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  Parte deste trabalho corresponde a projetos realizados para o Sebrae-Rio e para o Banco do Nordeste. Ele estende 

no tempo e nos temas projeto prévio para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro através do Instituto Pereira Passos 
sobre favelas assim como artigo publicado pelo Governo do Estado. 
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Apresentação 

 

Paulistas, mineiros, pessoas de outros estados, mesmo aqueles nascidos na capital federal, 

escrevem com freqüência sobre a sua localidade. Os títulos dos principais jornais destes locais 

refletem isso: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas e o Correio Brasiliense. 

No Rio de Janeiro, os principais jornais são o Globo, O Dia e o finado Jornal do Brasil, o que reflete 

a baixa preocupação com questões locais, não dos veículos em si, mas da população que compra, ou 

não, jornais.  

Em 1994, o jornalista do O Globo Zuenir Ventura chamou o Rio de “Cidade Partida”, 

dividida entre o asfalto e o morro. Se Zuenir morasse em São Paulo, ou em Brasília, ele escreveria o 

livro “Cidade Cercada”, sobre a ilha de riqueza rodeada por periferias pobres. Zuenir é de Além 

Paraíba, terra de meu avô Agostinho, outro mineiro apaixonado pelo Rio
2
. Se Zuenir fosse carioca, 

não escreveria livro nenhum sobre o Rio: cariocas da gema não gostam de escrever sobre o Rio. 

Pessoas de fora olham para dentro do Rio, cariocas olham para fora do Rio. Esta era a regra. 

André Urani (nascido na Itália e criado em São Paulo) e Fabio Giambiagi (filho de argentinos, 

criado lá), cariocas por opção organizaram a coletânea “Rio de Janeiro: A Hora da Virada”
3
. O 

sugestivo título da obra reflete além de mudança da política pública, talvez reflita uma mudança de 

atitude dos cariocas em relação a sua terra.  

André já havia nos brindado com seu livro sobre suas trilhas para o Rio avançar. Uma nova 

geração de estudiosos nativos, na qual eu me incluo, passou, sob sua liderança, a se debruçar sobre 

os caminhos e descaminhos da nossa própria terra. O Rio de Janeiro virou objeto preferencial da 

agenda de pesquisas e de práticas. Além deste gosto pelos estudos cariocas, aprendi com André a 

pesquisar sobre favelas e empreendedorismo (ou negócios nanicos, como prefiro chamar).  

                                                 

 

 
2
 Meu avô gostava tanto desta cidade que mais do que viver, optou por morrer aqui. Na verdade, este é outro enredo 

comum no Rio de Janeiro. O Rio não é uma cidade de jovens bronzeados, mas uma cidade de idosos igualmente 

bronzeados. Uma espécie de Flórida ou Miami brasileiras, temos a unidade da federação e a capital com a maior 

proporção de idosos do país, em particular aqueles de renda mais alta. A fábula que envolvia o explorador espanhol 

Ponce de Leon da Fonte da Juventude, que se passava na terra que virou Flórida (como em 

http://cps.fgv.br/fontejuventude) pode explicar parte da concentração de idosos. Por outro lado, Rio parece Fonte da 

Saudade. 
3
 O livro cuja orelha compõe este prefácio descortina novos horizontes para o Rio. Nele todas as novas direções 

relevantes foram mapeadas. Dos concretos objetos físicos de progresso - petróleo, energia, logística, infraestrutura e 

meio ambiente - passando ao investimento nas pessoas através da restauração da excelência em educação, saúde e 

assistência, chegando aos intangíveis - mobilização social, economia criativa, ambiente de negócios, valor da marca da 

cidade - até o legado dos grandes eventos esportivos. Este é o melhor guia existente para o redescobrimento do Rio. 

http://cps.fgv.br/fontejuventude
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Economistas cariocas traçaram as principais políticas públicas nacionais, do PAEG ao Real, 

passando pelo cruzado e chegando ao regime macroeconômico vigente, mas não só. Do desenho do 

Bolsa Família passando pelo SUS que é obra dos sanitaristas da Fiocruz. Neste ínterim de ações 

nacionais, os “três Rios”, leiam-se cidade, estado e metrópole, foram assoreados, perdendo 

importância.  

Há um novo curso para os “três Rios” confluentes nas novas lideranças políticas. Se 

Colombo e Cabral, no calor da disputa luso-espanhola, descobriram a América e o Brasil; se 

bandeirantes como Fernão Dias Paes Leme, na acirrada caçada por esmeraldas, descobriram 

literalmente o interior do Brasil, os nossos Cabral e Paes - juntos - redescobriram o Rio. 

