e desestruturadas, desprovidas
de infraestrutura urbana, ruas adequadas, praças ou áreas verdes que

tornem o ambiente agradável e onde crianças possam brincar, e sem instalações socioeducacionais (postos de saúde, creches, escolas, centro de
convivência para a terceira idade, etc.), ou seja, quase sem nada.
A precariedade não reside apenas nas paredes feitas dos pedaços de
madeira. Ela está encravada numa desarticulação arquitetônica conceitual e, sobretudo, humana.
Outro termo muito usado no trabalho é a palavra incorporação.
Por incorporação entende-se o esforço de organização arquitetônica e
social de uma microrregião precária realizada por um gestor profissionalmente contratado para tanto. Essa incorporação contempla um conjunto de ações e decisões gerenciais articuladas por um agente privado
que deve aglutinar tanto os atores privados interessados na eliminação
da precariedade, quanto os atores públicos (municipais, estaduais ou
federais) que podem direta ou indiretamente contribuir com recursos
financeiros, além dos habitantes da microrregião.
No Capítulo 1 serão apresentados vários dados estatísticos que
ilustram a situação social brasileira, sua evolução e transformação na
tentativa de demonstrar como vários elementos socioeconômicos estão
vinculados às habitações e bairros precários.
Partindo da premissa de que cada microrregião tem suas peculiaridades e necessidades, no Capítulo 2 será proposta uma estrutura genérica de investimento e incorporação, eminentemente privada, que poderia
viabilizar a transformação das habitações e bairros precários em lugares
humanos e dignos. A diversidade das idiossincrasias de cada microrregião e a flexibilidade dessas estruturas privadas são eixos fundamentais
dessa proposta e serão ostensivamente discutidas nesse capítulo.
No Capítulo 3, será discutido como a eliminação da precariedade
habitacional de uma microrregião pode gerar externalidades positivas,
monetariamente mensuráveis, e passíveis de serem capturadas, mesmo
que parcialmente, pela estrutura proposta no Capítulo 2. Essa captura
pode alimentar a sustentabilidade que não dependa apenas de orçamento público. Assim, os agentes beneficiados por essas transformações podem optar por participar direta ou indiretamente do empreendimento.
Nas microrregiões em que haja número suficiente de atores interessados
na eliminação da precariedade e que possam contribuir com o volume
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de recursos financeiros necessários, o agente privado pode empreender
as transformações de acordo com as peculiaridades e necessidades da
microrregião. Além disso, esse capítulo apresenta de forma organizada
as vantagens e desvantagens dessa proposta.
E, por fim, o Capítulo 4 abre a discussão sobre os passos para a
implementação da proposta e seus percalços.
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1

A POBREZA

As habitações precárias são originárias da aglomeração humana em proporções maiores do que a disposição de recursos colocados a serviço
dessas aglomerações pelos poderes públicos. Esse fato decorre do descolamento das velocidades com que ocorrem as ações humanas. De um
lado, os indivíduos têm o direito de procurar melhores condições de
vida e, nesta busca, geram correntes migratórias intensas que fazem crescer a velocidade de adensamento das aglomerações humanas. Por outro
lado, a velocidade de atuação dos poderes públicos ante as demandas
dessas aglomerações é insuficiente, transformando a administração das
grandes aglomerações num crescente desafio. Esse desafio só pode ser
convenientemente encarado com o auxílio da iniciativa privada, sob a
supervisão dos poderes constituídos.
O Brasil experimentou intensas correntes imigratórias e migratórias (internas) ao longo de sua história, e ainda hoje identifica correntes
migratórias provenientes de regiões com menos recursos e com destino
nas metrópoles, que demandam grande quantidade de mão de obra inclusive sem qualificações especiais.
Provavelmente, um dos primeiros polos de concentração populacional desequilibrada tenha sido a cidade do Rio de Janeiro, transformada em capital do Reino de Portugal, Brasil, Algarves e Províncias

Ultramarinas em 1808. A chegada da Família Real e de grande parte
da corte portuguesa foi devida à fuga de Portugal após a invasão pelo
exército francês do imperador Napoleão Bonaparte.
Relata a história que, para abrigar os recém-chegados, o rei requisitou compulsoriamente casas na cidade, gerando o despejo de inúmeras famílias que se viram imediatamente obrigadas a procurar abrigo,
reunindo-se em concentrações populacionais desprovidas de adequadas
características urbanas.
Lembra-nos ainda que por muito tempo houve o afluxo de seres
humanos escravizados provenientes da África e que chegavam para trabalhar na agricultura, quer fosse no Nordeste, na lavoura de cana-de-açúcar, ou no Sudeste, na lavoura de café. Esses contingentes populacionais, humilhados em sua essência humana, procuraram, sempre que
possível, fugir daquela condição injusta e formar seus próprios redutos.
Assim, talvez o famoso Quilombo dos Palmares seja um precursor das
aglomerações de desvalidos, esquecidos pela justiça dos poderes públicos
(e dos poderes religiosos). Este pode ter sido o primeiro polo de concentração populacional desequilibrada.
Por outro lado, a História mostra que os negros alforriados (do
campo ou das cidades) procuravam viver ao redor dos centros populacionais, onde buscavam conseguir algum sustento para a sobrevivência.
Imagina-se que se aglomeravam em áreas totalmente desprovidas de recursos, longe da vista dos demais cidadãos e, é claro, sem que houvesse a
preocupação dos poderes públicos em levar condições urbanas para uma
vida decente até esses aglomerados. Estava se formando o embrião das
habitações precárias brasileiras.
Nesta rápida viagem ao passado, São Paulo também ocupava posição de cidade, onde se aglomeram populações desprovidas de direitos
e esquecidas, embora em menor escala. Porém, mudanças econômicas
(substituição do investimento na agricultura cafeeira pelo investimento
na indústria) fizeram com que, a partir do século XX, a cidade passasse a
concentrar contingentes populacionais cada vez maiores.
A Tabela 1.1 retrata a persistência desta realidade brasileira por
meio de estatísticas do IBGE.
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Tabela 1.1 Porcentual de pessoas não naturais do município de residência.
Ano

Pessoas não naturais do município de residência

1992

41,15

1993

40,51

1995

40,30

1996

40,39

1997

39,91

1998

39,23

1999

39,26

2001

40,62

2002

40,61

2003

40,49

2004

39,70

2005

40,11

2006

39,97

2007

39,84

Fonte: dados do IBGE.

A análise da Tabela 1.1 permite inferir que, ao longo desses 14
anos, a porcentagem de pessoas não naturais do município de residência
no total da população residente diminuiu ligeiramente. Porém, a queda
de 1,31% é pouco significativa, podendo inclusive estar dentro do intervalo de confiança do cálculo estatístico da população estimada.
Os valores apresentados refletem, em parte, a ineficiência das políticas públicas de fixação das populações em seus locais de origem, como
acontece historicamente no Brasil.
Esta percepção induz à revisão e ao tratamento da questão por meio
de políticas públicas mais eficientes no sentido de promover um maior desenvolvimento das regiões menos favorecidas do Brasil, rurais e urbanas.
É preciso mencionar que, em geral, as populações não naturais dos
municípios de atual residência migram com pouco ou talvez, na maioria
dos casos, com nenhum capital intelectual ou recursos financeiros, o
que torna difícil a obtenção do mínimo necessário à sobrevivência por
meio de trabalho assalariado. Frequentemente, essa migração gera ainda
outras circunstâncias críticas, uma vez que deixa famílias desfeitas, mantidas em sua maioria por mulheres.
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Os responsáveis pelas políticas públicas parecem ter percebido essa
dificuldade e sua relação com a educação, promovendo uma sensível
melhora no nível de instrução das populações, conforme apresentado
na Tabela 1.2.
Tabela 1.2 Porcentual de pessoa de referência da família – sem instrução ou com até três anos de
estudo.
Ano

Pessoa de referência da família – sem instrução ou até três anos
de estudo (porcentual)

1993

41,14

1995

40,01

1996

38,34

1997

37,95

1998

36,60

1999

35,84

2001

33,58

2002

32,03

2003

31,08

2004

30,62

2005

29,60

2006

27,93

2007

27,10

Fonte: dados do IBGE.

