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•  A	  favelas	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  foram	  criadas	  há	  mais	  de	  	  
100	  anos	  com	  a	  ocupação	  do	  Morro	  da	  Providência.	  

•  No	  século	  XIX,	  foram	  viver	  no	  local	  	  
os	  escravos	  libertados	  pela	  Lei	  Áurea.	  

•  Soldados	  que	  retornavam	  da	  Guerra	  dos	  Canudos,	  	  
comunidade	  criada	  pelo	  líder	  religioso	  Antônio	  Conselheiro,	  
também	  ampliaram	  o	  número	  de	  moradores.	  

•  Quando	  o	  prefeito	  Pereira	  Passos	  demoliu	  os	  cor5ços	  do	  Centro,	  
em	  1904,	  para	  que	  pudesse	  dar	  início	  ao	  seu	  	  
projeto	  de	  reforma	  urbana	  (abertura	  da	  Av.	  Rio	  Branco),	  	  
o	  morro	  também	  virou	  opção	  para	  ex-‐moradores	  pobres,	  	  
que	  perderam	  suas	  moradias.	  
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•  O	  IBGE	  define	  favelas	  e	  assemelhados	  como	  	  
aglomerados	  habitacionais	  sub-‐normais	  que:	  	  

1.  ocupam	  terrenos	  de	  propriedade	  alheia,	  	  
pois	  os	  moradores	  não	  têm	  Utulo	  de	  propriedade,	  	  

2.  dispostos	  de	  forma	  desordenada	  e	  densa,	  	  
3.  são	  carentes,	  em	  sua	  maioria,	  de	  serviços	  públicos	  essenciais.	  

•  Não	  fica	  claro	  1.	  se	  todos	  esses	  fatores	  têm	  de	  coexis5r	  ou	  	  
2.	  se	  a	  favela	  que	  receba	  água	  e	  esgoto	  encanado,	  	  
iluminação	  pública	  e	  arruamento,	  	  
pelos	  critérios	  do	  IBGE,	  deixará	  de	  ser	  favela	  	  
e	  passará	  a	  ser	  considerada	  bairro	  popular.	  	  
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Fonte: Estatísticas do Século XX / IBGE. Rio de Janeiro, 2003. 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



•  Extensa	  região	  urbanizada,	  	  
pluri-‐polarizada	  por	  metrópoles	  conurbadas	  

•  Forte	  integração	  econômica	  e	  	  
intensos	  fluxos	  de	  pessoas	  	  e	  mercadorias	  

•  Meios	  de	  transporte	  rápidos:	  	  
trens	  expressos,	  autopistas	  e	  pontes	  aéreas	  

•  Não	  é	  apenas	  aglomeração	  de	  metrópoles,	  	  
mas	  também	  coleção	  de	  subúrbios.	  
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	  Concentração:	  	  
imensa	  zona	  
urbanizada	  forma	  
mercado	  consumidor	  
de	  grandes	  
dimensões,	  atraindo	  
a[vidades	  
econômicas	  
diversificadas	  e	  	  
de	  alta	  capitalização.	  

•  Dispersão:	  	  
espaço	  da	  megalópole,	  
apoiado	  por	  meios	  de	  
transportes	  e	  comunicação,	  
oferece	  alterna5vas	  de	  	  
localização	  para	  áreas	  
residenciais	  e	  industriais	  
fora	  dos	  conges5onados	  e	  
problemá5cos	  	  
núcleos	  metropolitanos.	  
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232 municípios em 3 Estados (SP, RJ e MG) 
82.616 km2 (0,97% do território nacional) 
41,7 milhões de habitantes (22,66% da 
população brasileira em 2007) 
PIB (2004) = 35% do PIB brasileiro 



17 



18 



19 IBOPE INTELIGÊNCIA - PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA – 05/06/2008 



20 IBOPE INTELIGÊNCIA - PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA – 05/06/2008 



21 



22 



23 



24 



•  Em	  primeiro	  lugar,	  em	  razão	  da	  mudança	  da	  dinâmica	  do	  
crescimento	  metropolitano.	  	  

•  O	  crescimento	  extensivo-‐periférico,	  que	  gerou	  oportunidades	  
de	  acesso	  à	  casa-‐própria	  em	  subúrbios,	  entrou	  em	  colapso,	  por:	  	  

1.  encarecimento	  da	  terra	  e	  	  
2.  perda	  da	  capacidade	  de	  endividamento	  dos	  trabalhadores	  em	  geral,	  

a[ngindo	  àqueles	  com	  menor	  qualificação	  e	  sem	  proteção	  formal.	  	  

