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RESUMO 

 
A proposta do presente trabalho consiste em despertar uma reflexão sobre a 

geração de riqueza produzida pelo mais pobre segmento da sociedade brasileira, 

especialmente no mercado informal. O estudo apresenta também as principais 

questões relativas ao tamanho do mercado informal no Brasil, tal como ocorre em 

outros países em desenvolvimento, que produzem grande impacto dentro da 

economia e nas políticas sociais. O mercado informal é regido por regras próprias 

e específicas. Outra questão abordada neste trabalho refere-se aos grandes 

problemas ligados à ocupação do solo e a luta dos pobres para conquistar suas 

moradias, ressaltando que os investimentos públicos nas populosas áreas 

degradadas produzem a especulação imobiliária e esse fato expulsa os moradores 

das comunidades, porque vendem suas moradias e no momento seguinte passam a 

ocupar outros terrenos irregulares. Todo esse movimento do mercado informal 

produz muita riqueza aos capitalistas e não permite que os mais pobres obtenham 

algum ganho desse processo. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to awaken a reflection on the generation of wealth 

produced by the poorest segments of Brazilian society, especially in the informal 

market. The study also presents the main issues related to the size of the informal 

market in Brazil, such as occurs in other developing countries, which have a great 

impact in the economic and social policies. The informal market is governed by 

its own rules and specific. Another issue addressed in this paper refers to the 

major problems related to land use and the poor struggle to conquer their homes, 

noting that public investments in populated areas produce degraded land 

speculation and this fact expelled the residents of the communities, because they 

sell their dwellings and the next moment come to occupy other uneven terrain. All 

this movement of the informal market produces much wealth to the capitalist and 

does not allow the poorest get some gain from this process. 
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INTRODUÇÃO 

O presente capítulo apresenta a contextualização geral do tema a ser 

explorado, considerando as diversas variáveis que envolvem as questões ligadas 

aos estratos sociais mais pobres, especialmente na economia informal. 

Este trabalho pretendeu levantar uma reflexão sobre a forte geração de 

riqueza nas comunidades mais pobres da sociedade brasileira, especialmente no 

mercado informal, haja vista que a contabilização precisa do seu fluxo financeiro 

é bastante controversa por estar apartado da legislação vigente e seu 

funcionamento ser regido por regras próprias. 

Em geral, a grande maioria dos estudos publicados, a partir de uma visão 

marxista
1
, aponta a riqueza e a concentração de renda como os principais fatos 

geradores da pobreza e da miséria, porém despojada de qualquer argumentação 

contraditória, a presente proposta consiste em fazer o exercício da conta inversa, 

ou seja, o quanto que a pobreza pulverizada sustenta e retroalimenta a riqueza 

concentrada. 

Tal como ocorre no mercado formal, os mais pobres são os que menos se 

beneficiam da riqueza que produzem, porém, na informalidade isso se agrava por 

inexistir mecanismos de segurança e garantias dos direitos sociais trabalhistas 

para aqueles que atuam nesse setor. 

No Brasil, de acordo com estudos realizados pelo ETCO – Instituto 

Brasileiro de Ética Concorrencial, juntamente com o Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados de 2012, o mercado 

informal representa 17% do PIB – Produto Interno Bruto e, apesar dessa 

participação ser significante, há registros que esse percentual esteja em relativa 

queda se comparado ao histórico dos últimos dez anos. Importante destacar que há 

uma correlação direta entre o percentual de participação do mercado informal na 

economia de um determinado país com o seu respectivo subdesenvolvimento. 

                                                             
1 O marxismo é uma teoria social, política, social, sendo que, pela sua amplitude, pode ser 

considerada uma concepção de mundo. O marxismo foi formulado a partir do materialismo 

moderno por Karl Marx (1818 – 1883) e seu colaborador, Friedrich Engels (1820 – 1895). Foram 

eles que sistematizam os diferentes aspectos, históricos, econômicos e sociais da então nova 

concepção de mundo, também conhecido como materialismo histórico. Marx e Engels 

sistematizaram também como seriam esses mesmos aspectos sob outra concepção de mundo: a 

capitalista. (PACIEVITCH, 2013). 

http://www.infoescola.com/sociologia/karl-marx-e-o-marxismo/
http://www.infoescola.com/sociologia/marxismo/
http://www.infoescola.com/biografias/karl-marx/
http://www.infoescola.com/sociologia/marxismo/
http://www.infoescola.com/historia/capitalismo/
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O mercado informal extrapola as questões ligadas à subsistência, pois 

existem grandes grupos que operam nesse setor da economia e que, de forma 

recorrente, realizam manobras e artifícios diversos com objetivo de maximizar 

lucros através da desoneração total ou parcial dos seus produtos e serviços, 

empregando mão de obra de baixo custo. 

Porém, o objetivo central do presente trabalho consiste em analisar 

comunidades pobres das regiões urbanas os vários aspectos inerentes a esse 

mercado no segmento mais carente da sociedade brasileira que, embora conviva 

em aparente harmonia com os centros mais desenvolvidos do seu entorno, possui 

regras próprias de funcionamento. Embora produza individualmente renda voltada 

à subsistência, o seu coletivo é um importante indutor na formação de riqueza 

para uma minoria dominante e esse fluxo não retorna como qualquer forma de 

contrapartida ou investimentos que sejam capazes de promover a melhoria da 

qualidade de vida daquele estrato social que se situa na base desse processo. 

Sem ainda pretender entrar na análise do mérito sobre a gestão dos 

governantes quanto às corretas escolhas dos investimentos e a hierarquização de 

prioridades, faz-se necessário frisar que toda forma de sonegação fiscal direta ou 

indireta impacta negativamente no orçamento público, além de impor um aumento 

da carga tributária sobre os produtos, serviços e salários da economia formal. 

Portanto, analisando o contexto sob a lógica do capital, essa realidade se 

constituiu em uma total assimetria, pois contribui diretamente para a formação e 

concentração de riqueza apenas para uma parcela minoritária de um extremo, 

restando ao outro extremo um elevado contingente desamparado de qualquer 

direito ao bem estar social e, dada sua condição de informalidade, necessita de 

sofisticados sistemas de mapeamento para que seja identificado e reconhecido. 

Qualquer tentativa de mudança desse cenário dependerá do estabelecimento de 

uma agenda prévia que inclua um diagnóstico ampliado e sucedido por ações 

técnicas práticas e factíveis. 

A favela da Rocinha se apresenta como uma interessante amostra da 

realidade brasileira, especialmente no que se refere ao seu pulsante mercado 

informal sob todas as dimensões, incluindo-se as questões ligadas à ocupação do 

solo. Os contrastes observados no seu entorno, suas características internas, além 

de outros relevantes elementos servem apenas como referenciais ilustrativos 

utilizados no presente trabalho. 
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Apesar das intervenções ocorridas nas últimas décadas, através dos 

elevados investimentos públicos, seus principais problemas ainda estão longe de 

alcançar uma solução definitiva. Ainda assim, na condição de favela adensada, 

possui um elevado potencial econômico que já desperta interesse por parte de 

diversos agentes econômicos privados, que serão abordados adiante. 

Soto (2001) resume o cenário de uma favela ao alertar que: 

As pessoas não tem consciência do volume de atividade 

econômica que existe em uma favela. Essas economias 
informais nasceram do espírito empreendedor dos camponeses 

do Nordeste do Brasil atraídos aos centros urbanos. Eles operam 

por fora da altamente regulamentada economia e funcionam de 
acordo com a oferta e procura. A despeito da aparente falta de 

recursos, essa economia funciona eficientemente. (SOTO, 2001, 

p. 104). 

O Brasil vem se posicionando entre as maiores economias do mundo, por 

vezes ocupando a 6ª ou 7ª posição no ranking, mas, ao mesmo tempo, se revela 

como uma das piores no quesito distribuição de renda. De acordo com matéria 

publicada pela BBC - British Broadcasting Corporation de Londres, em 28 de 

dezembro de 2011, assinado por Silvia Salek, o quadro atual permanece 

praticamente inalterado, conforme seguinte destaque: 

Tomando como medida o coeficiente de Gini, que mede a 

desigualdade na distribuição da renda em 187 países, apenas 
sete nações apresentam distribuição pior do que a do Brasil, 

segundo dados da ONU: Colômbia, Bolívia, Honduras, África 

do Sul, Angola, Haiti e Comoros. (SALEK, 2013). 

Dentro da mesma lógica, o mercado informal existente nas favelas 

produz no seu somatório um elevado fluxo financeiro, sem que isso estabeleça 

quaisquer garantias de condições sociais mínimas, quando analisadas de forma 

individualizada.  

O substrato social nas comunidades pobres é totalmente desprovido de 

elementos básicos que sejam capazes de transformar esse grande potencial de 

riqueza em benefício da própria comunidade, dada a ausência de ações 

sincronizadas ou lato sensu coordenadas. É, portanto, nesse ambiente que se 

concentra e reside o maior contingente de trabalhadores informais de subsistência, 

exercendo suas atividades no próprio local, ou se deslocando para os centros 
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urbanos em busca de oportunidades para, na condição de ambulantes, revenderem 

produtos ou para prestarem serviços avulsos como autônomos. 

O Poder Público, no limite da sua esfera de competência, historicamente 

vem atuando em diversas iniciativas isoladas e o resultado dessas práticas vem se 

demonstrando insuficiente para a correção plena das anomalias urbanas e, ao 

mesmo tempo, realizar a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Tal argumento se consolida, em exemplo recente, através do lançamento 

do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, cujo orçamento inicial em 

2007 foi de R$503,9 bilhões de reais e que, em 2011, recebeu novo aporte de 

R$955 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura, incluindo-se o 

saneamento básico. Ressalta-se que em algumas comunidades o investimento 

médio por família atingiu a ordem de US$ 25 mil dólares e, ainda assim, os locais 

permanecem com status de favelas, predominando uma hipossuficiência 

econômica em grande parte de sua população que continua exercendo atividades 

informais de subsistência.  