Cariocas passam agora a pensar e a agir onde moram. Se antes a sigla era URV, usada na 

estabilização do Real, agora a sigla da vez é UPP, aplicada na segurança e no social. São programas 

de base territorial, mas como os planos macroeconômicos de outrora, com vocação para exportação 

Made in Rio.  

O Rio de Janeiro busca combater o mal coletivo da insegurança através do lançamento das 

Unidades Policiais Pacificadoras (UPPs) nas áreas conflagradas da cidade, com a ocupação desses 

territórios pelo Estado. A lógica da UPP é a da conquista de espaços físicos em relação à 

bandidagem, de liberar a população destas comunidades do poder paralelo lá estabelecido pela 

ausência do poder público. 

Confesso que, como não especialista de violência, a princípio, desconfiei da eficácia das 

UPPs nesta nobre causa, pois o efeito mais palpável por mim percebido da primeira UPP 

estabelecida no Morro Dona Marta em Botafogo, Zona Sul do Rio, foi o de exportar o seu principal 

traficante de drogas primeiro para Rocinha e depois para o Morro dos Cabritos, que fica atrás da 

minha casa na Ladeira do Sacopã na Fonte da Saudade, emanando efeitos colaterais muito 

desagradáveis sobre a segurança local.  

Esta é uma abordagem de equilíbrio parcial, praguejava eu. Como uma solução local pode 

prover um equilíbrio geral? Até que no natal de 2009 ganhei meu presente: uma UPP no Morro dos 

Cabritos. Pois bem estou até agora em lua de mel com a minha UPP, eu, como economista, não 

posso deixar de reconhecer que os imóveis de minha área sofreram forte valorização, recuperando 

pelo menos parte da perda de capital anterior causada pelo risco da violência.  Nas minhas idas, 

agora freqüentes, ao Morro dos Cabritos, onde vou menos por questões sociais, mas mais para me 

exercitar e ao fim contemplar a sua vista única para a cidade com a Bahia de Guanabara ao fundo, 

percebo uma bela transformação em curso.  
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A ocupação dos territórios anteriormente conflagrados pelo tráfico, ou pelas milícias, sejam 

morros no meio da cidade, sejam guetos da periferia, se mostra como saída à fonte primária de 

violência urbana que afeta antes e acima de tudo aos moradores das comunidades.  

Se eu como vizinho ganhei muito com a UPP, imagine quem mora lá na comunidade. Tenho 

ouvido relatos fantásticos das pessoas que lá moram de como suas respectivas vidas mudaram para 

melhor. Estes depoimentos são consistentes com o movimento das pessoas e dos negócios na 

comunidade. UPP para todos! É preciso sair do impressionismo pessoal e olhar os fatos através de 

dados representativos da população das favelas. Este é o nosso objetivo aqui.  

 

Marcelo Neri 

Centro de Políticas Sociais da 

Fundação Getulio Vargas 

Sítio da Pesquisa 

 

O sítio da pesquisa www.fgv.br/cps/favela2 oferece um amplo banco de dados com dispositivos 

interativos e amigáveis de consulta às informações. Através dele, você pode avaliar de forma 

panorâmica as condições de vida nas comunidades de baixa cariocas, com ênfase nas duas maiores: 

Rocinha e Complexo do Alemão. 

 

  

 

  

http://www.fgv.br/cps/favela2
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Sumário Executivo 

 

Efeito-UPP 

 

A UPP é um autêntico experimento para testar as idéias de Hernan de Soto, entre outros, 

sobre como a recuperação de direitos de propriedade sob o império da lei e da ordem pode induzir 

ganhos econômicos instantâneos e duradouros. Infelizmente, ainda não tínhamos conseguido medir 

este “Efeito-UPP” sobre a economia por falta de dados, uma vez que os microdados do Censo 2010 

do IBGE ainda não estão disponíveis, mas apenas algumas tabulações de população.  

O Censo Demográfico é a base quantitativa mais usual para a análise social das favelas, mas 

a última versão disponível é de 2000, o que a esta altura já são águas passadas. O desafio aqui é 

atualizá-lo através da Pesquisa Nacional de Amostras a Domicílio, cuja última edição é de 2009; 

com isso, atualizamos no tempo e na temática, o trabalho anterior feito em parceria com o Instituto 

Pereira Passos para depois do tempo e estendemos a metodologia para captar os efeitos econômicos 

imediatos da UPP, que é o nosso foco aqui nesta pesquisa.  Assim, atualizamos em nove anos o 

retrato das favelas do Censo 2000 e começamos agora a analisar os impactos da UPP, que são mais 

recentes, antes da safra do Censo 2010 se tornar disponível.  