•  Com	  as	  eleições	  democráFcas,	  a	  par[r	  de	  1982,	  	  
houve	  início	  da	  adoção	  pelos	  poderes	  públicos	  locais	  de	  	  
polí5cas	  de	  reconhecimento	  das	  favelas	  e	  	  
dos	  loteamentos	  irregulares	  e	  clandes5nos	  como	  	  
solução	  dos	  problemas	  de	  moradia	  das	  camadas	  populares.	  
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•  Ao	  proporem	  a	  legalização	  da	  posse	  da	  terra	  e	  	  
a	  urbanização	  das	  favelas	  	  
essas	  polí[cas	  democrá[cas:	  	  
1.  reduziram	  as	  incertezas	  quanto	  à	  	  

manutenção	  dos	  moradores	  em	  suas	  ocupações	  e	  	  
2.  criaram	  expecta5vas	  de	  melhorias	  das	  condições	  de	  vida.	  	  

•  O	  resultado	  foi	  a	  redução	  das	  barreiras:	  	  
1.  para	  novas	  ocupações	  ou	  	  
2.  para	  o	  crescimento	  ver5cal	  das	  favelas.	  
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•  Os	  dados	  comuns	  às	  favelas	  e	  mostram	  que:	  	  
esses	  locais	  não	  podem	  ser	  vistos	  apenas	  como	  	  
áreas	  de	  moradia	  ou	  de	  narcotráfico,	  	  
pois	  existem	  comércio	  de	  bens,	  prestação	  de	  serviços	  
e	  vida	  urbana	  estruturada	  dentro	  das	  favelas.	  

•  Os	  governos	  democrá[cos	  investem	  	  
na	  transformação	  das	  favelas	  	  
em	  bairros	  populares	  urbanizados.	  
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•  Visão	  sistêmica:	  equilibrar	  passivos	  e	  a5vos	  de	  base	  imobiliária,	  
transferindo	  estes	  para	  “finanças	  fora-‐de-‐balanço”.	  	  

1.  Es[mular	  a	  concessão	  de	  crédito	  imobiliário	  via	  mercado	  
(dis[nto	  do	  estabelecido	  pela	  polí5ca	  habitacional	  	  
para	  baixa	  renda	  com	  FGTS	  e	  OGU).	  	  

2.  Diminuir	  o	  diferencial	  entre	  a	  taxa	  de	  juros	  real	  interna	  	  
e	  a	  internacional.	  

3.  Manter	  pelo	  menos	  o	  valor	  real	  das	  aplicações	  populares.	  	  

4.  Buscar	  o	  funcionamento	  do	  mercado	  de	  securi5zação	  	  
como	  em	  outros	  países	  de	  economia	  de	  mercado	  estáveis.	  



•  Meta	  operacional:	  bom	  funcionamento	  dos	  sustentáculos	  do	  
desenvolvimento	  do	  SFI	  (com	  alienação	  fiduciária).	  

1.  Metodologia	  de	  avaliação	  de	  imóveis	  que	  permita	  saber	  	  
em	  tempo	  real	  o	  efe[vo	  valor	  da	  unidade	  habitacional	  a	  ser	  financiada	  
e	  a	  perspec[va	  da	  evolução	  do	  preço.	  

2.  Estabelecimento	  de	  mecanismos	  de	  reavaliação	  automá5ca	  das	  
garan5as	  que	  permita,	  em	  geral,	  reduzir	  o	  valor	  da	  alocação	  de	  
capital	  (de	  acordo	  com	  o	  novo	  Acordo	  de	  Capitais	  de	  Basiléia	  há	  
ponderadores	  diferenciados	  em	  função	  do	  5po	  -‐	  	  hipoteca	  ou	  
alienação	  fiduciária	  -‐	  e	  do	  valor	  da	  garan5a),	  
padronizar	  a	  avaliação	  realizada	  pela	  diversas	  ins[tuições	  financeiras	  
e	  reduzir	  os	  elevados	  custos	  de	  sua	  realização.	  

3.  Mudança	  do	  sistema	  cartorial	  para	  sistema	  registral	  	  
que	  permita	  saber	  on-‐line	  se	  o	  imóvel	  tem	  ônus	  ou	  não.	  

4.  Agilidade	  na	  execução	  hipotecária	  que	  permita	  	  
rápida	  realização	  da	  garan5a	  de	  forma	  menos	  custosa.	  
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10,75%	  

6%	  a.a.	  +	  TR	   12%	  a.a.	  +	  TR	  

R$	  116	  bi	  

R$	  4,666	  bi	  

IPCA:	  4,5%	  a.a	  	  
TR:	  0,7%	  a.a.	  
	  DP:	  6,17%	  a.a.	  

Custo	  Adm.	  +	  Risco:	  3	  p.p.	  
+	  Margem	  de	  lucro:	  1	  p.p.	  

=	  Spread:	  4	  p.p.	  
Taxa	  EmprésFmo:	  12,7%	  a.a.	  
Taxa	  SecuriFzação:	  1	  p.p.	  

CRI:	  Tx	  Empr	  -‐	  Tx	  Sec	  =	  11,7%	  a.a.	  

65%	  
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