Por fim, a estrutura do presente trabalho teve por base a utilização da 

metodologia de pesquisa descritiva e, em algumas situações pontuais, a 

investigação exploratória. 

Foram realizados levantamentos documentais e bibliográficos, 

confrontando dados, práticas, premissas e conceitos diversos entre autores, em 

distintas correntes do pensamento social e econômico. 

Dessa forma, esse trabalho se apresenta estruturado em três capítulos. O 

capitulo 1, contextualiza o mercado informal diante da realidade brasileira, sem 

desconsiderar as suas permeações ilegais e ilícitas, além dos aspectos referentes à 

sonegação fiscal e seu impacto na economia brasileira. 

O capítulo 2 aborda o direito a propriedade como tema central, seus 

aspectos gerais quanto à ocupação do solo nas comunidades carentes e o mercado 

imobiliário informal.  Destaca a favela da Rocinha como uma amostra dessa 

realidade diante do cenário brasileiro e traz, ainda, questões ligadas a especulação 

imobiliária em torno dessa informalidade. 

O último capítulo procura demonstrar uma importante quebra de 

paradigma acerca de uma nova visão do mercado sobre as pessoas pobres e sem 

renda formal, já que passam a ser percebidas como um relevante potencial de 

consumo. Alerta, também, sobre o volume de riqueza produzida por esse estrato 
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social, sem que isso se estabeleça como qualquer garantia de contrapartida, exceto 

a de subsistência. 

E por fim, as considerações finais apontam as dificuldades para se 

reverter esse cenário no Brasil e que, embora esteja dentre as maiores economias 

mundial, se apresenta dentre os piores no quesito distribuições de renda. 

Destaca que a aplicação das políticas públicas não surte o efeito 

necessário, dada a falta de sincronia entre os diversos programas de governo, 

geridos por ministérios distintos sob a forte ingerência política. 

Como ilustração, reproduz exemplos práticos, seus desdobramentos, ao 

tempo que demonstra os principais aspectos da ineficácia com a consequente 

retroalimentação desse processo e a perpetuação desse cenário. 
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1 O MERCADO INFORMAL 

A seguir, o presente capítulo apresenta a realidade brasileira a partir de 

algumas referências internacionais, suas principais origens, os limites existentes 

entre a subsistência, a ilegalidade, a ilicitude, o mercado sonegador e seus 

impactos na economia brasileira. 

1.1 A REALIDADE BRASILEIRA 

O mercado informal vem sendo objeto de estudos mais aprofundados 

somente nas últimas décadas e, até o presente momento, não existe ainda um 

consenso sobre o seu correto conceito ou mesmo uma linearidade plena de 

pensamento lógico sobre seus limites de atuação. 

O professor de Sociologia Phil Bartle, detentor de interessante 

experiência na África, onde foi Conselheiro-Chefe Técnico do Programa de 

Gerenciamento de Comunidades de Uganda na década de 90, criou um site 

denominado ‘Community Empowerment Collective’, em português ‘Coletivo 

Fortalecimento da Comunidade’, em que aborda as principais causas da pobreza 

em comunidades e de que forma elas sobrevivem, com o seguinte destaque: 

Como em qualquer trabalho comunitário, a geração e criação de 

renda entre os participantes de baixa renda é algo que vai muito 
mais além do que seguir de um conjunto de regras pré-

fabricadas; é necessário que você entenda os princípios 

econômicos e sociais que sustentam as ações corretas. 
(BARTLE, 2013). 

De acordo com dados levantados pela OIT – Organização Internacional 

do Trabalho, a informalidade engloba uma diversidade bastante considerável da 

economia e dentro do seu conjunto estão os trabalhadores avulsos e autônomos, as 

empresas e seus próprios empresários. Há, também no mercado, um conjunto de 

operações e atividades realizadas pelos grandes agentes econômicos que se 

encontra apartado da legislação e das demais práticas regulatórias representando 

um denso amorfo universo paralelo que será detalhado adiante. 

O relatório produzido pela OIT de Lisboa na Resolução da 90ª 

Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra, no ano de 2002, e 

publicado em Lisboa no ano de 2006, traz uma seguinte definição abrangente: 
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Embora não exista nenhuma descrição ou definição 

universalmente aceite ou considerada como exacta da 

"economia informal", em geral entende-se que a expressão 

abrange uma diversidade considerável de trabalhadores, 
empresas e empresários, todos eles dotados de características 

identificáveis, que enfrentam desvantagens e problemas cuja 

intensidade varia consoante o contexto, nacional, urbano ou 
rural. (OIT, 2005, p. 6) 

Tanzi
2
 (2009) faz outra interessante abordagem sobre o tema, ao 

classifica-lo como um fenômeno que ficou conhecido por diversos nomes, tais 

como: economia subterrânea, mercado negro, economia informal e que, embora o 

assunto tenha atraído a atenção de forma considerável durante a Segunda Guerra 

Mundial, passou a ser objeto de estudos mais detalhados por sociólogos e 

economistas a partir de 1970. 

O resultado da pesquisa IBGE constata que em 2003, nas regiões 

metropolitanas, mais de 50% da população ocupada estava no mercado informal e, 

embora haja registro de queda em 2012, esse percentual ainda representa 38,6%, 

tendo por base de cálculo o resultado das médias anuais, conforme demonstrado 

na figura 1. 

 

 

Figura 1: Trabalho informal no Brasil 
Fonte: PME/IBGE (2012) 

 

                                                             
2 TANZI, Vito, economista italiano, PhD em Economia pela Universidade Harward e consultor 

sênior do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). É um dos maiores especialistas 

mundiais em tributação. 

http://novobloglimpinhoecheiroso.wordpress.com/2013/03/26/a-queda-de-um-mito-salario-minimo-nao-gera-informalidade/informalidade01/
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Theodoro (2005), pesquisador do IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada apresenta outros aspectos sobre o trabalho informal no Brasil 

e descreve que sua origem decorreu através da crescente entrada de trabalhadores 

no setor de subsistência na forma mais heterogênea possível. 

Ressalta que o processo de imigração, principalmente em virtude da 

população excedente na Itália a partir de 1870, a abolição da escravatura em 1888 

e o início de um movimento desenvolvimentista no final do século XIX foram 

relevantes ingredientes para construção de um modelo que vem se consolidando 

há varias décadas como mercado informal. 

No caso específico da abolição da escravatura, em que os libertos 

buscavam as mais variadas formas de sobrevivência, Furtado (1970) explica que: 

“O homem formado dentro desse sistema social está totalmente desaparelhado 

para responder aos estímulos econômicos”. (p. 140). 

Considerando que no movimento abolicionista e na própria abolição da 

escravatura não havia mecanismos prevendo como se daria a inserção dos 

escravos libertados, restou um imenso contingente caracterizado pelo total 

despreparo para exercer qualquer atividade profissional. Tal como ocorre nos dias 

atuais, a partir do instinto natural de sobrevivência, impera o improviso, onde a 

criatividade se torna prejudicada ou quase nula, dada a atrofia imposta na forma 

desumana em que foram submetidos durante a formação de suas competências. 

Pelo estudo do IPEA, a consequente proliferação de favelas ocupadas por 

pessoas extremamente pobres e desprovidas de qualificação profissional criou 

uma massa de mão de obra que exerce atividades precárias, tais como: trabalhos 

domésticos, pequenos comércios e ambulantes concentrados em regiões urbanas 

de seu entorno ou mais afastadas.  

Em 1971, Keith Hart
3
, a partir dos resultados obtidos em pesquisa 

realizada no Quênia, estabelece uma visão complementar sobre a consolidação do 

mercado informal que, de forma análoga, pode ser replicada na realidade 

brasileira, explicada também por Theodoro (2005): 

 

                                                             
3Keith Hart é professor de Antropologia da Universidade de Goldsmiths. Contribui para o estudo 

da economia informal, conceito que contribui para os estudos de desenvolvimento. Fez várias 

publicações na área de antropologia econômica, e particularmente sobre a importância do dinheiro. 
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Dessa maneira, o mercado de trabalho no Brasil, no sentido 

clássico do termo, que pressupõe a existência do trabalho livre, 

foi “criado” por intermédio da ação estatal pela abolição da 

escravidão, e foi moldado por uma política de imigração, 
favorecida por taxações e subvenções, em detrimento da mão de 

obra nacional. Este mercado de trabalho nasceu, assim, dentro 

de um ambiente de exclusão para com uma parte significativa 
da força de trabalho. Criando assim o trabalho livre, o Estado 

criou também as condições para que se consolidasse a 

existência de um excedente estrutural de trabalhadores, aqueles 
que serão o germe do que se chama hoje “setor informal”. 

(THEODORO, 2005, p. 105). 

Vale, ainda, ressaltar que o excedente de mão de obra se constitui em um 

dos pilares da acumulação capitalista, pois dada a escassez da oferta de postos de 

trabalho, a classe trabalhadora tende a se sujeitar à remuneração imposta pelos 

agentes econômicos ou exercer atividades informais e improvisadas de 

subsistência.  

1.2 MERCADO INFORMAL ILEGAL E ILÍCITO 

Sob outra ótica, há que se considerar também que, dada a complexidade 

do mercado informal, não é possível desprezar em seu contexto a existência de 

atividades ilícitas que, diferentes dos princípios de subsistência, sobrevivem à 

margem da legislação penal, cujo objetivo central se constitui basicamente pelo 

acúmulo de riqueza daqueles que se encontram no comando dessas atividades. 