Constatamos que moradias iguais em tamanho, qualidade de material de construção, acesso 

a serviços públicos entre outras características observáveis são 25% mais depreciados nas favelas 

do que no restante da cidade. Isto é o que podemos chamar de efeito-favela sobre o valor dos 

imóveis (foto).  Um primeiro resultado identificado pela pesquisa na comparação do pré e pós UPP 

é que esta situação começa a mudar. Os aluguéis estão subindo 6,8% mais nas favelas que no 

asfalto, que pode ser visto como um primeiro resultado sinérgico da intervenção de segurança, que 

pode ser chamado de “efeito-UPP” sobre os aluguéis (filme). Nossa ênfase não é sobre o mercado 

imobiliário em si: o “efeito-UPP” supracitado é apenas indicativo dos “efeitos sinergia” existentes 

do choque de segurança que começa a ser emanado destas áreas. Traçamos, inicialmente, um 

comparativo entre Rocinha e Alemão, além de questões mais gerais, como o boom recente do Rio, e 

depois discutimos direções de políticas. 

 

Rocinha x Alemão 

 

Visão Geral - O mérito da estratégia acima é diminuir defasagens de informações no 

momento em que a política pública, olhares da sociedade e o debate social se voltam para as 

favelas. O defeito desta abordagem baseada na PNAD é enxergar as favelas apenas como um bloco 
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monolítico, ignorando as diferenças na diferença asfalto/favela. Da mesma forma que o bairro do 

Realengo difere do Leme, a favela do Batam difere do Chapéu Mangueira em algo mais do que no 

nome e na localização. As UPPs implantadas nestes respectivos bairros e favelas terão efeitos 

econômicos totalmente diferenciados tanto nas comunidades como no seu entorno. 

O outro instrumento de trabalho, este mais central aqui, são o Censo das Favelas 

empreendidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no Alemão, Manguinhos e Rocinha
4
.  

Estes censos nos permitem enxergar a diferença entre favelas nas formas objetiva e subjetiva, vista 

pelos olhos de seus moradores e empreendedores, por conterem um conjunto de perguntas sobre 

percepções dos próprios moradores de diferentes comunidades. Eles permitem fazer medições de 

impactos ex-ante das UPPs nos domicílios e nos negócios, de forma a ajudar no desenho das 

intervenções. 

Deteremos nossa atenção sobre as favelas do Alemão e Rocinha que são as maiores da 

cidade, no sentido populacional e simbólico, além é claro destes dois complexos de favelas estarem 

sendo objeto de novas UPPs. 

Rocinha e Alemão são retratadas numa ampla diversidade de indicadores, pois as mesmas 

são Regiões Administrativas (RAs) da Cidade, gozando de informações individualizadas de seus 

territórios. Há ainda o citado Censo das Favelas, que buscou mapear aspectos objetivos e subjetivos 

de toda a população destas áreas.  Em particular, estas pesquisas abordam as percepções e 

avaliações dos próprios indivíduos destas comunidades sobre diversos aspectos qualitativos de suas 

vidas privadas (i.e., trabalho, moradia, associativismo etc.) e do acesso e qualidade das políticas 

públicas (educação, saúde, serviços de infraestrutura etc.), entre outras. Esta visão da população por 

ela mesmo é um elemento raro nas pesquisas brasileiras e será o insumo básico aqui. 

Nosso foco substantivo é o contraste da vida privada e do acesso ao Estado entre estas duas 

comunidades antes das UPPs, olhando prospectivamente o pós-UPP. Se as duas favelas estão na 

mesma faixa de tamanho, os seus perfis social e econômico são completamente diferentes. O 

Alemão se alinha mais ao perfil das favelas da periferia do Rio por estar em área pós-industrial, 

economicamente estagnada, enquanto a Rocinha está incrustada na área mais rica da cidade e nas 

vias de expansão rumo a oeste da cidade.  Isto faz com que a Rocinha tenha um mercado de 

trabalho mais pujante, apesar de – surpreendentemente – estar mais distante do Estado que o 

                                                 

 

 
4
 Paulo Ferraz empreendeu o Censo Domiciliar e Empresarial de Parada de Lucas e Vigário Geral, cujo modelo foi 

implementado nas demais comunidades pelo Governo do Estado. Combinando a  iniciativa pioneira de Paulo Ferraz 

com a do Estado temos dados detalhados em cinco comunidades cariocas, a saber: Alemão,  Manguinhos, Parada de 

Lucas,  Rocinha e Vigário Geral.  
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Alemão e outras favelas da Zona Norte. Os efeitos colaterais adversos da desigualdade aparente a 

olho nú também são mais visíveis na Rocinha, que padece de mais descrença em relação às suas 

próprias possibilidades junto ao Estado, menor associativismo, mas menor precariedade privada, 

seja em termos de acesso a trabalho, renda ou a bens de consumo. A exceção está na baixa 

qualidade e superlotação de moradias na Rocinha, que supera em muito a do Alemão. 