Percebe-se que nos 13 anos mostrados houve sensível melhora em
relação ao grau de educação da pessoa de referência da família, refletido
por uma redução porcentual de 14,04.
Pode-se dizer então que, embora o Brasil esteja muito aquém de
atingir a erradicação do analfabetismo, as políticas públicas voltadas
para a educação parecem estar bem direcionadas, ao menos quando se
trata das pessoas de referência nas famílias.
Contudo, quando se considera o potencial econômico do País, parece ser necessário um ajuste para incrementar efetivamente o aporte de
recursos destinados a esses programas, bem como a revisão e melhoria
das medidas de controle e supervisão dos recursos já destinados.
Em contraponto aos dados alvissareiros da Tabela 1.1, a Tabela 1.3
demonstra o aumento de famílias tendo à frente mulheres.
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Tabela 1.3 Porcentual de mulheres como pessoa de referência da família.
Ano

Pessoas de referência da família – mulheres

1993

22,27

1995

22,90

1996

24,24

1997

24,86

1998

25,90

1999

26,03

2001

27,34

2002

28,40

2003

28,89

2004

29,40

2005

30,59

2006

31,39

2007

33,00

Fonte: dados do IBGE.

Este é um indicativo de possível desestruturação familiar causada
pela migração dos homens, com consequentes problemas, além da possibilidade de formação de novas famílias pelos homens que migraram
em busca de melhores condições de sobrevivência. Estes fatos sociais
desafiam os planejadores públicos.
Nos 13 anos mostrados, o porcentual das famílias que têm mulheres à frente variou em 10,73 pontos, representando um acréscimo de
mais de 48%. Entre as possíveis explicações para esse fato, destacam-se:

•
•
•
•

possível migração de homens para outras regiões que ofereçam melhores condições econômicas de sobrevivência;
possível desestruturação familiar em razão de outras dificuldades
que levariam à ausência do homem de referência da família, como
desemprego, violência (morte), reclusão (carcerária);
falta de métodos contraceptivos adequados, resultando em mulheres solteiras que se tornam mães (seja por dificuldade econômica de
acesso, por desconhecimento ou por ambos); e
queda da faixa etária das mulheres que se tornam mães por causa
de iniciação sexual prematura da maioria das jovens mulheres (fenômeno observado mundialmente).
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Neste último caso, os dados do IBGE observados na Tabela 1.4
podem ser esclarecedores.
Tabela 1.4 Porcentual de famílias com mulher sem cônjuge e com filhos.
Ano

Famílias com mulher sem cônjuge e com filhos

1992

15,1

1993

15,3

1995

15,8

1996

15,8

1997

16,5

1998

16,7

1999

17,1

2001

17,8

2002

17,9

2003

18,1

2004

18,2

2005

18,1

2006

18,1

Fonte: dados do IBGE.

Verifica-se que, nos 13 anos amostrados, houve um crescimento de
três pontos no porcentual de famílias em que a mulher não tem cônjuge,
mas tem filhos.
Comparando as Tabelas 1.3 e 1.4, pode-se imaginar que a mulher
deva estar à frente de muitas famílias em que o homem está desempregado ou ausente, já que, em 2006, por exemplo, o porcentual de famílias
com mulheres como pessoa de referência era de 31,39%, enquanto que
o porcentual de famílias com mulher à frente, sem cônjuge e com filhos,
era de apenas 18,1%.
Pode-se imaginar ainda que deva existir um número significativo
de arranjos familiares em que uma mãe solteira habite com parentes ou
em que casais de desempregados e com filhos habitem com parentes.
Muitas outras condições de arranjo podem existir e cuja participação não é possível estimar, como, por exemplo, as uniões homossexuais.
Os dados agregados na Tabela 1.5 permitem interessantes comparações com os das Tabelas 1.3 e 1.4.
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Tabela 1.5 Porcentual de pessoas de referência da família economicamente ativas.
Ano

Pessoas de referência da família – economicamente ativas

1993

81,38

1995

80,77

1996

79,02

1997

79,16

1998

78,74

1999

78,94

2001

78,20

2002

78,06

2003

77,70

2004

77,66

2005

77,53

2006

77,16

2007

75,89

Fonte: dados do IBGE.

Os dados acima mostram uma diminuição no porcentual relativo à
pessoa de referência economicamente ativa de 5,49 pontos.
Pode-se inferir que uma série de fenômenos sociais tenha participação nesta variação, entre os quais: o aumento do número de aposentadorias (inclusive por invalidez), o envelhecimento da população, o aumento no desemprego em determinadas classes sociais e a reestruturação
de arranjos familiares.
Fenômenos sociais são complexos e a sua análise requer dados sempre mais detalhados. Mas é possível formar a convicção de que a existência dos aglomerados urbanos com moradias inadequadas é fruto da
deficiência das políticas públicas ao longo da história do País.
A complexidade das demandas sociais gera frequentemente instabilidades que têm diversas vertentes, entre elas a da violência e a mortalidade infantil, conforme se verificará adiante.
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1.1 Violência: atentado contra a vida humana
A violência pode ser entendida como uma liberação de emoções e tensões reprimidas que se acumulam ao longo do tempo em consequência
dos impasses diários a que estão submetidas as faixas de população de
menor renda. Estes impasses incluem a falta de saneamento básico, de
educação básica, de atendimento médico e odontológico, de segurança,
de transporte e de lazer, entre outros, e são fruto de diversas circunstâncias, inclusive históricas, e que se pode quantificar por meio de desigualdades sociais como a distribuição de renda da população.
A consciência das camadas menos favorecidas em relação à inadequação e à incapacidade de acesso aos bens de consumo (acessíveis
a classes mais altas) gera tensões que podem se refletir no aumento de
furtos, roubos, tráfico de drogas, mortes ou outros, a exemplo do que se
verifica na Tabela 1.6.
Tabela 1.6 Reflexos da violência no Município de São Paulo (MSP) – 1998.
Tópicos

Ano de 1988

Óbitos – dos 5 aos 44 anos no MSP

5.147

Média da população carcerária no MSP

9.670

Crimes contra a pessoa no MSP

91.973

Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo.