O mercado informal ilícito é extremamente sofisticado e se utiliza de 

princípios modernos de gestão, podendo propositalmente até se confundir ou se 

atrelar ao mercado informal de subsistência. Está presente nas periferias e nas 

demais áreas urbanas ocupadas por populações pobres, dada à facilidade do 

recrutamento da mão de obra e se diferencia basicamente da subsistência pela 

estruturação de um forte sistema de controle concentrado nas mãos de poucos 

poderosos que se utilizam da força e do poder para o estabelecimento de suas leis.  

No artigo da professora Telles
4
 (2010), intitulado Nas dobras do legal e 

do ilegal, são apresentadas e elucidadas as várias formas contemporâneas de 

produção de riquezas, utilizando-se como exemplo a cidade de São Paulo. 

                                                             
4 Vera da Silva Telles é professora livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade 

de São Paulo – USP. 
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Para melhor ilustrar, cita a crescente capilaridade da rede de distribuição 

e comércio de produtos de origens duvidosas, a pirataria e, até mesmo, o mercado 

varejista de drogas. 

Telles (2010) destaca que essa capilaridade é o ponto estratégico dos 

mafiosos que se utilizam de pessoas pobres para distribuição e comercialização de 

mercadorias de origem duvidosa e ilícita e, nesse sentido, afirma: 

Pois é nesse plano que o varejo da droga se enreda nas tramas 

urbanas em que fluxos de dinheiro, de mercadorias, bens e 
produtos legais, ilegais ou ilícitos se superpõem e se entrelaçam 

nas práticas sociais e nos circuitos da sociabilidade popular. 

(TELLES, 2010, p. 100). 

Além disso, apresenta alguns estudos acerca das distinções entre o ilegal, 

informal e ilícito para melhor visão do redesenho do mundo urbano e da ordem 

social. 

Portanto e por recomendada cautela, faz-se necessária uma correta 

identificação e classificação entre o mercado informal de subsistência e o mercado 

informal ilícito, sob o risco de estereotipar as comunidades pobres de uma forma 

pejorativa e generalizada. 

Corroborando com essa última observação acerca da dinâmica do 

mercado informal, Abramo (2003) relata que: 

No Rio de Janeiro, foi identificada a existência de um “mercado 
de aluguel de endereços formais” (!) para os residentes em áreas 

informais. Na mídia, assim como em muitos círculos sociais, o 

favelado ainda sofre com o estigma da criminalidade (...). 
(ABRAMO, 2003 p. 123). 

Outra vertente ilegal, tão ou mais grave que o comércio ilícito no Brasil, 

é a exploração do ser humano através do trabalho escravo que, apesar do tempo 

decorrido de sua abolição, ainda se constitui em atividades por vezes flagradas nos 

dias atuais, especialmente nas áreas rurais. 

De acordo com levantamentos feitos pela Comissão Pastoral da Terra
5
 

com dados coletados em 2009, estima-se a existência de 25 mil pessoas 

submetidas às condições de trabalho escravo no Brasil. 

                                                             
5 A Comissão Pastoral da Terra nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Pastoral da 

Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizado em 
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Ainda que, em termos percentuais frente à população brasileira, esse 

número possa parecer irrelevante, é inadmissível que ainda perdurem essas 

ocorrências. O estado de Goiás registrou, em 2008, 867 libertações, graças às 

ações realizadas por Auditores Fiscais do Trabalho e que, através do sindicato 

daquela categoria, SINDAFIT - Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do 

Trabalho lançou a campanha: Na luta pelo fim do trabalho escravo. (figura 2) 

 

 

Figura 2: Trabalho escravo 

Fonte: http://reporterbrasil.org.br/images/articles/20090703cartaz_sindafitgo.jpg 

 

Apenas para esclarecer o conceito de trabalho escravo, à luz do CPB - 

Código Penal Brasileiro, atualizado através da Lei nº 10.803 de 11 de dezembro 

de 2003, define em seu artigo 149 o seguinte: 

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 

sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto. (BRASIL, 

2003). 

Considerando que as atividades criminais e ilícitas, não estão inseridas no 

escopo central do presente estudo, faz-se necessário, portanto, o estabelecimento 

de um recorte na avaliação do mercado informal, com ênfase na questão da 

subsistência, sob a lógica capitalista e a consequente exploração daqueles que não 

encontraram alternativas de sobrevivência. 

                                                                                                                                                                       
Goiânia – GO. Tem como missão ser presença solidária, ecumênica, fraterna e efetiva, através da 

prestação de serviço educativo e transformador. 

http://reporterbrasil.org.br/images/articles/20090703cartaz_sindafitgo.jpg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XHMqbyk8WD8GHM&tbnid=H26YE2zl5YEPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reporterbrasil.org.br/2009/07/campanha-divulgada-por-fiscais-mostra-realidade-da-escravidao/&ei=oYE_Uqz6NIbk9ASB4YDIAQ&psig=AFQjCNG3K1Wk9twHC3ND5mIB76T2ewF99g&ust=1379980004026835
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Apesar disso, em alguns momentos, há muita dificuldade de segregar 

essas questões, pois existe uma linha muito tênue que separa as atividades de 

subsistência daquelas ilícitas, como, por exemplo, os vendedores ambulantes de 

balas. Nem sempre possuem local fixo para praticar o seu comércio e a escolha de 

seus fornecedores é estabelecida exclusivamente a partir dos preços. Ocorre que 

alguns fornecedores disfarçados de atacadistas comercializam de forma 

pulverizada várias mercadorias originadas de furtos e roubos de cargas. 

1.3 SONEGAÇÃO: IMPOSTOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS 

Há também outro segmento do mercado, composto por pequenas, médias 

e até grandes empresas que realizam suas atividades no campo da informalidade 

total ou parcial, objetivando tão somente agregar ao seu lucro a parcela 

correspondente à sonegação fiscal. Considerando a possibilidade de ter nos seus 

quadros, também de forma parcial ou total, empregados não registrados, deixam 

de recolher as contribuições sociais e os devidos encargos trabalhistas. 

Observa-se, no entanto, que valor sonegado pode ser utilizado a partir de 

diferentes estratégias, com maior incidência em três situações. 

A primeira situação se caracteriza pela divisão do lucro, onde apenas 

parte do valor sonegado é deduzida do preço final, gerando uma espécie de 

vantagem compartilhada entre o vendedor e comprador. A segunda decorre da 

prática de preços abaixo do mercado concorrencial e, nesse caso, o valor sonegado 

é subtraído na sua totalidade do preço final. Por fim, na terceira situação, não se 

percebe qualquer desoneração no preço final dos produtos e serviços, aparentando 

que os valores praticados estão compatíveis com o mercado e resultado da 

sonegação traz benefícios exclusivos para o sonegador. 

Logo, o mercado informal sonegador possui características próprias, 

pelas quais são classificadas pelos estudos do Instituto Brasileiro de Ética 

Contemporânea – ETCO-, como “Economia Subterrânea”. Tais estudos indicam 

que, quanto mais elevada for à alíquota de impostos, taxas e contribuições, 

maiores e mais sofisticadas serão as manobras realizadas por aqueles que sonegam 

e isso tudo é observado com mais intensidade nas operações sujeitas ao imposto 
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de renda, ao imposto do valor agregado, nas contribuições sociais e nos demais 

tributos incidentes nas atividades relacionadas ao comércio exterior. 

Outro fator destacado pelo estudo refere-se à legislação que aplica 

alíquotas progressivas de acordo com o faturamento, motivando os contribuintes a 

manipularem seus números oficiais para que fiquem situados abaixo da linha das 

isenções ou, pelo menos, em faixas de alíquotas menores. 

Ao mesmo tempo, há outro relevante ingrediente que motiva alguns 

agentes econômicos a optarem pela sonegação e essa postura está diretamente 

interligada com a corrupção, haja vista que, por vezes, torna-se menos oneroso 

corromper fiscais e toda a máquina de controle do Estado, em vez de recolher os 

impostos e contribuições devidos. 

Soto (2001) ressalta, porém, que os custos para operar fora da legislação 

podem onerar os negócios de forma bem mais representativa do que se aparenta, 

ao afirmar que: 

Se existem custos para tornar-se legal, também existem custos 

para se permanecer fora da lei. Descobrimos que operar fora do 
mundo de trabalho e negócios legalizado é surpreendentemente 

caro. No Peru, por exemplo, o custo de operação de um negócio 

extralegal inclui pagar 10 a 15 por cento de sua renda anual em 
suborno e comissões às autoridades. (SOTO, 2001, p. 101). 

Além da sonegação fiscal existente na venda de produtos e na prestação 

de serviços, empregados não registrados por alegada rigidez nas leis trabalhistas e 

excesso de encargos sociais, deve se considerar aqueles que contratam 

empregados formalmente, porém com salários fictícios e abaixo da realidade, 

complementando a remuneração via comissionamentos ou artifícios similares não 

contabilizados. 

Essa prática produz para o futuro uma massa desamparada de 

trabalhadores que não conta com as garantias plenas previstas na CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho - e, por consequência, ao se aposentar, não 

receberá o valor compatível com as sua real remuneração, nem formará o 

montante justo do capital acumulado em sua conta do FGTS – Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço. 

Na prática, a opção por esse modelo de atuação decorre unicamente pela 

decisão e risco dos executores. Conforme foi apresentado, o objetivo central 

consiste na maximização de seus lucros através da desoneração voluntária e/ou 
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para praticar preços abaixo da concorrência legal, ao contrário do mercado de 

subsistência em que seus atores não possuem o poder de escolha. 