Argumentamos que este é um efeito colateral da pujança econômica, combinado à topografia que 

limita espaços de ocupação da Rocinha. 

A Rocinha é uma favela diferenciada, não só pelo tamanho, mas pela precariedade causada 

pela falta de Estado no local. A localização faz diferença, já que ela está em uma das regiões mais 

ricas do Rio e nas vias de expansão rumo a Barra. O problema não é emprego, mas acesso ao 

Estado. Há uma decepção da população em relação às expectativas que ela tem com o Estado. A 

favela, que é a Região Administrativa com a escolaridade mais baixa da cidade, ainda tem um baixo 

associativismo comunitário e produtivo que precisa ser reforçado. Por outro lado, o Alemão era 

aquela com maior taxa de pobreza, o que é importante ter em mente na comparação. Senão 

vejamos: 

 

Idade - Na média, a diferença etária entre asfalto e favelas é de 10 anos de idade. Entre as grandes 

favelas, é 28,3 anos na Rocinha e 30,2 anos no Alemão. A proporção de Jovens entre 15 e 33 anos 

na Rocinha (39,8%) é bem superior à do Alemão (32,7%).  As favelas são lugares de população 

mais jovem que as do resto da cidade. Portanto: Rocinha = Jovem
2
  

 

 Rocinha  Alemão 

Crianças até 14 anos 25,18% 27,16% 

Jovens 39,77% 32,75% 

Adultos Não Jovens 35,01% 40,13% 

Idosos 5,72% 9,68% 

Solteiros 52,37% 49,35% 

 

Moradia: Espaço - 13% das pessoas moram  em residência com mais de uma família contra 3% no 

Alemão; Rocinha faz jus à denominação técnica de aglomerado populacional. No aspecto subjetivo: 

50,25% dos moradores da Rocinha dizem que tem espaço suficiente contra 62,4% no Alemão.   As 

casas da Rocinha são menores: 34,5% têm até três cômodos contra 12,34% no Alemão. Olhando 

mais em cima dos critérios, 7,06% têm mais de um banheiro na Rocinha sendo 8,63% no Alemão.   
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 Rocinha  Alemão 

Residência com 1 Família 88,04% 97,47% 

Domicílios com até 3 cômodos 34,50% 12,34% 

Domicílios com até 4 cômodos 67,68% 36,96% 

Domicílios com 1 cômodo para dormitório 61,60% 35,81% 

 

Forma de ocupação do imóvel a. Há maior precariedade na Rocinha onde 65% dos imóveis já 

foram quitados, contra 80,3% no Alemão. Na Rocinha 4,95% dos imóveis tem escritura, contra 

12,2% no Alemão. 

 

 Rocinha  Alemão 

Domicilio próprio Quitado  65,02% 80,27% 

Sem documento de imóvel 24,30% 26,30% 

Imóvel com escritura 4,95% 12,18% 

 

Serviços Públicos: Esgoto – 88,9% das pessoas na Rocinha estão conectadas com rede geral de 

esgoto, sendo este número de 94,5% no Alemão. Ainda neste quesito, na Rocinha 6,75% são valas a 

céu aberto versus 1,52% no Alemão; Lixo – 12,17% do Lixo da Rocinha é coletado diretamente por 

gari comunitário ou pela prefeitura, contra 53,1% no Alemão. Na Rocinha vigora mais a coleta 

indireta em caçamba 85,8%, 42,7% no Alemão. A freqüência é pelo menos 3 vezes por semana na 

Rocinha em apenas 8,2% da população, subindo este número para 45,6% no Alemão; Água – Na 

Rocinha 21,1% das pessoas tem acesso a rede geral com ligação interna nas casas passando este 

número para 71,3% no Alemão.  

 

 Rocinha  Alemão 

 Rede Geral de Água com Ligação Interna 21,10% 71,34% 

 Rede Geral de Esgoto 88,96% 94,52% 

 Vala a Céu aberto 6,75% 1,52% 

 Lixo Coletado 12,17% 53,10% 

 Caçamba de Lixo 85,76% 42,68% 

 Lixo Coletado ao menos 3 vezes por semana 8,20% 45,62% 

 

Comunicação - Correio – Na Rocinha 33,9% dos casos o correio chega à casa dos moradores. No 

Alemão 43,2%, sendo que apenas 4,11% dos moradores não têm endereço para correspondência. 

Na Rocinha, a proporção dos sem endereço de correio é 36,8%.  Celular - Em compensação, na 
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Rocinha, 64,8% tem, na família, aparelho de telefonia móvel, contra 43,1% no Alemão 

confirmando o viés privado da Rocinha. 