É importante comentar o interessante estudo de Nascimento (2004),
que trata sobre a violência e criminalidade em vilas e favelas de grandes
centros urbanos apresentando vários aspectos das consequências sociais
dos arranjos populacionais desorganizados.
A violência é fruto da desorganização social, que acarreta a perda da
possibilidade de se estabelecer vínculos entre os membros da comunidade, ou melhor, da mesma região de habitação.
Grassa o individualismo exacerbado. Aliado a esse fato, enriquecer
materialmente, dadas as carências crônicas, a qualquer preço, passa a ser
o mote: principalmente da juventude.
Os sociólogos atestam que a violência (furtos, roubos, homicídios,
coerções, etc.) se manifesta mais fortemente em aglomerações pobres e
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isto está de acordo com o senso comum, todavia, não é a pobreza que
gera a violência, mas a desorganização do entorno da habitação, que não
permite o estabelecimento dos vínculos sociais que geram uma comunidade, isto é, valores comuns: trabalho, altruísmo, lazer, etc. Esses valores
comuns são reforçados por diversas organizações: governamentais, sociais, etc., mas têm fundamento principal na família.
É um fato interessante a destacar a constatação de que um dos maiores entraves ao desenvolvimento da criminalidade é o repúdio social aos
elementos que os praticam. Isso é comum em sociedades organizadas.
Ocorre a marginalização dos elementos que praticam a criminalidade.
O oposto se dá em sociedades desorganizadas, em que os habitantes carentes de condições de vida digna passam a ver os que conseguem,
por vias ilegais, o acúmulo de riqueza, como ícones. Esses são respeitados e tendem a obter todo tipo de vantagem na comunidade. Assim, o
tráfico de drogas, o roubo, o sequestro, passam a ser encarados como
“profissões” rentáveis e desejadas.
O controle social que existe nas comunidades ditas organizadas e
que foi acima referido, ocorre em vários níveis:
1o família;
2o organizações sociais;
3o poder público.
Tomando as favelas de Belo Horizonte como exemplo, as seis mais
violentas: Pedreira Prado Lopes, Cafezal, Taquaril, Morro das Pedras,
Cabana do Pai Thomaz e Morro do Papagaio, concentram 36% dos homicídios cometidos na cidade, segundo a PM mineira e correspondem,
todavia, a 4,3% da área total da cidade, segundo Nascimento (2004).
O citado autor aponta diversas causas para chegar à conclusão: históricas, estruturais, culturais e socioeconômicas.
Vem colaborar as conclusões do autor citado o fato de que outras
favelas da capital mineira não possuem índices de violência similares, o
que conduz à conclusão acima referida: a pobreza não é a causa da violência, sendo necessários outros elementos que, no conjunto, conduzem
à desorganização social.
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Os sociólogos definem esse estado social de “desorganização social”
gerada pela falta de “eficácia coletiva” (os três níveis de controle acima
aludidos).
A concentração urbana rápida conduz à desorganização social, imprime um caráter provisório aos moradores (com mudança no menor
espaço de tempo possível), o que dificulta o estabelecimento de raízes e
o surgimento da “eficácia coletiva”.
A constatação de Nascimento (2004) é de que a maioria dos moradores não orienta sua atuação no sentido de promover o bem comum e
cuidar da segurança e bem estar coletivos.
Apesar dos problemas citados, no caso particular da favela da capital mineira Pedreira Prado Lopes, surgiram associações comunitárias
(União Prado Lopes e Associação Recreativa Comunitária dos Amigos
da Pedreira Prado Lopes) que têm o objetivo de canalizar os anseios da
população para que o poder público traga melhorias para a favela. Todavia, a queixa dessas associações, e ademais, de todas as outras similares
em outros locais é a mesma: a falta de adesão da maioria dos moradores
locais para o reforço das demandas de melhorias públicas.
Nascimento (2004) desenvolve de forma convincente a causa da
alta adesão dos jovens ao tráfico de drogas: falta de perspectiva, vida
submissa e servil em meio à uma sociedade de consumo exacerbado (que
chega a eles principalmente pelos meios de comunicação de massa), invisibilidade social, carências crônicas.
O rancor dos jovens perante as injustiças sentidas (onde há injustiça não há paz) aliado ao sucesso material e social dos traficantes em
seu meio, induz à formação de exércitos de traficantes cujo lema é o
enriquecimento.
Enriquecimento, obtendo respeito da população local, todas as
vantagens nessas populações (prestígio, respeito, poder) e funcionando
muitas vezes até como juízes. E se protegendo mutuamente seja de alguns policiais (e seus achaques), seja de traficantes rivais.
No trabalho citado, Nascimento (2004) chega à conclusão de que
qualquer política pública para ser eficaz deve lidar com aspectos simbólicos, culturais, educativos, econômicos, urbanísticos e estruturais de uma
favela, principalmente onde grassa o tráfico de drogas.
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Este trabalho pretende sublinhar o aspecto urbanístico de atuação,
por meio da iniciativa privada e sob a supervisão do poder público.
A melhoria decorrente de um processo urbanístico centrado na valorização do indivíduo e da coletividade resgatará da invisibilidade social
esses indivíduos, como um dos elementos integrativos à comunidade
eficaz da urbe como um todo coeso e em harmonia.
Os valores financeiros movimentados pelo tráfico de drogas são de
difícil mensuração e qualquer cifra serve para demonstrar que não são
poucos os recursos movimentados.

1.2 Mortalidade infantil
Outro aspecto da desorganização habitacional é a precariedade do saneamento básico, que tem reflexo na saúde da população e atinge principalmente a infância (Tabela 1.7).
Tabela 1.7 Evolução da taxa de mortalidade infantil (%).
Ano

Região
Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

1930

162,4

193,3

193,2

153,0

121,0

146,0

1935

152,7

170,0

188,0

145,0

120,0

133,0

1940

150,0

166,0

187,0

140,0

118,0

133,0

1945

144,0

156,0

185,0

130,0

113,0

123,0

1950

135,0

145,4

175,0

122,0

109,0

119,0

1955

128,2

127,5

169,6

108,0

94,7

114,0

1960

124,0

122,9

164,1

110,0

96,0

115,0

1965

116,0

111,3

153,5

96,0

84,0

99,0

1970

115,0

104,3

146,4

96,2

81,9

89,7

1975

100,0

94,0

128,0

86,0

72,0

77,0

1980

82,8

79,4

117,6

57,0

58,9

69,6

1985

62,9

60,8

93,6

42,6

39,5

47,1

1990

48,3

44,6

74,3

33,6

27,4

31,2

Fonte: Censo demográfico 1940-1991. Rio de Janeiro: IBGE, 1950-1997; Pesquisa nacional por amostra de
domicílios 1992-1993, 1995. Rio de Janeiro: IBGE, v. 15-17, 1997.
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As causas da mortalidade infantil são inúmeras e da Tabela 1.7 infere-se que houve uma sensível diminuição dessa taxa ao longo dos 60
anos amostrados. O objetivo deste estudo concentra-se na avaliação das
condições dos domicílios brasileiros.
Entende-se por moradia inadequada, neste contexto, toda habitação humana que carece dos elementos fundamentais a que tem direito
todo ser humano para uma vida digna. Os elementos fundamentais referidos são: água tratada, esgoto canalizado, iluminação pública, energia
elétrica, rede de telefonia, estrutura urbana adequada. Esses elementos
fundamentais são de caráter domiciliar, isto é, esses serviços devem (ou
deveriam) estar disponíveis na entrada de todo imóvel. No contexto comunitário, outros elementos fundamentais são: a segurança garantida
pelo poder público, o atendimento médico, o ensino fundamental. Com
base nessa definição se enquadram: as favelas, os cortiços, as palafitas.
A Tabela 1.8, de Estatísticas do IBGE, demonstra a evolução do
porcentual de moradias urbanas com saneamento adequado.
Tabela 1.8 Porcentual de domicílios urbanos com saneamento adequado.
Ano

Domicílios urbanos com saneamento adequado

1992

53,8

1993

55,3

1995

56,0

1996

59,3

1997

59,8

1998

61,8

1999

62,3

2001

62,2

2002

63,5

2003

64,1

2004

60,3

2005

61,1

2006

61,5

2007

62,4

Fonte: dados do IBGE.
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Nota-se um crescente atendimento dos domicílios urbanos, representando em 15 anos uma espetacular evolução de 15,99%, o que caracteriza o acerto no direcionamento das políticas públicas, todavia, não na
velocidade de investimentos necessários; dessa forma, discutem-se neste
trabalho os aspectos econômicos relevantes para a economia nacional,
quer pela poupança de recursos destinados à saúde em atendimento da
infância por conta de falta de saneamento adequado, quer pelo crescimento do PIB nacional oriundo de uma classe trabalhadora saudável.
É necessário ressaltar que, com base nessa definição de saneamento
adequado, tem-se o fornecimento de água tratada, como demonstram as
estatísticas do IBGE (Tabela 1.9).
Tabela 1.9 Porcentual de domicílios urbanos – servidos de rede geral de abastecimento de água.
Ano

Domicílios urbanos – servidos de rede geral de abastecimento de água

1981

79,60

1982

81,12

1983

84,13

1984

85,62

1985

86,98

1986

86,98

1987

88,28

1988

88,77

1989

90,10

1990

90,67

1992

89,07

1993

89,80

1995

85,43

1996

92,56

1997

91,23

1998

91,86

1999

92,34

2001

91,45

Continua
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Tabela 1.9 Continuação.
Ano

Domicílios urbanos – servidos de rede geral de abastecimento de água

2002

91,88

2003

92,00

2004

92,50

2005

92,45

2006

93,17

2007

93,10

Fonte: dados do IBGE.