Há, porém, um significativo segmento da sociedade que, por premissa 

equivocada, afirma que os pobres e especialmente os informais não pagam 

impostos, sem considerar que a cada produto adquirido ou serviço contratado por 

eles incide uma cadeia tributária embutida em seu preço final, ainda que haja 

sonegação em alguma de suas etapas. 

Portanto, não há como analisar da mesma forma as pessoas que, por falta 

de alternativas e em virtude da ausência de qualificação profissional, buscam 

através do mercado informal sua opção única de sua sobrevivência. 

1.4 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO INFORMAL 

A partir dos aspectos já abordados, torna-se possível, em linhas gerais, 

propor uma espécie de subdivisão do mercado informal em três grandes grupos, 

conforme a seguir: 

 Mercado informal de subsistência – Composto pelo universo 

formado por pessoas que geralmente não possuem qualificação 

profissional específica, atuam principalmente como ambulantes, 

prestadores de serviços avulsos, tais como costureiras, sapateiros, 

faxineiros, diaristas, dentre outros e, também, proprietários de 

pequenos comércios informais improvisados. 

 Mercado informal ilícito – Composto pelo universo formado por 

pessoas que concentram suas atividades no comércio ilegal, no 

contrabando de drogas, armas, pessoas, além de produzir ou vender 

produtos “piratas”. 

 Mercado informal sonegador – Composto pelo universo formando 

por pessoas jurídicas que recolhem tributos insignificantes em 

relação ao seu faturamento real obtido na produção ou 

comercialização de produtos e serviços, empregam pessoas físicas 

sem direitos trabalhistas, além daquelas denominadas pelo mercado 

como “empresas de fachada” que exercem atividades totalmente 

incompatíveis com aquelas que aparentam. 
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Ademais, a partir da subdivisão ora proposta, é possível pressupor a 

existência de outros subconjuntos pertencentes a cada um dos três grupos. 

1.5 IMPACTO NA ECONOMIA 

Retornando à questão central, o mercado informal de subsistência no 

Brasil remete à necessária consideração de pesquisas que abordam suas origens no 

século XIX. Trata-se de um período marcado por grandes transformações, pois o 

país deixa de ser Colônia e passa viver o imperialismo e, na sequência quase 

imediata, passa à condição de República por proclamação, acrescentando outro 

ingrediente importante daquele século consubstanciado pela abolição da 

escravatura. 

Theodoro (2005) também destaca que, naquela época, a população 

brasileira era de 3 milhões de habitantes, sendo que desse total 1,6 milhão era 

escrava. Dado ao imenso contingente de libertos que se encontravam fora do 

binômio senhor-escravo, criou-se um excedente que foi involuntariamente 

empurrado para o exercício de atividades ocasionais e de subsistência. 

De acordo com amostra coletada no período compreendido entre 1992 e 

2005 e ao se observar a taxa de informalidade distribuída pelos critérios de 

cor/raça e sexo, constata-se a predominância de mulheres e homens negros em 

relação às mulheres e homens brancos, numa proporção que gira em torno de 60% 

por 40% respectivamente, conforme espelhado na figura 3. 

É possível sugerir que essa desproporção ainda esteja relacionada ao 

histórico do processo abolicionista no Brasil que, conforme já mencionado, 

empurrou uma grande quantidade de libertos desprovidos de qualificações 

profissionais para atividades informais. 
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Figura 3: Taxa de informalidade, segundo sexo e cor/raça – Brasil 1992 - 2005 
Fonte: Elaboração do gráfico realizado pela OIT (2006) baseado em dados do IBGE. 

 

Levando-se em conta que essa desproporção entre negros e brancos 

também se replica no contexto das periferias urbanas, favelas e nos demais 

bolsões de pobreza, territórios caracterizados pela elevada predominância do 

mercado informal, alguns autores denominam essa realidade como herança 

histórica contabilizada sob o rótulo de passivo social. 

Há, portanto, um círculo vicioso nesse processo, porque as pessoas que 

se instalam nessas áreas degradadas formam família e seus filhos se tornam fruto 

daquele meio desprovido de condições sociais mínimas e, por conta dessa 

precariedade, não tem acesso à educação fundamental, requisito básico para uma 

boa formação profissional no futuro. Diante dessa falta de perspectiva, onde a 

fome impera e o Estado é nulo, poucos são aqueles dotados de elevada 

perseverança, com alguma dose de sorte, que conseguem quebrar o paradigma 

estabelecido e se qualificam perante o competitivo mercado, restando, para a 

grande maioria, apenas as atividades de subsistência. 
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Projetando esse cenário para a dimensão nacional, no tocante ao impacto 

do mercado informal na economia, alguns dados merecem atenção especial e, por 

vezes, os números divulgados podem trazer leituras diversas. 

A tabela 1 demonstra a evolução do PIB no Brasil, no período 

compreendido entre 2003 e 2011 que saltou de US$553.603 milhões para US$ 

2.475.066 milhões. Mesmo considerando que tais valores estão referenciados em 

dólares, esse crescimento nominal foi de 347,08%. 

A mesma tabela também apresenta os percentuais da economia informal 

ou subterrânea no mesmo período, em relação ao PIB. 

Importante frisar que, embora a economia informal ou subterrânea tenha 

registrado um decréscimo em percentual perante o PIB nominal, no decorrer do 

tempo e em valores absolutos houve um significante crescimento desse mercado. 

 

Ano 

PIB Total 

Economia 

Informal 

Subterrânea 

 

US$ milhões % PIB 

2003 553.603 21,0% 

2004 663.783 20,9% 

2005 882.439 20,4% 

2006 1.088.767 20,2% 

2007 1.366.544 19,5% 

2008 1.650.897 18,7% 

2009 1.625.636 18,5% 

2010 2.143.921 17,7% 

2011 2.475.066 16,8% 

 

Tabela 1: PIB e a economia informal subterrânea 
Fonte: IBGE, Banco Central, ETCO IBRE FGV (2012) 

 

Para o melhor entendimento, faz-se necessário estabelecer uma 

correlação entre esses dados. A partir do confronto dos números apresentados em 

cada coluna, foi possível construir um novo demonstrativo, tabela 2, trazendo 

resultados que merecem ser considerados. 

Tendo como partida o ano de 2003, a economia informal/subterrânea 

corresponde a 21% do PIB que, por sua vez, somava US$ 553.603 milhões. Logo, 

esse mercado totaliza US$ 116.256 milhões. 
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Em 2011, a participação percentual da economia informal/subterrânea 

frente ao PIB decresceu para patamares de 16,8%. Porém, considerando que o PIB 

atingia naquele período a monta de US$ 2.475.066 milhões, aplicando-se esse 

percentual, esse mercado passou a corresponder a US$ 415.811 milhões.  

Portanto, se em 2003 o mercado informal totalizava US$ 116.256 

milhões e, em 2011, a US$ 415.811 milhões, conclui-se que houve um 

crescimento nominal aproximado a US$ 300.000 milhões. 

Essa análise se torna imperativa, haja vista que historicamente as notícias 

dão conta da redução da economia informal do Brasil em relação ao PIB, no 

decorrer dos últimos anos, somente sob o aspecto percentual. 

 

Ano PIB US$ 

milhões 

% 

Economia 

Informal 

PIB TOTAL x % 

Economia 

Informal 

Variação 

(acum) 

2003 553.603 21,0% 116.257 0 

2004 663.783 20,9% 138.731 22.474 

2005 882.439 20,4% 180.018 63.761 

2006 1.088.767 20,2% 219.931 103.674 

2007 1.366.544 19,5% 266.476 150.219 

2008 1.650.897 18,7% 308.718 192.461 

2009 1.625.636 18,5% 300.743 184.486 

2010 2.143.921 17,7% 379.474 263.217 

2011 2.475.066 16,8% 415.811 299.554 

 

Tabela 2: PIB e a economia informal subterrânea – variações em relação a 2003 
Fonte: Elaboração feita pelo autor baseado em dados IBGE, Banco Central, ETCO IBRE 

FGV. 

 

A partir da variedade de fontes que tratam sobre essa matéria, além dos 

exemplos ora ilustrados, já é possível perceber que o mercado informal produz 

outros efeitos indesejáveis, porque, aliado ao fato de sonegar impostos, tributos e 

contribuições sociais, é capaz de gerar ativos intangíveis, faturamentos fictícios, 

distorção no cálculo da taxa de desemprego e as consequentes anomalias 

referentes à aplicação das melhores políticas públicas, especialmente nas áreas 

sociais. De certa forma, não se descarta a hipótese de haver uma espécie de 

relação harmônica e até mesmo conivente ou conveniente entre o poder público e 

a informalidade, dada a total incapacidade do Estado para corrigir distorções.



 
 

 

 

2 DIREITO À PROPRIEDADE  

O presente capítulo aborda os aspectos gerais relacionados ao direito à 

propriedade e a histórica luta pela ocupação solo, destacando os movimentos 

especulativos existentes no mercado informal e sua capacidade de criar regras 

próprias para seu funcionamento.  

2.1 ASPECTOS GERAIS 

Há outra relevante questão que orbita na margem da formalidade, 

consistida pelo direito à propriedade e pela recorrente política excludente ao 

cidadão que não possui poder ou recursos financeiros para aquisição da sua 

moradia. 

Por conta dessa política, acrescida pela ineficiência da gestão pública e 

aliada a total falta de competência ou compromisso com o planejamento urbano 

de longo prazo, surgem as mais variadas formas de ocupações desordenadas, os 

aglomerados urbanos, as favelas que, em última instância, oneram o próprio 

Estado, além de submeter pessoas às condições sub-humanas e ao abandono da 

própria sorte. 

Segundo Soto (2001), há mais de 180 anos os governantes dos países em 

desenvolvimento tentam, sem êxito, dar aos pobres algum acesso à propriedade e 

isso se repete a partir de cinco premissas equivocadas. 