 Rocinha  Alemão 

Residência tem celular 26,41% 14,14% 

O correio chega até a porta da sua casa 33,90% 43,42% 

 

Infraestrutura Pública: Calçamento – Na Rocinha 72,2% das pessoas tem calçamento pelo 

menos parcial em frente às suas casas, contra 83,3% no Alemão. Caminho para casa - Acesso à 

moradia por rua de pedestre ou de carros normais (não muito íngremes ou becos) atinge 24,4% 

contra 65,7% no Alemão. A possibilidade de ir e vir é um componente fundamental da qualidade 

habitacional.  Iluminação na rua - O acesso à energia elétrica é praticamente universal em ambas 

as comunidades (99,37% na Rocinha contra 99,71 % no Alemão). Na Rocinha, 15,75% das pessoas 

moram em ruas não iluminadas contra 8,75% no Alemão. O aspecto que chama atenção é que, na 

Rocinha, 54,7% dessa iluminação na rua de casa é de oferta pública, sendo 67,2% no Alemão. Já na 

Rocinha há um viés privado 29,6% dos casos a iluminação na rua é privada contra 23,6% no 

Alemão. 

 

 Rocinha  Alemão 

 Calçamento pelo menos parcial em frente da casa 72,19% 83,34% 

 Iluminação Pública em frente da casa 54,71% 67,62% 

 Iluminação Privada em frente da casa 29,56% 23,63% 

 Eletricidade nas casas 99,37% 99,71% 

 

Políticas Públicas Diversas: Bolsa Família – Na Rocinha 5,61% das pessoas são beneficiários do 

Bolsa Família contra 12,66% no Alemão; Saúde - Na Rocinha 54,3% das crianças estão com os 

cartões de vacinação de todas as crianças em dia contra 63,1% no Alemão;  

 

 Rocinha  Alemão 

A família recebe bolsa família 5,61% 12,66% 

Os cartões de vacinação de todas as crianças estão em dia 54,30% 63,51% 

 

Educação – Dicotomia público / privada: 13,02% das crianças abaixo de 14 anos estão nas 

escolas privadas contra 12,4% no Alemão; Nível Público - Na Rocinha 79,9% das crianças abaixo 

de 14 anos que estão em escolas públicas estão em escolas municipais contra 77,1% no Alemão;  
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Qualidade - Na escala de cinco pontos 15,18% das crianças matriculada na escola a avaliam como 

ruim contra 13,13% no Alemão. No caso de uma segunda criança nesta faixa etária, o diferencial 

Rocinha/Alemão é ainda maior: 17,1% contra 11,7% respectivamente.  

 

 Rocinha  Alemão 

Com crianças até 14 anos em Escolas Privadas 13,02% 12,45% 

Avaliação Ruim da Escola 0,15% 0,13% 

 

Segurança Pública – Na Rocinha 18,41% dos entrevistados da Rocinha avaliam a qualidade da 

segurança pública ao menos boa contra 24,1% no Alemão. Se subirmos o nível para aqueles que 

consideram ótima a segurança as estatísticas sobem para 1,22% e 5,32%, respectivamente. Ou seja, 

mais de 4 vezes maior no Alemão, o que talvez sugira maior espaço de melhora na Rocinha do 

objetivo primeiro das UPPs. 

 

Associativismo – A existência de organização social na comunidade é percebida por 56,1% dos 

moradores da Rocinha contra 69,5% no Alemão; a participação de alguém da família em 

organização social entre os que percebem a existência na comunidade é de 5,83% nos moradores da 

Rocinha contra 12,03% no Alemão; a atuação da organização social é percebida como pelo menos 

alta entre os que participam na mesma por 56,6% dos moradores da Rocinha contra 71,3% no 

Alemão.  

 

 Rocinha  Alemão 

Existe alguma associação, org. social ou entidade que atua na comunidade 56,05% 69,46% 

    Alguém da família participa desta entidade 5,83% 12,03% 

    Entidade Atuante 56,65% 71,30% 

Alguém na família com interesse em fazer trabalho voluntário ou solidário 1,74% 2,14% 

 

Trabalho - Segundo seus moradores, as oportunidades de trabalho e renda são muito superiores na 

Rocinha do que no Alemão: 27,8% das pessoas na Rocinha dizem que estas oportunidades são pelo 

menos boas, contra 8,19% no Alemão. Nosso trabalho prévio, baseado no Censo 2000, já mostrava 

taxa de ocupação mais alta na Rocinha, informalidade e renda em relação a outras grandes favelas 

cariocas. 

Como resultado da força econômica privada, há bem menos donas de casa na Rocinha 7,1% 

e 11,22% no Alemão. O distanciamento do Estado da Rocinha é captado pela menor presença de 

funcionários públicos (0,16% na Rocinha e 0,42% no Alemão). Há mais empregados privados na 
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Rocinha, 37%, do que no Alemão 27,8%, em particular entre estes empregados formais (31% na 

Rocinha e 20,4% no Alemão. Apesar do viés ao emprego com carteira, o maior viés é em direção ao 

trabalho. Como conseqüência, há mais empreendedores na Rocinha 10,1% do que no Alemão 8,5%.  