Os dados indicam que já é atingida quase a totalidade dos domicílios urbanos no Brasil. O atraso se dá, infelizmente, na coleta canalizada
de esgoto doméstico, como ilustrado na Tabela 1.10.
Tabela 1.10 Porcentual de domicílios urbanos – rede coletora de esgoto.
Ano

Domicílios urbanos – rede coletora de esgoto

1981

39,81

1982

38,40

1983

40,13

1984

40,53

1992

47,95

1993

47,68

1995

48,19

1996

48,88

1997

49,41

1998

51,15

1999

52,53

2001

52,75

2002

53,62

2003

55,31

2004

56,05

2005

56,27

2006

56,36

2007

59,46

Fonte: dados do IBGE.
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De imediato pode-se concluir que os poderes públicos devem direcionar todos os recursos possíveis na coleta de esgoto dos domicílios
urbanos, para acompanhar os índices de fornecimento de água tratada,
o que levará a uma sensível melhora nos índices de qualidade de vida e,
em consequência, sensível melhora nos índices econômicos.
Da melhoria das condições de vida nos domicílios urbanos chega-se
a um aumento do PIB nacional (entre outros fatores que contribuem para
esse aumento, como, por exemplo, o grau de instrução). As Tabelas 1.11
e 1.12 comprovam essa informação.
Tabela 1.11 Evolução da taxa do PIB.
PIB (câmbio médio)
Ano

Anual (em milhões de reais)

Variação anual (em porcentagem)

2005

1.937.000

2,3

2004

1.769.202

5,2

2003

1.556.182

0,5

2002

1.346.028

1,93

2001

1.198.736

1,31

2000

1.101.255

4,36

1999

973.846

0,79

1998

914.188

0,13

1997

870.743

3,27

1996

778.887

2,66

1995

646.192

4,22

1994

349.205

5,85

1993

14.097

4,92

1992

641

(–) 0,54

1991

60

1,03

1990

12

—

Fonte: FGV.
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Tabela 1.12 Evolução da taxa do PIB.
PIB (câmbio médio)
Ano

Anual (em milhões de dólares)

Variação anual (em porcentagem)

1989

415.916

3,2

1988

305.707

–0,1

1987

282.357

3,5

1986

257.812

7,5

1985

211.092

7,8

1984

189.744

5,4

1983

189.459

–2,9

1982

271.252

0,8

1981

258.553

–4,3

1980

237.772

9,2

1979

223.477

6,8

1978

201.204

5

1977

177.247

4,9

1976

153.959

10,3

1975

129.891

5,2

1974

110.391

8,2

1973

84.086

14

1972

58.752

11,9

1971

49.162

11,3

1970

42.576

—

1969

37.392

9,5

1968

34.135

9,8

1967

31.262

4,2

1966

28.540

6,7

1965

22.765

2,4

1964

21.664

3,4

1963

24.014

0,6

1962

19.968

6,6

1961

17.245

8,6

1960

17.066

9,4

Continua
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Tabela 1.12 Continuação.
PIB (câmbio médio)
Ano

Anual (em milhões de dólares)

Variação anual (em porcentagem)

1959

15.326

9,8

1958

12.209

10,8

1957

21.086

7,7

1956

14.616

2,9

1955

11.406

8,8

1954

11.231

7,8

1953

12.377

4,7

1952

21.918

7,3

1951

18.638

4,9

1950

15.043

6,8

1949

12.917

7,7

1948

11.074

9,7

1947

9.541

—

Fonte: IBGE.

Análise das Tabelas 1.11 e 1.12:
O período de sensível queda na taxa de mortalidade infantil, observada na Tabela 1.7, coincide com o crescimento econômico brasileiro.
Particularmente a partir de 1994, com a organização da economia em
termos de controle de inflação, técnicas de gestão de recursos públicos,
lei de responsabilidade fiscal, entre as principais melhorias.
Identicamente nesse período são implementadas mais fortemente
as políticas de saneamento básico adequado, como também pode ser
observado nas Tabelas 1.8, 1.9 e 1.10.
A queda consistente da mortalidade que se observa, a partir da década de 70, parece estar fortemente dependente do modelo de intervenção na área das políticas públicas, então adotado principalmente
no campo da medicina preventiva, curativa, de saneamento básico
e, mais recentemente, na ampliação dos programas de saúde materno-infantil, sobretudo os voltados para o pré-natal, parto e puerpério; a ampliação da oferta de serviços médico-hospitalares em áreas
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do País, até então bastante carentes, as campanhas de vacinação, os
programas de aleitamento materno e reidratação oral. Agreguem-se
a estes fatores as grandes mudanças nos padrões reprodutivos, com
quedas acentuadas nos níveis de fecundidade, e teremos um quadro
explicativo da evolução da queda da mortalidade, principalmente a
partir dos anos 80, até o presente momento (Evolução e perspectivas
da mortalidade infantil no Brasil – IBGE).

A obra do citado sociólogo Nascimento (2004) apresenta aspectos
preocupantes da realidade urbana brasileira, embora tenha partido das
favelas da capital mineira. A desorganização dos aglomerados urbanos
foi retratada recorrentemente por vários autores, inclusive na literatura
(como no livro O cortiço, de Aluísio Azevedo, publicado em 1890).
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2

ESTRUTURA GENÉRICA DE INVESTIMENTO E
GESTÃO

Antes de explanar aspectos da proposta, definir-se-á algumas premissas.
Premissa 1: diversidade na precariedade. Cada microrregião precá-

ria (bairro ou recanto de um bairro) apresenta circunstâncias muito
diferentes. Seus moradores têm anseios, idiossincrasias e necessidades
distintas.
A dimensão e diversidade no Brasil são fatos inexoráveis, aliás, bem
destacados no Hino Nacional: “Gigante pela própria natureza”. Por isso,
alocar bilhões no orçamento da União e definir de forma única e padronizada ações de transformação microrregionais é um desperdício corriqueiro e enfadonho. Cada microrregião tem necessidades distintas.
Premissa 2: agentes privados têm maior flexibilidade na implantação

de soluções e na gestão dos recursos.

Premissa 3: agentes privados têm interesses que não necessariamente

convergem para os interesses da coletividade, por isso, um agente público deve fiscalizar vários aspectos da gestão privada.

As premissas 2 e 3 são praticamente autoexplicativas e empiricamente constatáveis cotidianamente. Não há praticamente nenhuma
atividade privada que prescinda da fiscalização das eventuais distorções
que a liberdade e a flexibilidade dos agentes privados podem ocasionar.
Mas ao mesmo tempo, não se pode negar que a flexibilidade negocial
dos agentes privados pode lidar melhor com a diversidade que permeia
a precariedade de milhares de microrregiões brasileiras.
A premissa 2 é, praticamente, um corolário da premissa 1. A diversidade exige flexibilidade na gestão. Soluções padronizadas em larga
escala não alcançam o sucesso.
Premissa 4: a precariedade habitacional gera inúmeras consequências
nos moradores da sua microrregião e em inúmeros outros atores sociais
direta ou indiretamente envolvidos.

Comparando-se vários dados socioeconômicos do Capítulo 1 e o
trabalho sociológico (Nascimento, 2004), constata-se a correlação entre
precariedade habitacional e mortalidade infantil, expectativa de vida,
educação, produtividade e criminalidade. Por isso, a precariedade de
cada microrregião ramifica-se atingindo vários atores sociais.

2.1 Agentes e definições presentes nesta proposta
2.1.1 Externalidades positivas mensuráveis
São todos os benefícios mensuráveis que os atores sociais terão se um
projeto de melhoria de uma microrregião precária for implantado. Uma
forma didática de explicar é usando um exemplo.
Suponha que num bairro de classe média haja incrustada uma favela. Os atores que receberiam externalidades positivas mensuráveis seriam
os proprietários das residências da região; a prefeitura, que receberia impostos maiores, pois haveria, muito provavelmente, uma valorização
mensurável historicamente dos imóveis da região e, portanto, se os imóveis fossem reavaliados o valor base de cálculo do IPTU seria maior; os
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proprietários dos apartamentos, que teriam maior facilidade de vender
os seus imóveis por valores maiores.
2.1.2 Externalidades positivas não mensuráveis
No exemplo anterior há vários outros atores sociais que receberiam externalidades: a Secretaria e o Ministério da Saúde gastariam menos com
doenças infectocontagiosas, pois os moradores da microrregião precária
não transitariam mais em locais sem esgoto; da mesma forma, a Secretaria da Segurança; as empresas que empregam os moradores teriam
funcionários habitando de forma mais digna e, portanto, seriam mais
produtivos; as empresas de seguros, pela redução da criminalidade, etc.
No entanto, todas essas externalidades positivas seriam difíceis de ser
mensuradas objetivamente.
2.1.3 Capturar externalidade
O conceito de capturar externalidade será, muito provavelmente, chocante aos governos municipais, estaduais e federal. Capturar uma externalidade denota conseguir receber de volta, parcial ou integralmente, os
benefícios que uma intervenção numa microrregião precária geraria.
Suponha um exemplo ostensivamente provocativo, para suscitar
reflexão. Uma instituição de ensino verifica que os jovens de certa região
têm baixa qualificação e alto desemprego. Ao analisar essa situação, conclui que poderia construir uma unidade de profissionalização na região
estudada. Propõe ao governo educar esses jovens e em troca receberia
por 20 anos o imposto de renda que todos os jovens treinados gerassem.
A relação entre salário e qualificação é notória, portanto, haveria um
potencial incremento tributário gerado por essa intervenção. Provavelmente, o valor presente do volume recebido ao longo do tempo seria
menor que o custo realizado no curto prazo, no entanto, o fundo teria
uma fonte sustentável de recursos para continuar operando e treinando
novos jovens. As empresas e a região teriam mais jovens qualificados
compondo a força de trabalho e, muito provavelmente, inúmeros indicadores sociais melhorariam substancialmente.
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2.1.4 Gestor
Um agente privado capacitado, que denominaremos gestor, teria as seguintes incumbências:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