A primeira refere-se à crença de que a opção das pessoas pelas atividades 

extralegais e clandestinas decorre de um artifício para não pagar impostos. 

É possível inferir que a sede dos governantes pelo aumento da 

arrecadação de impostos seja um objetivo maior, de tal forma que o argumento 

apresentado por Soto (2001) seja utilizado como justificativa para a adoção de 

políticas de incentivo à formalidade, incluindo-se o processo de titulação de posse. 

Essa prática tem se mostrado totalmente ineficaz porque novas arrecadações não 

garantem contrapartidas em infraestrutura ou não cria mecanismos que impeçam 

os novos titulares de venderem essas propriedades. 

A segunda premissa equivocada consiste em desconsiderar as posses 

legais daqueles imóveis que não foram devidamente mapeados e registrados. 
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Cabe, a título de observação, destacar que em passado não muito 

longínquo inexistia tecnologia suficiente para mapear, catalogar, registrar e 

armazenar todas as informações referentes às propriedades e até mesmo 

identificar os seus pontos limítrofes. 

No mundo, há muitos séculos, a disputa pelos limites dos espaços 

territoriais originaram muitas guerras e de forma recorrente há notícias sobre 

regiões em que essas questões estão longe de pacificação como, por exemplo, os 

históricos conflitos entre Judeus e Palestinos para que a Faixa de Gaza e a 

Cisjordânia constituam o Estado Palestino. 

A terceira premissa refere-se à decretação de leis obrigatórias sobre a 

propriedade como solução definitiva, desconsiderando os seus custos de execução. 

Porém, é sabido que a aplicação da legislação sempre seguiu a lógica que 

converge para o capital e aqui no Brasil há vários exemplos de ocupações 

irregulares com elevado padrão construtivo em reservas ambientais, encostas, 

luxuosos condomínios fechados e até praias que foram privatizadas por total 

omissão dos competentes órgãos estatais e que, no decorrer do tempo, tornaram-se 

propriedade totalmente legalizadas. 

Em seu artigo intitulado Sustentabilidade ambiental na ocupação urbana 

da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Silva
6
 (2006) ilustra com 

interessante exemplo ao relatar que: 

O histórico de ocupação urbana da Barra da Tijuca, no 

Município do Rio de Janeiro, desde os anos 70, revela que a 

região se destaca como ícone para grandes investimentos 
públicos, e, sobretudo, privados, alcançando importante 

desenvolvimento socioeconômico. Entretanto, nota-se que as 

diretrizes dessa vertiginosa expansão urbana baseiam-se, 
sobretudo, nos interesses de importantes incorporadores 

imobiliários que, amparados pelos governos local e regional, 

visam maximizar seus lucros ainda que em detrimento da 

manutenção da qualidade do meio ambiente, restringindo as 
possibilidades de desenvolvimento urbano sustentável. (SILVA. 

2006, p.1). 

A quarta premissa sustenta a teste de que os acordos sociais e extralegais 

podem ser totalmente ignorados. Cabe ressaltar que esse argumento torna-se 

aplicável sob a conveniência que também converge para o poder do capital, haja 
                                                             
6
 Gabriela da Costa Silva é arquiteta e urbanista, doutoranda em planejamento e gestão ambiental 

do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG) do Instituto de Geociências (IGEO) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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vista que, de forma similar à terceira premissa, sua prática não se aplica aos 

acordos extralegais quando envolvidos em grandes montas ou por intermédio de 

poderosos empresários. 

Além disso, percebe-se que nos dias atuais o ingrediente político ganhou 

mais importância, em que o risco de um desgaste de imagem ou algo que possa 

comprometer o financiamento de futuras campanhas políticas, também passaram a 

ser mitigado previamente às decisões tomadas pelos governantes que pretendem 

desconsiderar os acordos sociais e extralegais firmados e consolidados pelo 

tempo. 

A quinta e última premissa relatada por Soto (2001) afirma: “Pode-se 

modificar algo tão fundamental como a convicção das pessoas ou o modo com 

mantem seus ativos, sejam legais ou extralegais, sem uma liderança política de 

alto escalão”. (p. 180). 

O ingrediente político, mais uma vez, não pode ser desconsiderado, pois 

interfere de forma direta na aplicação da legislação vigente. No Brasil, por 

exemplo, um processo de reintegração de posse de uma área pública ocupada 

irregularmente não decorre de uma ação automática, pois depende de uma 

demanda prévia ao Poder Judiciário, originada pelos órgãos competentes do 

Estado que, de forma recorrente, mensuram previamente as questões políticas para 

dar prosseguimento a essa propositura, sendo esse fator determinante para a 

tomada de decisão.  

Abramo (2003) remete à influência política nos fatos ocorridos há 

algumas décadas, citando as eleições de Luiza Erundina
7
 na cidade de São Paulo, 

Miguel Arraes
8
 no estado de Pernambuco, dentre outros, que por consequência de 

suas respectivas promessas em campanhas eleitorais, houve várias invasões de 

terras em curto espaço de tempo e, nesse sentido, afirma que: 

Muitos dos assentamentos hoje por regularizar tiveram origem 
na complacência irresponsável de políticos que fizeram “vista 

grossa” a ocupações irregulares em áreas públicas ou 

inadequadas ou, pior ainda, na cessão clientelística de terras 

públicas por motivos eleitoreiros. (ABRAMO, 2003, p. 129). 

                                                             
7 Luiza Erundina foi prefeita de São Paulo-SP pelo Partido dos Trabalhadores-PT, no período de 

1989 a 1992. Hoje é Hoje é deputada federal pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, com posse 

em 2011 e mandato até 2015. (BRASIL, 2013b). 
8 Miguel Arraes de Alencar (1916-2005) foi governador de Pernambuco três vezes (1963, 1987 e 

1995) pelos partidos: PST – Partido Social Trabalhista; PMDB – Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro; e, PSB – Partido Socialista Brasileiro. 
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Nesse sentido, convergem duas vertentes que devem ser destacadas. A 

primeira corresponde a secular demanda reprimida da população mais pobre por 

moradias. A segunda decorre das miraculosas soluções prometidas em campanhas 

eleitorais que, mesmo bem intencionadas, rompem os limites da sensatez. Por 

consequência das promessas não cumpridas, os movimentos sociais desprovidos 

de perspectivas promovem as ocupações irregulares. 

2.2 OCUPAÇÃO DO SOLO 

No tocante à ocupação do solo, quando se trata de questões ligadas à 

informalidade nos segmentos de baixa renda, os estudos demonstram a grande 

dificuldade para se entender suas origens, causas e efeitos. Por conseguinte, os 

encaminhamentos para a solução de cada caso não podem se feitos de forma 

linear, singular e abrangente. 

Esse tipo de informalidade também decorre da omissão do 

Estado e, dada a impossibilidade de acesso aos meios legais, os 

grupos sociais se organizam de forma própria e, através de 
limites e parâmetros específicos, estabelecem regras que 

funcionam como uma espécie de legislação local. (COSTA, 

2011a). 

Esse processo é descrito por Costa
9
 (2011a) da seguinte forma: 

A ausência do Estado nas negociações de imóveis nas favelas 
criou rede imobiliária informal que, apesar da precariedade, 

consegue dar um mínimo de ordem a esse mercado. Em alguns 

casos, o vazio do poder público é ocupado pelas associações de 
moradores, que acabam fazendo papel de imobiliária, de 

cartório e das Secretarias de Habitação e da Fazenda. (COSTA, 

2011a). 

No morro, por exemplo, um presidente da associação dá 
documento com papel timbrado da associação (assinado por 

duas testemunhas) para os moradores que querem “regularizar” 

uma transação de venda ou aluguel. Como contrapartida, assim 
como acontece com as imobiliárias, a associação cobra uma 

taxa de 2% do valor negociado. As associações de moradores 

assumem funções do poder público. (COSTA, 2011a). 

                                                             
9 Fernando Nogueira da Costa mantém um blog intitulado Cidadania e Cultura. É Mestre em 

Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, Doutor em Ciência Econômica pela 

Universidade Estadual de Campinas (1985), Professor da UNICAMP desde 1985. 
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Mesmo sendo mercado informal, ele tem instituições e regras 

que, em geral, são respeitadas. Não há mercado que funcione se 

não houver regras. (COSTA, 2011a). 

No Rio de Janeiro, a exemplo de outros locais do Brasil, as tentativas 

frustradas para regularização das áreas ocupadas não foram capazes de resolver a 

questão central e consumiram elevadas quantias dos cofres públicos. 

Abramo (2003, p. 131) destaca que, no início da década de 80, programas 

e projetos de urbanização das favelas do Pavão e Pavãozinho desembolsaram 

US$1.247 por domicílio e mesmo com todo esse investimento permaneceu 

inalterado o status de favela naqueles locais. 

A partir dessa importante observação, percebe-se que o êxito de qualquer 

processo de urbanização depende de outras imprescindíveis ações que vão muito 

além da alocação de elevados recursos financeiros. 

Dessa forma, Abramo (2003) destaca que, ainda considerando a melhor 

dentre todas as hipóteses, mesmo havendo êxito desses programas denominados 

intervenções curativas da urbanização, no momento seguinte e imediato, em 

virtude da criação de um ambiente renovado, fruto de toda essa movimentação, 

surgem as especulações imobiliárias que, em virtude de ofertas irrecusáveis, 

promovem uma espécie de expulsão dos ocupantes e que, por consequência, 

migraram para outras áreas irregulares num círculo vicioso de difícil 

neutralização. 