 

 Rocinha  Alemão 

Pequeno empresário 10,09% 8,50% 

Empregados Privados 36,95% 27,75% 

Trabalhou na Própria Comunidades - ult. 30 dias 9,55% 8,22% 

 

Arrazoado de Percepções dos Moradores: 

 Rocinha  Alemão 

Abastecimento de água   

  Pelo menos Bom  53,37% 58,32% 

  Ótimo  6,52% 9,80% 

O escoamento do esgoto   

  Pelo menos Bom  33,48% 54,67% 

  Ótimo  2,30% 5,81% 

O recolhimento/tratamento dado ao lixo   

  Pelo menos Bom  27,91% 60,00% 

  Ótimo  1,86% 8,60% 

O calçamento/pavimentação em frente a sua casa   

  Pelo menos Bom  24,76% 36,52% 

  Ótimo  1,03% 3,30% 

O escoamento de água de chuva   

  Pelo menos Bom  29,37% 45,32% 

  Ótimo  1,70% 5,36% 

Fornecimento de energia elétrica   

  Pelo menos Bom  57,07% 58,76% 

  Ótimo  4,62% 8,33% 

Segurança pública   

  Pelo menos Bom  18,41% 24,06% 

  Ótimo  1,22% 5,32% 

Segurança em relação a incêndios   

  Pelo menos Bom  19,86% 18,71% 

  Ótimo  0,76% 1,57% 

Segurança em relação a 

deslizamento/desabamento/desmoronamento 

  

  Pelo menos Bom  27,85% 19,75% 

  Ótimo  1,07% 1,78% 

Oportunidades de trabalho e renda   

  Pelo menos Bom  27,82% 8,19% 

  Ótimo  1,88% 0,74% 
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Panorama das Comunidades de Baixa Renda 

O Panorama das Comunidades de Baixa Renda foi desenvolvido com base no Censo das 

Comunidades de Baixa Renda empreendido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com 

informações diversas sobre aspectos objetivos e subjetivos das principais comunidades de baixa-

renda cariocas, as informações podem ser consultadas através deste dispositivo amigável, mediante 

cruzamentos específicos e conforme interesse do usuário. As análises podem ser construídas para 

diferentes grupos populacionais com informações individuais e domiciliares, permitindo enxergar 

as semelhanças, assim como apontar as particularidades de cada localidade.  

 

 
 

http://www.fgv.br/ibrecps/COMU/panorama/index.htm 

 

Lições Empíricas: - A pesquisa se debruça sobre as diferenças existentes entre os complexos de 

favelas da Rocinha e do Alemão. A nossa interpretação sobre as duas maiores favelas cariocas versa 

sobre quatro aspectos. Em primeiro lugar, as condições de trabalho na Rocinha são claramente 

superiores às do Alemão. Dada a topografia local e sua posição privilegiada em relação à área já 

estabelecida como rica e aquela em expansão da cidade, temos uma precariedade habitacional maior 

na Rocinha, que é o segundo aspecto a ser ressaltado, traduzida em maior aglomeração de pessoas e 

famílias em lugares menores e mais precários. O que nos leva à terceira parte do tripé comparativo 

que é a menor presença do Estado sob as suas diversas vertentes na Rocinha.  Primeiro, com pior 

oferta de quase todos os serviços públicos na Rocinha, inclusive os de infraestrutura urbana, que 

precariza as condições de moradia. Apesar do dinamismo econômico a Rocinha é a região 

administrativa da cidade com escolaridade mais baixa seja na população em geral, seja na 

população ocupada o que reflete a carência histórica de políticas públicas e de imigração de áreas de 

menor escolaridade. A pujança privada e a precariedade de política pública constitui o paradoxo da 

Rocinha. Isto nos leva a um quarto aspecto que é a baixa esperança relativa de seus moradores (pré-

http://www.fgv.br/ibrecps/COMU/panorama/index.htm
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UPP) frente às possibilidades da política pública seja ofertada pelos três níveis de governo, seja 

aquela ofertada por Organizações Não Governamentais.  

Rocinha = Rio
-1 

- A pesquisa identifica algumas equações básicas da economia das favelas: 

i) A Rocinha é, em diversos aspectos, o inverso do Rio (Rocinha = Rio
-1

): a) O Rio é quase 

nordestinamente informal. A Rocinha apesar de ser a favela mais nordestina do Rio, é fordista 

formal. Isto é, empregos com carteira são mais importantes na Rocinha; b) O Rio é capital de alta 

escolaridade (a quinta das 27 capitais) já a Rocinha apresenta a menor escolaridade de todas as 34 

regiões administrativas da cidade. c) O Rio é velho e a Rocinha é uma favela jovem. Empiricamente 

como as favelas são jovens, logo Rocinha = Jovem
2.