analisar por sua conta e risco uma microrregião precária (favela,
cortiço e outra qualquer);
formular um plano de mitigação ou eliminação das precariedades
da microrregião gerado a partir da análise feita, em conjunto com
os moradores da microrregião;
apresentar e ajustar a proposta aos anseios, que sejam viáveis, dos
moradores da microrregião;
precificar o custo do projeto de melhoria;
identificar os atores sociais que receberão externalidades positivas
mensuráveis se o projeto for implementado;
identificar os atores sociais que receberão externalidades positivas
não mensuráveis se o projeto for implementado;
precificar as externalidades que poderiam ser capturadas, ou seja,
que os seus beneficiários poderiam compartilhar o seu ganho com
o incorporador;
negociar com os atores sociais quanto cada um poderia contribuir
para a incorporação;
identificar quais agentes econômicos poderiam ser as fontes primárias de recursos para o projeto, por exemplo: prefeitura, governo estadual, governo federal, ONGs, famílias ricas, grandes empresários,
entidades internacionais, FGTS e outros.

O gestor receberia uma taxa de administração que remunerasse seus
esforços administrativos e gerenciais na condução, precificação, negociação e implantação do projeto de melhoria dos bairros precários.
Dado sua característica privada, flexibilidade e versatilidade seriam
um valor adicional substancial, particularmente, na condução de negociações entre as partes, que satisfizesse as necessidades peculiares dos
moradores e dos envolvidos direta ou indiretamente.
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Recorrentemente, ao longo das últimas décadas, já está demonstrado que soluções padronizadas em larga escala não aceleram o processo
de organização urbana e habitacional. Experiências como BNH (Banco
Nacional de Habitação) e outras são pontuais e não ajustadas às peculiaridades de cada contexto microrregional e social.
Essa proposta é extremamente simples. Não há detalhes maiores a
serem explicitados. A melhor forma é se utilizar de exemplos. Suponha
uma região de moradias precárias, cujo um dos componentes sociais
mais deletérios seja a baixa qualificação dos jovens de 18 a 24 anos. Ao
analisar o cenário local, se o gestor tivesse a versatilidade de negociar
com alguma instituição de ensino a cessão de um terreno no projeto
para a construção de uma unidade de profissionalização, haveria vários
ganhadores: os jovens, que teriam um local para qualificar-se; a instituição de ensino e o gestor, que poderiam alcançar um desempenho maior
na implantação do projeto.
Além disso, haveria uma externalidade mensurável e, portanto,
capturável: os ganhos tributários que jovens bem qualificados geram ao
longo do tempo.
Há inúmeros estudos nacionais e internacionais comprovando
a relação entre educação, evolução salarial e crescimento econômico.
Provavelmente, a maior referência acadêmica brasileira nesse tema é
o Dr. Naércio Aquino Menezes Filho. Nos seus inúmeros artigos e
pesquisas realizadas estuda-se a relação entre educação, colocação no
mercado de trabalho, remuneração, desigualdade de renda e nível de
desemprego. Um resumo superficial de sua vasta bibliografia é: há uma
relação notória entre educação de boa qualidade e ganhos salariais.
Portanto, se o gestor quisesse rentabilizar a captura de externalidades,
no longo prazo, e se o governo viabilizasse juridicamente a captura
dessa externalidade positiva, uma parte dos custos das intervenções
poderia ser financiada pelo ganhos tributários que jovens bem qualificados geram no longo prazo. Se o governo recusasse a captura do
ganho tributário, poderia simplesmente alocar o valor presente equivalente, se tivesse orçamento.
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2.1.5 Fundo de eliminação ou mitigação da precariedade (FEP)
Da mesma forma que um fundo de investimento recebe os recursos de
inúmeros cotistas e o seu gestor investe em diferentes modalidades de
ativos, o gestor desta proposta, se tivesse seu projeto aprovado pelo atores
envolvidos, teria que criar e registrar um Fundo de Eliminação ou Mitigação da Precariedade (denotaremos esse fundo de FEP). Com o FEP,
o gestor teria um instrumento transparente e regulado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para captar recursos de diferentes fontes
e aplicar na implantação do projeto de melhoria da microrregião.
Cada agente que cedesse recursos ao gestor teria um número de
cotas desse fundo. Esse fundo, inicialmente, captaria recursos nas fontes primárias e, após a implantação do projeto, continuaria captando
as externalidades positivas mensuráveis que as partes concordaram em
compartilhar. Esse compartilhamento seria por certo período de tempo
negociado e definido no arcabouço do projeto e acordado entre os atores
envolvidos.
2.1.6 Cotas dos FEPs
Todos os atores que depositassem recursos no FEP teriam uma quantidade de cotas a um preço ajustado periodicamente pelo gestor. Diferentemente dos fundos de investimento tradicionais, cada tipo de cotista teria
um nível de prioridade diferente para saque dos seus recursos depositados. Os cotistas prioritários teriam risco baixíssimo de não reaverem seus
recursos. Quanto menor a prioridade da cota, maior o risco de não conseguir reaver os seus recursos. Com esse expediente, poder-se-ia agregar,
no mesmo fundo, recursos do FGTS; do governo municipal, estadual e
federal; dos moradores da microrregião; dos atores que quisessem acelerar a intervenção urbana. Além dos depositantes iniciais, o FEP também
receberia as externalidades capturáveis.
Os cotistas seriam divididos em classes de cotas. Alguns cotistas
teriam prioridade no recebimento dos valores, por exemplo, se o FGTS
fosse um dos cotistas, dado os compromissos que o FGTS tem com os
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trabalhadores de pagar TR mais 3% de juros ao ano, o cotista FGTS
teria prioridade no recebimento e só depositaria o montante que o gestor indicasse com baixo risco de não reaver com pelo menos TR+3%,
eventualmente, somando-se algum ganho adicional negociado entre as
partes, ou seja, o FGTS e o gestor do fundo.
A figura do fundo, além de ser um instrumento financeiro flexível e
versátil, serve também como uma forma de integrar os esforços de vários
agentes envolvidos. Além disso, serão públicos e explícitos os resultados
alcançados na intervenção, dado que todas as movimentações do fundo
seriam publicadas periodicamente, tal qual qualquer fundo comum de
investimento regulado pela CVM e autorregulado pela Anbid.
Cada microrregião gerará interesse de vários atores distintos. Alguns atores terão interesses sociais generosos e outros terão interesses
capitalistas ambiciosos. Cada um poderá atuar de acordo com as suas
peculiaridades e expectativas.
Um bom exemplo dessa atratividade é a favela de Paraisópolis, que
está num bairro de classe média alta de São Paulo, o Morumbi. O espaço
ocupado por essa favela comportaria inúmeros condomínios de diferentes padrões, muitos de alto padrão, aliás. Se algum gestor se interessasse
em criar um FEP para implementar melhorias e se o projeto fosse substancialmente atraente para os envolvidos, muito provavelmente, grandes
incorporadoras almejariam o espaço ocupado para realizarem incorporações de condomínios para a classe média. Obviamente, o projeto só seria
implantado se as trocas fossem justas para as partes envolvidas. Muitos
moradores gostariam de permanecer na região e outros de mudar-se para
outras regiões. O gestor procuraria alocações estratégicas que viabilizassem a intervenção. Os atores teriam a liberdade de escolher livremente
se gostariam de participar ou não do projeto.
2.1.7 Agente fiscalizador
Dado que haveria uma gestão privada num espaço público, a existência de um agente fiscalizador é inevitável. Esse agente verificaria se as
ações, particularmente arquitetônicas e urbanas, seriam coerentes com
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os compromissos assumidos entre os cotistas do fundo: nos preços, no
cronograma, nas especificações do projeto e na efetiva execução.
O agente fiscalizador, atualmente, mais qualificado para realizar
essa tarefa é a Caixa Econômica Federal. Há muitos anos suas equipes
de engenheiros acompanham obras, orçamentos e cronogramas. A experiência acumulada e sua capilaridade nacional gabaritam-na a ser esse
agente fiscalizador.
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3

ANÁLISE CRÍTICA E ECONÔMICA
DA PROPOSTA, SUAS VANTAGENS
E DESVANTAGENS

Ações sociais bem estruturadas, planejadas e implementadas geram resultados que se ramificam na saúde das pessoas envolvidas, na produtividade, na autoestima, na disposição de progredir e em tantos outros eixos
da vida. Mas também geram resultados positivos economicamente. Alguns, só para exemplificar, serão listados a seguir.