O individuo em situação de pobreza é mais vulnerável a ceder seu espaço 

conquistado em troca de irrisória e ao mesmo tempo irrecusável recompensa 

financeira por diversas razões, pelas quais se destacam três fatores. O primeiro se 

justifica pela falta de referências quanto ao justo valor de mercado, prevalecendo 

apenas o instinto intuitivo na sua decisão. O segundo decorre da falta de 

perspectiva de médio e longo prazo, tornando o valor ofertado no presente em 

uma espécie de oportunidade única. O terceiro refere-se ao elevado poder de 

sedução que as pequenas montas exercem sobre a total escassez. 

Essa ação é denominada “remoção branca” porque dispensa métodos 

violentos ou aparatos bélicos para atingimento dos objetivos e se utiliza apenas do 

poder de persuasão financeira como um aliado à inteligência lógica de um 

mercado selvagem. Assim, o desprovido de perspectivas apresenta resistência 

quase nula para celebrar negócios dessa natureza. 
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Há uma parábola descrita no século IV a. C por Sun Tzu acerca da 

capacidade humana para combater e vencer guerras sem uso da força física: 

“Atacar não significa apenas assaltar cidades muradas ou golpear um exército em 

ordem de batalha, deve também incluir o ato de assaltar o inimigo no seu 

equilíbrio mental.” (SUN TZU, séc. IV a.C.). 

Logo, é possível perceber que se existisse um correto planejamento de 

uso, ocupação e parcelamento do solo e a utilização de mecanismos que 

impedissem o movimento maléfico desse mercado, os investimentos seriam bem 

inferiores e mais eficazes. 

O que se assiste é uma sucessão de ações equivocadas que, em grande 

maioria, motivada por uma espécie de senso comum vindo por parte dos 

governantes. 

Watts
10

 (2011), ao abordar as armadilhas impostas pelo senso comum, 

descreve com precisão algumas dessas decisões equivocadas dos gestores públicos 

que, a partir de premissas aparentemente simples, além de não lograrem êxito nos 

seus objetivos traçados, produzem consequências indesejáveis. 

Como exemplo, Watts (2011) cita a construção do Robert Taylor 

Homes
11

, em Chicago: 

O maior projeto de habitação pública já construída. E 
certamente, como o sociólogo Sudhir Venkatesh

12
 descreve em 

American Project, o que começou como um nobre e 

cuidadosamente pensado plano para ajudar famílias – em sua 

maioria afro-americanas – moradoras dos centros urbanos a 
ascender à classe média tornou-se uma derrocada de edifícios 

em ruínas, apartamentos e parquinhos superlotados, 

concentração de pobreza e, por fim, violência de gangues. A 
maioria fragmentária de planos em larga escala de 

desenvolvimento econômico e urbano torna-os especialmente 

propensos ao fracasso [...]. (WATTS, 2011, p. 34). 

                                                             
10 Duncan Watts foi professor de sociologia na Universidade de Columbia, entre 2000 e 2007, 

bacharel em física pela Academia Australiana das Forças Armadas e Ph.D. em mecânica teórica e 

aplicada pela Universidade de Cornell. 
11 Robert Taylor Homes foi um projeto habitacional público construído em 1961-1962 e demolido 

no período de 1998 a 2007. 
12

 Alladi Sudhir Venkatesh é um americano indiano sociólogo. Nascido na Índia em 1966, é 

professor na Universidade de Columbia. Tem documentado gangues criminosas e o tráfico de 

drogas, e tem escrito sobre a dinâmica da economia subterrânea, incluindo a prostituição de rua. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DSudhir%2BVenkatesh%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociologist&usg=ALkJrhhSi41z8atSIxNcVpZQcqJgdJth2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DSudhir%2BVenkatesh%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/India&usg=ALkJrhjrYO1yiUa5Dv3YdVbTgmSAq8ZgWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DSudhir%2BVenkatesh%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University&usg=ALkJrhgTf-KFP0lxaxclMm4160BU8Cy1GQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DSudhir%2BVenkatesh%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_economy&usg=ALkJrhhjh18jdoRGfArZR5vd0m95ILLheQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DSudhir%2BVenkatesh%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Street_prostitution&usg=ALkJrhisB67nlJuAheswuEb4_hIPRdOtIQ
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No Brasil, a construção de grandes empreendimentos populares afastados 

dos centros urbanos ainda se constitui em prática recorrente e, por experiência, o 

desfecho desse processo torna-se previsível. 

2.3 ROCINHA: AMOSTRA DA REALIDADE BRASILEIRA 

A favela da Rocinha é de fato um bom exemplo para realização de 

estudos comparativos, laboratórios, experimentos, sendo objeto de várias formas 

de intervenções do poder público, sem que, até os dias atuais, deixe de ser e 

aparentar uma favela. De acordo com Neri (2011), “a Rocinha é um forte exemplo 

de desigualdade”. 

Estima-se a existência de mais de 25 mil moradias, abrigando uma 

população superior a 100 mil habitantes. Dados do CENSO Domiciliar do 

PRODERJ - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do 

Rio de Janeiro de 2010, com informações coletadas entre 25 de julho de 2008 a 30 

de maio de 2009, indicam que aproximadamente 34% dos imóveis são alugados, 

conforme demonstrado na tabela 3. 

Partindo-se do pressuposto que conceitualmente o desembolso com 

despesas de aluguel se constitui em uma espécie de dívida eterna e impagável pelo 

direito de ocupação de um espaço pré-determinado, é relevante refletir sobre a 

quantidade de pessoas condenadas a essa condição, especialmente por se tratar de 

imóveis na sua grande maioria em situações precárias, além da imensa deficiência 

dos itens básicos de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários no seu 

entorno. 

Situação do Imóvel Valor absoluto Percentual 

Próprio (já pago/quitado) 15.473 61,6 

Alugado 8.644 34,4 

Próprio (ainda pagando) 348 1,4 

Cedido 289 1,1 

Ocupado 102 0,4 

Outros 34 0,1 

Subtotal 24.890 99,0 

Não Sabe 245 1,0 

Total 25.135 100,0 

 

Tabela 3: Situação de moradia no Rio de Janeiro 
Fonte: PRODERJ - CENSO Domiciliar – Governo do Estado do Rio de Janeiro 2010 
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O CENSO identificou-se também que 38% de sua população possui renda 

de até 2 salários mínimos, conforme tabela 4. Ocorre que a base do cálculo 

considerou apenas 49.433 moradores declarando renda e, dessa forma, há que se 

ponderar que, do total da amostra, 27.764 estão enquadrados na faixa de renda até 

2 salários mínimos, o que corresponde a 56% da população economicamente 

ativa. 

 

Renda Valor Absoluto Percentual 

Até 1/2 SM            (De R$1,00 a R$207,50) 992 1,4 

Entre 1/2 a 1 SM  (De R$207,,51 a R$415,00) 9.826 13,4 

Entre 1 a 2 SM      (De R$415,01 a R$830,00) 16.946 23,1 

Entre 2 a 3 SM      (De R$830,01 a R$1.245,00) 3.130 4,3 

Entre 3 a 5 SM      (De R$1.245,01 a R$2.075,00) 479 0,7 

Entre 5 a 7 SM      (De R$2.075,01 a R$2.905,00) 88 0,1 

Entre 7 a 10 SM    (De R$2.905,01 a R$4.150,00 37 0,1 

Acima de 10 SM   (Acima de R$4.150,00) 44 0,1 

Subtotal 31.542 43,0 

Não tem renda 17.891 24,4 

Não se aplica 10.299 14,0 

Não informados 13.678 18,6 

Total 73.410 100,0 

R$ 369,91 

Renda média aproximada 

por pessoa  (49.433 

moradores informaram 

renda)   

R$ 727,49 

Renda média aproximada 

por domicílio (25.135 

domicílios)   

 

Tabela 4: Renda da população do Rio de Janeiro 

Fonte: PRODERJ - CENSO Domiciliar – Governo do Estado do Rio de Janeiro 2010 

 

Sincronizando as informações acerca da quantidade de moradias 

precárias, o percentual de imóveis alugados, a falta de infraestrutura e o 

predomínio da renda até dois salários mínimos, conclui-se que, apesar de tudo que 

já foi realizado, é imperativa a necessidade de uma agenda de médio e longo prazo 

para que se busque estabelecer as condições mínimas, eficazes e garantidoras da 

melhoria na qualidade de vida local, tendo por princípio os elementares conceitos 

de justiça social. 

Nesse território em que a aparência visual sugere inexistir distorções 

sociais, sob o aspecto da moradia informal, coexistem três realidades. A primeira 
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é composta pelos moradores de seus próprios imóveis. A segunda refere-se a 34% 

da população inquilina e a terceira corresponde aos proprietários dos imóveis 

alugados.  

Soto (2001) descreve bem esse processo ao afirmar que: 

Dentro da redoma de vidro estão as elites proprietárias que 

usam uma lei codificada emprestada do Ocidente. Fora da 

redoma de vidro, onde vive a maioria, a propriedade é usada e 
protegida por toda sorte de acordos extralegais solidamente 

enraizadas num consenso informal espalhado por amplas 

regiões. (SOTO, 2001, p. 183). 

Partindo-se do pressuposto que nenhum mercado sobrevive sem regras, a 

ausência da regulamentação estatal nas comunidades carentes impõe aos seus 

moradores o cumprimento da convenção local na forma de leis específicas e 

consolidadas pelo tempo. 

2.4 ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

O processo de especulação imobiliária em áreas ocupadas irregularmente, 

conforme já foi abordado, está diretamente associado ao anúncio de investimentos 

públicos que contemplem a regularização fundiária e a urbanização como uma 

espécie de combustível para esse efeito colateral e, assim, os agentes econômicos 

locais operam comprando e vendendo terras e habitações que serão objeto de 

melhorias, auferindo lucros dessas transações. 