 Entre outras diferenças.
 

 Efeito Olímpico - Desde o anuncio do Rio como sede das Olimpíadas de 2016, observamos 

taxas de crescimento pelo menos duas vezes superiores ao do conjunto das seis principais 

metrópoles brasileiras. Entre maio de 2010 e maio de 2011 a renda per capita média sobe 14,7% no 

Rio contra 6,1% nas seis maiores metrópoles. Ao passo que nos 12 meses anteriores temos 10,6% 

contra 4,6%, respectivamente.  

A redução de desigualdade permanece como um desafio. A expansão do Bolsa Família por 

força da expansão do Bolsa Família, agora sob a égide do Brasil Sem Miséria federal, adicionado à 

implantação de programas municipal e estadual, como o Cartão Família Carioca e o Renda Melhor, 

respectivamente, irão transformar a cobertura e a qualidade dos programas percebidos; o mesmo 

acontece na área de saúde e na área de educação. A própria instalação das UPPs nas duas maiores 

favelas do Rio contribui para a continuidade do crescimento e para a redução da desigualdade na 

cidade. 

Efeito-Favela - Apesar de iguais em tamanho, números de banheiros, tipo de construção etc, 

imóveis são 25% mais desvalorizados nas favelas do que  no resto da cidade.  

Efeito-UPP - A comparação do valor dos aluguéis cariocas antes e depois da implantação 

das UPPs demonstra que os imóveis das favelas se valorizaram 7% mais no período.  
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As Conseqüências Econômicas da Paz - Sob o impacto das pesadas reparações de guerra impostas 

à Alemanha após a I Grande Guerra Mundial, Keynes escreveu em 1919 o livro “Conseqüências 

Econômicas da Paz”, um dos seus escritos mais bem redigidos. O livro não veio a ter a importância 

do seu “Teoria Geral” de 1936 que criou as bases da Macroeconomia como disciplina de estudo e 

prática de política governamental. Se os conselhos de Keynes para moderação das condições 

impostas aos perdedores tivessem sido ouvidos no Tratado de Versalhes, os frutos da humilhação e 

dos desequilíbrios financeiros talvez não fossem colhidos na hiperinflação alemã de 1923, no 

surgimento do Nazismo e na II Guerra Mundial. 

O Rio de Janeiro com a retomada da Rocinha e do Alemão começa a experimentar efeitos em escala 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). É hora de discutir os impactos das UPPs sobre a 

economia das áreas pacificadas. 

Como pagar a paz? - A UPP é uma ação territorial, não de equilíbrio geral. Cuidado deve ser 

tomado com a generalização do espetáculo de crescimento local observado nas favelas com UPPs e 

entornos. Quando as UPPs se ampliam, os seus efeitos são notados no conjunto da cidade. Daí a 

importância das UPPs da Rocinha e do Alemão, as maiores da cidade. Se os ganhos econômicos 

privados e de arrecadação fruto do choque de ordem de Mariano Beltrame e Sérgio Cabral, mais do 

que compensar os custos fiscais da pacificação. Então a expansão das UPPs é sustentável. UPP para 

todos? 

A escolha das primeiras UPPs recaiu sobre as favelas situadas na rica Zona Sul carioca. A ênfase se 

justifica se o critério for obter os maiores ganhos de capital à la Hernan de Soto para a cidade como 

um todo. Estas áreas são onde a volta da segurança produz o maior ganho agregado de capital. Há 

que se evitar o overshooting da irregularidade fundiária que deu origem ao processo de favelização, 

impedir que o boom pós-UPP enseje Refavela. 

Choques - Saímos do “ilegal e daí?” mas agora “legal e aí?”. Um choque de microcrédito 

materializado pela oferta de qualidade como aquele que chegou aos morros do Rio através da 

associação entre o Crediamigo e do VivaCred busca permitir que as novas oportunidades abertas 

pela pacificação possam ser melhor aproveitadas. Concretamente, o crédito produtivo popular é 

fundamental para dar vazão aos espíritos empreendedores das comunidades de baixa renda que 

serão incensados com a revolução na segurança. No dia primeiro de julho de 2009 presenciei na 

favela da Maré no Rio cerimônia que marcou o início da expansão do Crediamigo para fora do 

Nordeste, recém-coroado como o modelo nacional no lançamento do Programa Nacional de 

Microcrédito. O Rio já dispõe da melhor tecnologia escalável de microcrédito nas suas favelas. 
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O “choque de formalização” vai além da arrecadação tributária. Embora seja importante pro 

princípio de isonomia entregar deveres nestas comunidades desde a primeira hora, juntamente com 

os direitos (segurança, propriedade etc) associados às UPPs. Por exemplo, IPTU ou arrecadação dos 

negócios nanicos materializados na figura do Empreendedor Individual (EI). Não devemos recair no 

simples: “EI você aí, me dá um dinheiro aí!”.  