3.1 Primeiro exemplo de externalidade capturável:
aumento da arrecadação tributária
Na proximidade de favelas que tenham alto índice de criminalidade, tiroteios, conflitos de facções de traficantes e beligerância em geral, é baixa
a liquidez dos imóveis regulares próximos e, além disso, os seus preços de
venda apresentam deságios altos. Essas duas dificuldades juntas reduzem
a arrecadação tributária, particularmente no ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano),
dado que o valor venal é penalizado.

O método de captura dessa externalidade demandaria a aceitação
da prefeitura em ceder parte do aumento do IPTU ao FEP e, sobretudo, estimar a média de arrecadação desses tributos antes e depois da
intervenção. A literatura de precificação é vasta e fértil para resolver esse
problema, portanto essa externalidade é totalmente mensurável.
A divisão do aumento do IPTU pós-mudança urbana poderia ser
negociada entre o gestor do FEP e o poder municipal. Nem o poder municipal nem o gestor teriam a obrigação de aceitar uma divisão irreal ou
injusta. Simplesmente, se não houvesse um ponto de equilíbrio alcançável entre as partes, a intervenção urbana e social não seria implementada
e o gestor poderia procurar outro espaço para exercer sua competência e
o poder municipal teria a chance de justificar-se perante os eleitores da
sua cidade porque não encontrou uma divisão equânime.
Obviamente, cada um desejaria 100% do acréscimo. No entanto,
há outros interesses que podem estimular o acordo: a prefeitura poderia
capturar várias externalidades não mensuráveis se o projeto fosse implementado (por exemplo: maior segurança pública, melhor estrutura
urbana e, portanto, maior facilidade de manutenção); o gestor não aceitaria implementar o empreendimento se não conseguisse angariar fontes
de recursos para sua remuneração.

3.2 Segundo exemplo de externalidade capturável: ganho
de novos entrantes no fgts e Previdência Social
Cada novo trabalhador com carteira assinada gera receita para o FGTS.
Como os depósitos no FGTS são remunerados a TR + 3% e aplicados
acima disso geram receita administrativa de gestão para a CEF (Caixa Econômica Federal), se o projeto envolver formas de se estimular
a formalização do trabalho, haverá ganhos, pequenos, para o FGTS,
mas haverá e serão de longo prazo. As alternativas para isso ocorrer são
inúmeras, por exemplo, numa região com muitos desempregados sem
qualificação profissional que forem qualificados no âmbito do projeto
(instalando-se algum polo profissionalizante, uma oficina de treinamento de costureiras e outros tantos exemplos), haveria razões financeiras
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mensuráveis para estimular a CEF a colaborar com uma parte do VP
(valor presente) do fluxo de longo prazo que essa qualificação lhe propiciaria. Esse valor seria efetivamente pequeno, no entanto, esse exemplo
foi citado apenas para destacar que há e haverá inúmeras externalidades
positivas em vários agentes públicos e privados.
Da mesma forma que haverá ganho de longo prazo para o FGTS
no exemplo acima, pelo mesmo motivo haverá ganho para a Previdência
Social, aliás, não apenas no VP da intermediação financeira, mas também na solidez arrecadatória do sistema de previdência oficial.

3.3 Terceiro exemplo de externalidade capturável:
ganhos na produtividade da qualificação
No momento de reorganização urbana que o gestor planeja implementar
numa região precária de cada cidade, poder-se-ia aproveitar e incorporar
ao projeto a instalação de espaços de qualificação. Nesses espaços vários
agentes educacionais (sistema S, universidades públicas e privadas, empresas, grupos de executivos aposentados, ONGs, etc.) poderiam inserir
esforços de qualificação pautados em análises e necessidades concretas
das economias regionais. Essa adequação estratégica seria uma das atribuições latentes do gestor do projeto.
Acompanhar as externalidades que esse espaço de qualificação geraria é tecnicamente muito simples: basta que todas as pessoas que sejam
qualificadas tenham CPF. Com isso, todas as externalidades tributárias
e contributivas que a qualificação gerasse seriam monitoráveis no longo prazo; obviamente, se os agentes arrecadadores admitissem repassar
as informações pertinentes, de forma agregada, da arrecadação. Valores
agregados não feririam a confidencialidade e privacidade das pessoas.
Mesmo que os agentes de arrecadação tributária e contributiva não admitissem compartilhar o ganho de longo prazo, o gestor poderia estimar
esse valor e apresentá-lo à sociedade, que decidiria se o poder público
deveria ou não entregar ao projeto o VP desse ganho.
Se o poder público não achar legítimo compartilhar o ganho futuro, teria toda a liberdade de ele próprio implementar o projeto usando
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sua capacidade de investimento e gestão. Mas terá, também, que deixar
claro publicamente: que não aceita o projeto, que vai implementá-lo
ou fará outro, quando o fará, com quais recursos e que desempenho
alcançará.

3.4 Quarto exemplo de captura ou criação de
externalidade: liberação de espaço geográfico
para a incorporação de prédios da classe média
Vários bairros precários no Brasil estão incrustados em bairros de classe
média e classe média alta; um exemplo típico é a favela de Paraisópolis
(Figura 3.1), que fica no bairro do Morumbi na cidade de São Paulo.
Nessa favela vários exemplos de ações integradas já foram implementadas, por exemplo: com o Hospital Albert Einstein e com o governo
estadual, que implementou um projeto de obras de reurbanização do
complexo Paraisópolis.

Figura 3.1 Favela de Paraisópolis no bairro do Morumbi, SP.
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Embora o poder público tenha implementado ações em alguns
bairros precários, o número de bairros é muito alto. Soluções mais rápidas, flexíveis e autofinanciáveis são necessárias para acelerar a melhoria
das microrregiões precárias.
No exemplo Paraisópolis, o seu espaço geográfico, uma vez reformulado urbanisticamente, com melhoria das habitações, ajustes nas ruas,
inserção de áreas verdes e de lazer, inserção de aparatos sociais (creches,
delegacias, etc.) e liberação de espaço para incorporação de prédios de
classe média, geraria alternativas de investimento às incorporadas, que
poderiam ser cotistas do FEP de Paraisópolis.
Com o investimento que as incorporadoras teriam interesse em fazer, se autofinanciaria uma parte da reformulação urbana e se criaria
alternativas de emprego e treinamento profissional para os moradores.
Durante a fase de construção, as construtoras precisariam contratar; o aparato social precisaria de corpo funcional, assim como os novos
prédios de classe média precisariam de funcionários.
Essa visão integrada de um gestor estratégico, focado em resultados
objetivos, alcançaria com mais rapidez e eficiência um reordenamento
urbano e uma grande potencialização econômica e social.
Quanto mais eficiente e estruturador o seu projeto, maior seria o
seu ganho na taxa de administração do FEP.

3.5 Quinto exemplo de captura ou criação de
externalidade: os depósitos do fgts dos moradores
Ocorrerá se houver permissão de utilização mensal dos depósitos do
FGTS dos moradores de cada residência, inclusive construção e reforma
das moradias que, remanescentes, poderiam estar no âmbito do projeto.
Particularmente pelo fato de que, se o gestor criar mecanismos de formalização da mão de obra local, negociar isso com o FGTS seria mais
palatável. Embora o tema de utilização dos depósitos mensais já tenha
sido discutido e causado desconfortos, ele terá de estar na pauta. Com
isso, haveria todo o estímulo do gestor em treinar e capacitar os moradores para que alcançassem o registro em carteira, fator útil e relevante
ao FGTS e à Previdência Social.
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3.6 Outros exemplos de externalidades capturáveis e não
capturáveis
O assunto externalidade nas intervenções urbanas e sociais é muito extenso. Não há espaço para analisar todas, mesmo que superficialmente como
nos parágrafos anteriores. Mas podemos listar as principais modalidades:

•
•
•
•
•
•
•

tributárias, contributivas e sociais (municipais, estaduais e federais), geradas pela inserção dos envolvidos no mercado de trabalho
formal;
saúde, odontológica, higiene;
educação;
psicológica e emocionais, particularmente na autoestima;
no sentimento de cidadania. Há como se sentir cidadão morando
ao redor de um córrego que conduz esgoto habitado por uma extensa fauna de roedores e insetos?
na construção das carreiras dos moradores, particularmente, pela
possível integração entre reformulação urbana e educacional;
e várias outras.