Esse mercado, de maneira geral, se movimenta de acordo com as 

tendências locais, possui características peculiares no processo de transferência de 

titularidade informal. Tal como ocorre no mercado formal, à expectativa de 

melhorias na infraestrutura local já é suficiente para resultar em valor adicional 

agregado ao custo do espaço. 

Lefebvre (2001) descreve esse processo como o urbanismo dos 

promotores de vendas e explica que a majoração do preço final do imóvel motiva-

se pela exploração do sentimento daqueles que buscam, de forma ideológica, a 

conquista de uma espécie de espaço ideal, ao afirmar que: 

Eles o concebem e realizam, sem nada ocultar, para o mercado, 

visando o lucro. O fato novo, recente, é que eles não vendem 

mais uma moradia ou um imóvel, mas sim urbanismo. Com ou 
sem ideologia, o urbanismo torna-se valor de troca. O projeto 
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dos promotores de vendas se apresenta como ocasião e local 

privilegiados: lugar de felicidade numa vida quotidiana 

miraculosa e maravilhosamente transformada. (LEFEBVRE, 

2001, P. 25). 

Para Abramo (2003), a regularização fundiária e o processo de 

urbanização de áreas precárias não se sustentam como solução definitiva e, ainda, 

podem provocar o agravamento do problema. 

Por fim, cabe destacar que havendo algum movimento especulativo no 

mercado formal, dependendo da região em que isso ocorra, tal fato poderá exercer 

influência de mesmo sentido nas comunidades carentes vizinhas.  

2.5 MERCADO IMOBILIÁRIO INFORMAL 

O adensamento das comunidades carentes decorre também de criativos e 

inovadores modelos híbridos de comercialização do espaço, inspirados pelo 

princípio que aglutina as dimensões; formal e informal e que ainda serão 

ilustrados a seguir. 

Para Costa (2011b), uma das explicações desse processo decorre de um 

conceito neoliberal e, nesse sentido afirma: 

A informalidade imobiliária é a chave, na visão neoliberal, para 

entender os fatores que levam os moradores a continuar na 

favela. A ausência de regularização dos imóveis dificultaria o 
controle urbano, mas daria mais liberdade de construção. Uma 

casa na favela pode ganhar mais dois andares sem burocracia, 

taxas e impostos, ou seja, sem custos e tempos extras, para 
construir ou reformar.  Isso pode ser opção de renda quando, 

como geralmente ocorre no morro, a associação de moradores 

anuncia em seu quadro de avisos, além de casas para vender ou 

alugar, lajes de residências onde o comprador poderá construir 
novo imóvel. (COSTA, 2011b). 

Uma das modalidades já recorrentes e difundidas no mercado imobiliário 

informal, especialmente nas favelas, é conhecida como “o direito de laje”. Tendo 

por base um imóvel já construído de forma irregular, seu ‘proprietário’ vende a 

terceiros o direito de se construir outra unidade habitacional em cima da sua 

residência. 
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Na obra ‘Favelas Cariocas ontem e hoje’, especialmente no capítulo 

‘Direito de laje’, a autora Cláudia Franco Corrêa
13

 (2008) descreve com detalhes o 

desdobramento dessas operações, citando até uma espécie mais sofisticada e no 

estilo de um ‘mercado futuro’. 

Outra forma em que se manifesta o ‘direito de laje’ é quando o 

futuro morador do terreno de superfície vende sua laje sem que 

sua casa esteja pronta ou sequer a laje esteja construída. Nesses 
casos, o vendedor usa o dinheiro da venda da laje para 

construir, ou para dar acabamento à sua futura moradia. 

Compradores e vendedores admitem tacitamente o ‘direito de 

laje’, mesmo em circunstâncias especiais, como é o caso do 
‘contrato’ de venda de laje não construída, como já descrito 

acima. (CORRÊA, 2008, p. 317). 

Interessante e, ao mesmo tempo, impressionante observar esse exemplo 

de operação em que o cidadão informal se utiliza de princípios similares aos 

praticados no mercado imobiliário corporativo. 

Ao vender para terceiros o direito à laje em cima de um imóvel que 

sequer foi construído, criou-se uma espécie de dívida ou obrigação para o 

vendedor e um direito para o comprador. A partir dessa transação, o vendedor 

assume o compromisso de aplicar os recursos auferidos pela venda na construção 

do seu próprio imóvel e, em prazo predeterminado, disponibilizar sua laje ao 

comprador. 

Diante dos fatos apresentados, o cenário atual se constitui em um grande 

problema que desmereceu tratamento correto, no momento adequado, sendo esse 

mais um dos reflexos consequentes das dogmáticas teorias clássicas da Economia 

do mundo ocidental. 

Há uma conexão de causa e efeito, por exemplo, ao se estabelecer um 

recorte na história das economias capitalistas, a partir de Adam Smith
14

 (1723-

1790). Seus princípios sobre as leis da economia trazem por premissa a 

intervenção mínima do Estado e a firme defesa da tese sobre a existência de uma 

                                                             
13 Cláudia Franco Corrêa é advogada, mestre e doutora em direito. Professora do Centro 

Universitário da Cidade do Rio de Janeiro e da Universidade Veiga de Almeida. Pesquisadora do 

Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos da Universidade Federal Fluminense.  
14 Professor e filósofo escocês. Pregava a não intervenção do Estado na economia e um Estado 

limitado às funções de guardião da segurança pública, mantenedor da ordem e garantia da 

propriedade privada. É considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico no século 

XVIII. (BRASIL, 2013c). 
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espécie de mão invisível, suficiente e capaz de direcionar as pessoas rumo aos 

seus objetivos, tendo como resultantes o crescimento econômico. (SMITH, 1988). 

Porém, sob outra lente acerca da leitura dos cenários econômicos, Joseph 

Stiglitz, Prêmio Nobel da Economia em 2001, se contrapõe e critica com 

veemência a crença da ‘mão invisível’, especialmente nos países em 

desenvolvimento, haja vista que, nesses casos, as informações são mais 

assimétricas e não fluem da mesma forma para toda a sociedade. Dessa forma, os 

mercados se tornam incompletos.  

Reconhecido como um dos raros Economistas de expressão que se 

interessa de fato com as questões da pobreza, defende a firme intervenção do 

Estado no combate à miséria, alinhando-se de certa forma a John Maynard 

Keynes
15

 (1930), criador da “Escola Keynesiana”
16

 e que já entendia o papel do 

Estado como fundamental na geração de emprego, do equilíbrio econômico e na 

forte atuação nos setores que estejam situados na condição de mercado 

incompleto. 

A questão central permanece aberta e precisa encontrar respostas, pois 

apenas as soluções pontuais foram capazes de transformar de alguma forma a 

realidade das comunidades carentes. Porém, nos grandes adensamentos urbanos 

do Brasil, várias tentativas se mostraram frustradas quando analisadas de maneira 

mais abrangente. 

Maricato (1999) descreve esse processo complexo ao afirmar que: 

Redirecionar tal rumo da história não é tarefa pequena e nem de 
pouco tempo. Sociedades desiguais produzem cidades 

desiguais, e sabemos que o Brasil se destaca mundialmente, em 

relação a essa característica. A luta pelo acesso à moradia é uma 
luta para a transformação da sociedade, especialmente porque a 

moradia é uma mercadoria especial. (MARICATO, 1999). 

                                                             
15 John Maynard Keynes (1883-1946), economista britânico que influenciou a macroeconomia 
moderna. Em seus livros apresentou a instabilidade do sistema capitalista, esclarecendo que a 

“mão invisível” do mercado não resulta no que pregam os economistas mais ortodoxos. 

(PACIEVITCH, 2013). 
16 Refere-se à teoria na qual rompia totalmente com os princípios liberalistas. Keynes pregava a 

intervenção do Estado na economia, aliás, não só na economia, mas em todos os aspectos que 

fossem necessários. O keynesianismo, de certa forma, passou a substituir o liberalismo após a 

Segunda Guerra Mundial, uma vez que vários países, especialmente os europeus, se encontravam 

abalados economicamente. Esse tipo de organização política e econômica ficou denominado como 

Welfare State (Estado de bem-estar social). (DANTAS, 2013). 
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No Brasil, os programas habitacionais populares ganharam força a partir 

década de 60 com algumas experiências exitosas e outras catastróficas. Dentre as 

diversas razões observadas em cada caso de fracasso, observa-se que a 

desconsideração do direito à cidade se apresenta como um dos principais fatos em 

comum. 

2.6 SOLUÇÕES FRUSTRADAS 

As áreas que concentram populações pobres são classificadas atualmente 

pelo IBGE como “aglomerados subnormais”, e certamente, ainda farão parte das 

futuras agendas por várias décadas, haja vista que as mais variadas formas de 

intervenções e os elevados valores já investidos nesses espaços revelaram-se 

insuficientes para solução definitiva de habitabilidade e condições sociais 

minimamente satisfatórias. 

Ainda que haja mais atenção do poder público nessas áreas, descartando 

a tentativa de mudar o conceito de comunidades pobres somente através de novas 

semânticas, as perspectivas indicam uma longa distância a ser percorrida para que 

se resolvam seus principais problemas desde sua origem e que esses espaços um 

dia percam de fato o status de favela. 

As experiências aplicadas no passado, tendo por princípio a ideia da 

remoção como solução perdeu todo sentido, excetuando-se os casos pontuais de 

ocupações em áreas de risco iminente. De uma forma geral, a remoção 

desconsiderou os aspectos ligados à mobilidade urbana, a perda do direito à 

cidade, a ausência de equipamentos comunitários e o direito de livre escolha.  

Um legado histórico, como exemplo, é o resultado atual das remoções 

para a zona oeste do Rio de Janeiro promovidas no governo Carlos Lacerda
17

.  