O mote não é “levar a favela ao (cofre do) Estado” até porque as receitas são pequenas, mas “levar 

o Estado à favela” começando pela sua função mais primitiva de prover segurança, permitindo a 

operação dos mercados. Similarmente, é preciso ir além e “dar o mercado às comunidades”, 

completando o movimento dos últimos anos de queda da desigualdade entre favela e asfalto e 

"demos as favelas aos mercados " (vide www.fgv.br/cps/favela e /favela2). 

O choque de ordem das UPPs turbina os mercados consumidores na base da pirâmide. Uma nova 

classe média já emerge nestas áreas. Ao mesmo tempo as UPPs abrem esta nova classe média às 

empresas de fora que ainda expõe sua marca nas favelas como merchadising social.  

Heuristicamente, as UPPs correspondem a abertura externa da economia das favelas, benéfica aos 

consumidores mas prejudicial aos pequenos produtores pobres antes protegidos da concorrência 

externa. Pensemos no duelo: vendedor de churrasquinho X MacDonalds, sem esquecer dos 

consumidores. 

A falta de clientes é o maior problema percebido pelos negócios nanicos nas favelas, e fora delas. O 

Sebrae de Cesar Vasques e o IETS de André Urani montam o mais amplo estudo e menu de 

políticas de apoio aos pequenos produtores, sem esquecer que a carteira de trabalho é o sonho de 

muitos. 

As favelas apresentam limites à ação do Estado e da iniciativa privada. No pós-UPP, o que importa 

não é tanto o nível desses limites, mas como eles evoluem no tempo. As favelas cariocas avançarão 

verticalmente (sem trocadilhos), se caminharem em direção a sua fronteira de possibilidades. Há o 

belo projeto de UPP Social de Ricardo Henriques e Eduardo Paes cuidando da mobilização social e 

da articulação da ação pública local. 

Há que se transitar do choque de ordem ao de progresso. Distinguir condições necessárias das 

suficientes. Nossa equação básica é a da potencialização das conseqüências da pacificação, onde a 

multiplicação é maior que a soma das partes, mas onde basta que um dos componentes seja anulado 

para que todo efeito seja zerado. Chegamos a fórmula da UPP ao cubo, leia-se:  

UPP
3
 = UPP * UPP Social * Upgrades Produtivos Populares. 

 

  

http://www.fgv.br/cps/favela
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Destaques: 
 

 

Pessoas de fora olham para dentro do Rio, cariocas olham para fora do Rio. 

 

Rocinha e Alemão são as favelas símbolo do Rio, além é claro de serem as maiores e objeto 

das UPPs. 

 

Na comparação pré e pós UPP, os aluguéis subiram, após as UPPs, 6,8% mais nas favelas que 

no asfalto. 

 

27,8% das pessoas na Rocinha dizem que oportunidades de trabalho são pelo menos boas, 

contra 8,19% no Alemão.  

 

A pujança privada com precariedade de moradias e de todas as políticas públicas constitui 

um paradoxo na Rocinha. 

 

Saímos do “ilegal e daí?” mas agora “legal e aí?”. Como ir do choque de ordem ao de 

progresso? 

 

A fórmula do quadrado da UPP é: UPP² = UPP * Upgrades Produtivos Populares (leia-se 

choques de crédito, formalização, apoio aos pequenos)  

 

Na fórmula da potencialização dos efeitos das UPPs, a multiplicação é maior que a soma das 

partes, mas onde basta que um dos componentes seja anulado para que todo efeito seja 

zerado. 

 

Pensando bem, por que não?: UPP
3
 = UPP * UPP Social * Upgrades Produtivos Populares 
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Sítio da Pesquisa do CPS: Desigualdades e Favelas Cariocas: a Cidade Partida está se Integrando? 

O sítio da pesquisa www.fgv.br/cps/favela oferece um amplo banco de dados com dispositivos 

interativos e amigáveis de consulta às informações. Através dele, você pode avaliar a evolução das 

condições de vida dentro do município dividida em “favela e asfalto” por características sócio 

demográficas como gênero, raça, idade etc etc . As estatísticas estão disponíveis até 2008 e 

permitem obter uma visão panorâmica da distribuição de renda, trabalho e do acesso a serviços e 

ativos privados nos dois lados da nossa cidade. 

 

 

  

 

http://www.fgv.br/cps/favela