3.7 Função econômica da transparência das
externalidades
Já está muito claro, nacional e internacionalmente, a importância da
mensuração dos benefícios que os investimentos sociais podem gerar
no âmbito privado, para assim quantificar a qualidade do investimento
público (SCHOR; AFONSO, 2005; BAKER, 2000). Recorrentemente,
investimentos públicos não monitorados esbanjam recursos com finalidades espúrias e pessoais. Uma forma simples e expedita de exercer o
poder da escolha de forma producente é saber objetivamente o benefício
dessa escolha.
As grandes ações e intervenções transformadoras, na estrutura dessa proposta, terão como pilares intrínsecos a explicitação das externalidades mensuráveis e não mensuráveis. Após a explicitação, há como
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monitorá-las objetivamente. Para se obter clareza nas metas, exige-se a
verificação entre o previsto e o alcançado.
A ideia de transparência e simetria de informação são eixos fundamentais em vários capítulos da Teoria Econômica e Teoria de Finanças, mas, antes de tudo, estão presentes estruturalmente na Teoria Geral
dos Sistemas. Para que os sistemas sejam robustos (resistentes a perturbações), eficientes (usem recursos de forma inteligente) e adaptativos
(corrijam eventuais distorções quando saírem na trajetória ótima) há a
necessidade inexorável de mecanismos de retroalimentação (feedback).
Com mecanismos adequados de feedback as ações dinâmicas (realizadas
hoje com consequências ao longo do tempo) poderão atingir níveis satisfatórios de robustez, eficiência e adaptabilidade. Fatores sem os quais
o crescimento social e econômico fica vacilante, injusto e lento.

3.8 Aumento da produtividade do trabalho – o pib
começa na moradia e na escola
Se há um fato incontestável na Teoria Econômica é a importância da
produtividade no crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e, portanto, no enriquecimento das nações e das pessoas.
O potencial de crescimento do PIB começa algumas horas antes do
trabalho, quando o trabalhador acorda todos os dias. Ao acordar, dentro
da sua residência situada em algum bairro, aí começa o PIB. As condições objetivas mínimas de conforto e dignidade impactam substancialmente em sua produtividade, que se manifestará algumas horas depois
no expediente de trabalho: nos processos que executará, nos controles e
monitoramentos, nas tarefas que aprimorará, nas tecnologias que manipulará, nos textos que lerá ou escreverá, na comunicação com os outros
trabalhadores.
Como esperar produtividade de um indivíduo que no instante inicial do dia acorda num pequeno cômodo lotado de pessoas, numa casa
sem chuveiro, numa casa cheia de ruídos das casas ao lado compactadas
em poucos metros quadrados e tantos outros desconfortos arquitetônicos? Essa situação foi gerada depois de inúmeros fatos e encadeamentos
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históricos, já largamente dissertados em textos sociológicos e antropológicos, inclusive no Capítulo 1 deste trabalho. Os antropólogos já deixaram claro que nossas interações sociais, portanto também laborais,
esculpem nossas nuanças comportamentais. Por isso, particularmente
no estudo de Nascimento (2004), não há como escapar da visão integrada de casa, bairro, trabalho, produtividade, cidadania, crescimento
econômico.
Ao embutir na formulação dos FEPs a obrigação da explicitação das
externalidades positivas, mostraremos categoricamente, a todos os envolvidos, esses encadeamentos. Faremos um esforço didático, preciso e
gerenciável de autoconhecimento social, tributário e, sobretudo, fiscal.

3.9 Capital intelectual e crescimento econômico
Se há outro fato incontestável na Teoria Econômica é a importância do
capital intelectual e educação na produtividade (MENEZES; SACCONATO, 2005) e, consequentemente, no crescimento do PIB. Como esperar
desse mesmo trabalhador que à noite tenha condições físicas e psicológicas de estudar e fortalecer seu capital intelectual?
Cada dia arrasta anos anteriores, particularmente os anos escolares. Não há nenhuma dúvida, na Teoria Econômica, do potencial econômico do capital intelectual das pessoas e, portanto, na importância
da educação nesse processo. Como esperar que uma criança desenvolva
capital intelectual e tenha uma boa educação se ela habita um cômodo
com várias pessoas sem um mínimo espaço para sentar-se e fazer a lição
de casa? Como esperar que mantenha livros bem conservados com a
umidade das madeiras que imitam paredes, pisos e tetos?
O PIB começa na escola, no trabalho, na residência, nos processos
cotidianos que intercalam trabalho, educação e moradia.
Não há como pensarmos no PIB sem nos lembrarmos que cada
agente microeconômico é um encadeamento de fatos, experiências e
emoções.
Para Nascimento (2004), qualquer política pública, para ser eficaz,
deve lidar com aspectos simbólicos, culturais, educativos, econômicos,
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urbanísticos e estruturais de uma favela. Essa sua conclusão alimentou e
estimulou a existência desta proposta.

3.10 Estrutura urbana, ruas, instituições e crescimento
econômico
Para que o cotidiano das pessoas flua e aconteça, alguns aspectos básicos
são inevitáveis: água para tomar e para a higiene pessoal; ruas para que
os carteiros possam entregar a correspondência; residências com números para que o mesmo carteiro encontre-a; ruas para que a ambulância
consiga deslocar pessoas enfermas ou idosas; iluminação para que os
jovens possam estudar à noite; ruas para que os agentes policiais possam
deslocar sua força coercitiva na ocorrência de eventos criminosos; ruas
para que as viaturas policiais possam aprisionar e transportar indivíduos
perigosos à coletividade, etc.
Não há como supor que milhões de pessoas terão condições de
inserção na dinâmica capitalista sem que alguns ingredientes básicos
existam em sua vida.
Para crescermos, precisamos de capital intelectual. Para termos capital intelectual, precisamos que os jovens estudem. Jovens de famílias
modestas trabalham durante o dia e estudam à noite, portanto, eles precisam de ruas e iluminação. Enfim, becos e cantos escuros reduzem a
nossa capacidade de crescimento econômico.
Sem estrutura urbana adequada, haverá uma exclusão permanente
de milhões de indivíduos, consequentemente uma redução da produtividade da população economicamente ativa brasileira. Sem esquecer da
exclusão perene dos mesmos jovens que não puderam estudar à noite,
por não terem a chance de uma boa educação.

3.11 Lazer, estrutura urbana e crescimento econômico
Não há nenhuma dúvida entre os educadores e especialistas em saúde física e mental que o ato de brincar, divertir-se, jogar bola e outras atividades
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lúdicas e recreativas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo
das crianças e jovens, para aprimoramento de várias habilidades e competências de todos e para a redução das tensões do cotidiano das grandes cidades. Portanto, regiões urbanas sem qualquer espaço de recreação,
sem praças, sem áreas verdes, apenas com córregos e corredores estreitos
retro-alimentarão processos socioeducacionais nocivos e recorrentemente
excludentes. Particularmente, para uma população que não tenha renda
para ir ao cinema, ao teatro e associar-se a clubes poliesportivos.
Dados do relatório Estudos criminológicos da Secretaria de Segurança
Pública do Governo Estadual de São Paulo de julho de 2004:
A idade que apresentou o maior número de óbitos (moda) foi 19
anos. Mais da metade dessas vítimas é formada por adolescentes e
adultos jovens do sexo masculino, visto que os homens na faixa de
15 a 29 anos concentram 56,0% do total dos homicídios. Decorrente disso, os coeficientes nessa população chegam a valores muitos
altos, com pico no grupo de 20 aos 24 anos, com taxas atingindo
262,8/100.000; seguindo-se o de 25 aos 29 anos, 226,8/100.000 e
15 aos 19 anos, 205,4/100.000. Embora com coeficientes bem menores que os homens (para todos os grupos de idade), a mulher que
morre vítima de homicídio, também é, na maioria dos casos, jovem.
O sexo feminino apresenta os coeficientes e as proporções distribuídos de maneira próxima àquela encontrada para o sexo masculino.

Os números acima são autoexplicativos: muitos jovens, sem alternativas, sem educação, sem espaços para exercitarem suas potencialidades,
sem uma quadra para uma “pelada”, sem um espaço para aprenderem
música, sem profissão, sem inserção, acabam integrando-se às estruturas disponíveis no contexto: gangues e facções criminosas. A exclusão e
marginalidade não é gerada pela pobreza (Nascimento, 2004):
qualquer política pública que se disponha a tentar solucionar este
problema (a criminalidade) não poderá lidar apenas com aspectos
estruturais ou legais. Muito mais do que simplesmente combater
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tervenção infinitamente mais trabalhosa e precisa do que as sempre
violentas, arbitrárias e corruptas “ocupações” ou “incursões” – será
preciso lidar com aspectos simbólicos, arquitetônicos, culturais,
educativos, econômicos, urbanísticos e estruturais.

3.12 Vantagens da proposta
Com a arquitetura financeira e administrativa proposta, há vários elementos que formam um sistema robusto, eficiente e retroalimentado:

•
•

•
•

Uma figura central estratégica planejando a solução e sendo remunerada para isso: o gestor.
Atores (internos e externos) participando da proposta, recebendo
benefícios diretos e indiretos: os moradores do bairro precário, os
moradores das imediações, as empresas incorporadoras, os captadores das externalidades positivas.
Um agente retroalimentador que acompanhará a implementação
do projeto, o cumprimento das metas, a fidedignidade dos demonstrativos: o agente fiscalizador.
Nenhum ator (interno ou externo), nem o gestor nem o fiscalizador serão compulsoriamente colocados nas suas posições. O que
os aglutinará será a qualidade do projeto, que terá como condição
primordial procurar um arranjo que gere ganhos e externalidades
positivas a todos. Se os moradores do bairro precário não quiserem,
se o prefeito ou o governador bloquearem ou se algum órgão das
três esferas de poder considerar inadmissível o projeto, não será implementado. A qualidade, a inteligência do projeto e a capacitação
do gestor serão a argamassa do projeto.

Com a sistematização proposta acima, podemos destacar as suas
vantagens:

•

não ser compulsório, portanto os atores (internos e externos), se
aceitarem a sua implementação, estarão engajados autonomamente;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

deixar claro os benefícios econômicos dos envolvidos, não havendo
espaço para espoliações ou manipulações;
ser totalmente fiscalizável, dado que os mecanismos típicos dos
fundos de investimento serão usados, tal qual um fundo de investimento cujos gestores são fiscalizados pela CVM e autorregulados
pela Anbid;
permitir a profissionalização da gestão, dado que os atores envolvidos não aceitariam atuar com aventureiros desqualificados;
diluir as fontes de financiamento entre vários envolvidos, o que
permitirá que várias ações equivalentes sejam implementadas sem
sobrecarregar os orçamentos das três esferas de poder;
criar mecanismos de integração dos atores ao redor de objetivos sociais comuns, sem paternalismos e segregações – os próprios atores
discutirão as suas soluções e caminhos;
ser um instrumento de autoconhecimento intra e supraclasses sociais;
fortalecer o senso de cidadania e comprometimento histórico;
colocar a sociedade civil no palco e o governo na plateia;
criar externalidades que não existirão se o projeto não for implementado, o que cria pressão política para a sua implementação;
apresentar componentes de autofinanciamento.

Além das vantagens implícitas da proposta, o Brasil tem algumas
vantagens estruturais:

•

•

a CVM (Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador dos
fundos de investimento) já tem um arcabouço regulatório praticamente suficiente para implantar a figura do FEP, só exigindo adendo regulatório detalhando alguns aspectos contábeis, fiduciários e
prudenciais do FEP;
a Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) – já
tem toda a capacitação técnica e gerencial para autorregular e certificar os potenciais gestores dos FEPs, exigindo poucos ajustes nos
seus processos internos, padrões e exigências;
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•

•
•
•

•

a CEF (Caixa Econômica Federal) tem há muito tempo equipes
qualificadas, nacionalmente, disponíveis para fiscalizar e acompanhar cronogramas, orçamentos e efetiva implementação de obras
pequenas, médias e grandes;
agentes financiadores de longo prazo (BNDES, FGTS, FAT, Sistema
Financeiro de Habitação e outros), capacitados e com recursos para
investimento que tenham uma boa concepção e solidez;
grandes empresas construtoras com capacidade de incorporar grandes interferências urbanas;
grandes instituições de ensino e pesquisa e redes hospitalares com
capacidade de atuar e preencher núcleos de qualificação e atendimento inseridos nos projetos de intervenção urbana. Aliás, como o
Hospital Albert Einstein já faz na favela de Paraisópolis;
uma classe média cansada das sequelas que a desestruturação urbana e social gera nas imediações dos seus bairros.

3.13 Desvantagens da proposta
As desvantagens e desafios são inúmeros e muito árduos:

•
•
•

mudança jurídica substancial em várias escalas de poder. Aliás, o
número de mudanças, discussões regulatórias, audiências públicas
e fóruns municipais, estaduais e federais não serão desprezíveis.
precisar incluir atores que não estão muito acostumados a pensar
em ações sociais;
colocar a sociedade civil no palco e o governo na plateia. Esse aspecto é vantajoso e desvantajoso. Os governantes têm intrinsecamente um desejo egocêntrico de serem considerados os artífices das
transformações sociais históricas e sociais. No entanto, há um erro
numérico nessa suposição. Há um presidente, algumas dezenas de
governadores e senadores, alguns milhares de vereadores e deputados. Todos juntos são menos que 100 mil pessoas. Os outros são
quase 200 milhões, sendo quase 120 milhões de eleitores;
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•

•
•

alguns mecanismos de captura de externalidades serão, praticamente, formas de securitização de tributos e contribuições sociais.
Embora possam ser substituídos e negociados por antecipações orçamentárias explicitáveis de forma transparente;
alimentar discussões ideológicas recorrentes na história brasileira:
mais Estado ou menos Estado;
alimentar as desgastadas discussões: privatização e espoliação das
massas trabalhadoras, o deletério lucro privado e outras tantas
discussões.
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4

DISCUSSÃO FINAL E DESAFIOS

Ações sociais bem estruturadas, planejadas e implementadas geram resultados que se propagam e ramificam em vários eixos da vida social,
particularmente quando os atores envolvidos aglutinam sinergias, ímpetos e desejos convergentes. Mas há de haver, simultaneamente, fundamentos econômicos que deem sustentação aos esforços. Ações éticas e
generosas são fundamentais para construir coesão e comprometimento
entre as partes, no entanto, negar a importância do clássico ganho econômico e do inevitável profissionalismo é ingenuidade.
Para puxar muito peso a carruagem precisa de muitos cavalos, no
entanto, um condutor profissional e remunerado é inevitável. Empresas
do terceiro setor são fundamentais para o progresso social e econômico,
entretanto, a existência de um vértice profissional remunerado para tanto é indispensável.
Com a integração entre FEP e gestor, teríamos profissionais planejando, aglutinando atores e captando recursos para todo o território nacional. O mecanismo de captação seria transparente e facilmente
regulável dentro do atual arcabouço disponível na CVM, com alguns
ajustes pontuais para a figura contábil e jurídica do FEP.
Os engenheiros, arquitetos, financistas, contadores e administradores brasileiros são notoriamente talentosos e profícuos. O aprendizado

desses profissionais, após anos de instabilidade inflacionária e institucional, moldou artesãos criativos.
Ao mesmo tempo, temos atores com capacidade financeira e capacitação técnica prontos para atuarem nas transformações urbanas que o
capitalismo brasileiro exige. Todos, obviamente, demandam mecanismos de financiamento.
Postergar as transformações urbanas e os processos sociais que emergem delas limita e apequena o nosso potencial econômico e social.
No livro O cortiço, escrito por Aluísio Azevedo e publicado em
1890, ou seja, há 119 anos, notaremos inúmeras similares com a realidade urbana atual.
Mais 119 anos de omissão e covardia nos fariam pequenos e fracos.
O brasileiro “é antes de tudo um forte”; os entraves jurídicos e institucionais não podem nos acovardar.
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