Segundo Burgos
18

 (2012, p. 374), “A forma favela resiste porque se 

impõe como instrumento de luta pela cidade”.  

                                                             
17 Carlos Frederico Werneck de Lacerda nasceu na cidade do Rio de Janeiro, (1914 – 1977). Em 5 

de dezembro de 1960 foi empossado como primeiro governador do recém-criado estado da 

Guanabara, antigo estado do Rio de Janeiro, que governou até 4 de novembro de 1965. (FGV, 

2013). 
18

 Doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, 

1997; mestre em Planejamento Econômico e Políticas Públicas pelo Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 1992. Tem trabalhado nas seguintes áreas de 

pesquisa: sociologia urbana, com ênfase em territórios segregados e periféricos; e sociologia do 

direito, com ênfase sobre a judicialização da política e das relações sociais. 
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Certamente, as condições precárias e predominantes nas favelas, quando 

inseridas na malha urbana, são compensadas pela liberdade de acesso à cidade e 

tudo que ela pode oferecer ou emprestar ao cidadão. Portanto, a oferta de uma 

casa estruturada com luz, água, esgoto e totalmente afastada das escolas, centros 

de saúde, equipamentos públicos e dos movimentos culturais urbanos não é 

suficiente para seduzir o morador da favela pela troca. 

Independente dos desafios conciliadores nos interesses difusos, o Estado 

sempre terá papel determinante no processo de mudança. É certo que em alguns 

momentos se faz omisso e em outros se apresenta comprometido apenas com 

alguns fragmentados segmentos da sociedade, mas, ainda assim, com as 

limitações de toda ordem que possam existir, sua atuação será sempre indelegável. 

Souza (2007) aborda esse aspecto de forma emblemática e elucidativa, ao 

destacar que: 

Em uma sociedade capitalista, marcada pela exploração do 
trabalho pelo capital, fundada sobre a separação entre 

trabalhadores e meios de produção, as desigualdades tende a ser 

“estruturais”, ou seja, a existência de pobres, de populações 
segregadas, de desemprego, etc. Não é fortuita ou acidental, 

mas um componente típico da “lógica” do sistema. Nesse 

ambiente, o aparelho de Estado tende a ser não um “juiz 
neutro”, pairando acima das classes sociais e acima do bem e do 

mal, mas uma instância de poder muito complexa e, ainda que 

influenciada por diversos interesses e submetida a muitas 

pressões, inclusive dos setores populares, a tendência geral é a 
de que o conteúdo da ação do Estado seja conforme aos 

interesses mais amplos das classes dominantes e, sem duvida, 

da perpetuação de próprio sistema. Por isso, o Estado possui 
limitações intrínsecas enquanto promotor de justiça social. 

(SOUZA, 2007, p. 117). 

Diante dos fatos, a alteração das vertentes dessa lógica requer um espaço 

temporal muito longo e de necessária ação contínua dos governantes sucessores, 

tornando-se, portanto, de difícil solução, considerando que a alternância de poder 

se constitui em ruptura dos projetos estruturantes e, por outro lado, o continuísmo 

propicia a acomodação perpetuada. 

 



 
 

 

 

3 POBREZA INFORMAL DESPERTA INTERESSES DO 

MERCADO E GERANDO RIQUEZA 

O presente capítulo discorre sobre uma nova atenção despertada pelos 

agentes econômicos em relação aos trabalhadores informais mais pobres, a partir 

da identificação desse nicho de mercado como relevante fonte de consumo dos 

produtos e serviços. Apresenta ainda de que forma os agentes econômicos geram 

riquezas a partir do extremo mais frágil, composto pelas populações mais pobres e 

dos pequenos trabalhadores informais, ressaltando que até os elevados 

investimentos públicos realizados nas comunidades carentes propiciam os maiores 

ganhos para o outro extremo mais forte e representado pelo capital. 

3.1 ORIGEM DO MOVIMENTO 

No mundo, as últimas décadas foram marcadas por mudanças profundas, 

sendo que esse processo atingiu e alterou com grande amplitude o comportamento 

de diversas sociedades, especialmente a partir da queda da Cortina de Ferro
19

. 

Em 1990 o Brasil foi inserido no processo de globalização através da 

abertura de mercado e aquele período foi marcado principalmente pelo avanço 

tecnológico e pela competitividade, dada à exigência de melhoria nos padrões de 

qualidade dos produtos nacionais. Muitas empresas sucumbiram porque não se 

adequaram na velocidade necessária ao novo modelo, nem havia disponibilidade 

suficiente de mão de obra qualificada para os padrões exigidos pelo mercado 

internacional. Diante daquele cenário, registrou-se elevação na taxa de 

desemprego e parte dessa massa de trabalhadores migrou para as atividades 

informais de subsistência ou para o subemprego. 

O GT nº 32º do Encontro Anual de ANPOCS
20

 - Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais desenvolveu um estudo sob o 

tema “A Metrópole e a Questão Social”, que aborda as etapas do trabalho 

                                                             
19 Cortina de Ferro – expressão criada por Winston Churchill em 1946 para simbolizar a divisão da 

Europa entre ocidental e oriental que teve seu fim marcado na Hungria, em 1989, sendo que, no 

final daquele mesmo ano, a queda do Muro de Berlim causou maior repercussão. 
20

 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), foi fundada 

em 1977, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, reúne mais de uma centena de 

centros de pós-graduação e de pesquisa em antropologia, ciência política, relações internacionais, 

sociologia, de todo o Brasil. (ANPOCS, 2013). 
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informal, especialmente nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. 

O resultado desse estudo demonstra que a informalidade, além apresentar 

correlações típicas com o subdesenvolvimento, já foi considerada atividade 

marginal.  

De acordo com os levantamentos realizados pela CEPAL
21

 - Comissão 

Econômica para América Latina e o Caribe, o trabalho informal representava a 

única alternativa, dada a falta de opções de subsistência dos trabalhadores, 

especialmente os mais pobres. 

Com decorrer do tempo, essa informalidade passa a ser observada sob 

um novo contorno, quando se constata uma espécie de interligação e até mesmo 

interdependência com o setor formal que absorvia mão de obra nas 

subcontratações e na prestação de serviços. (Portes, 1994). 

Em 2002, a taxa de informalidade do Brasil absorvia mais de 50% da 

população ocupada nas principais regiões metropolitanas e, naquele ano, a Caixa 

Econômica Federal lançou uma modalidade de conta corrente eletrônica 

(BRASIL, 2013a), cujo objetivo era incluir milhões de brasileiros no sistema 

bancário. A grande maioria desse contingente estava situada no mercado informal, 

portanto não possuía quaisquer comprovantes de renda, exigência fundamental do 

sistema financeiro para ser titular de uma conta corrente. Decorridos 10 anos, 13,7 

milhões de pessoas se tornam titulares dessa modalidade de conta que no período 

de 12 meses, entre 2012 e 2013, registrou movimento na ordem de R$ 15,9 

bilhões de Reais. 

3.2 POTENCIAL DE CONSUMO 

Na mesma direção, o setor varejista, ao perceber o potencial de consumo 

daquele público, muda sua postura conservadora e passa assumir novos riscos ao 

deixar de exigir comprovação de renda para venda de produtos a prazo. 

                                                             
21 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 de 

fevereiro de 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua 

sede em Santiago, Chile. A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações 

Unidas (ONU). Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do 

desenvolvimento econômico da região latino-americana, assessorar as ações encaminhadas para 

sua promoção e contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si 

como com as demais nações do mundo. (CEPAL, 2013). 
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Porém, não se pode perder de vista que esse movimento se traduz 

também na lógica do capital e desassociada de qualquer tentativa de inclusão 

social, pois, ao enxergar a importância daquele segmento, os agentes econômicos 

privados visam somente uma oportunidade comercial, através do incremento da 

sua receita marginal
22

. 

No jornal virtual Brasil de Fato há uma matéria sob o título “A favela 

agora virou a alma do negócio”, publicada em 08 de janeiro de 2013, que contém 

uma importante declaração de um empresário que representa seu segmento ao 

confirmar esse sentimento, dando a dimensão do potencial de riqueza que as 

comunidades pobres são capazes de gerar, ao afirmar que: 

O poder econômico da favela é muito forte, avalia Romualdo 

Ayres, diretor de Sustentabilidade na Associação Brasileira de 
Franchising. Todas as franquias brasileiras juntas faturarão, em 

2012, quase R$ 14 bi. Enquanto isso, o PIB das favelas é de R$ 

13 bi. “A disponibilidade de renda desse povo todo é quase a 
disponibilidade de renda de todas as franquias do Brasil. Tem 

toda uma alimentação econômica deixada pelo tráfico que 

precisa ser substituída”, afirma Ayres. (FLOR e MARINHO, 
2013). 

Ao mesmo tempo, aquele estrato ganha um novo significado, graças a 

uma espécie do sentimento de pertencimento e até mesmo a falta de um trabalho 

assalariado formal deixa de ser percebida como seu problema central. 

Nesse sentido, traduzindo essa sensação, Castells (1996, p. 41) afirma 

que: “Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que 

fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são”. 

Logo, a sensação de fazer parte de um novo mundo, com direito a RG – 

Registro Geral, CPF – Cadastro de Pessoa Física, conta em banco, crediário em 

lojas, passa representar uma motivação imensurável, ainda que isso possa parecer 

irrelevante diante dos graves problemas a serem vencidos. 

3.3 POBREZA INFORMAL GERANDO RIQUEZA: CAUSA E 

EFEITO 

Pelos dados apresentados até o momento, torna-se possível estabelecer 

alguns referenciais merecedores de uma reflexão acerca da dimensão do impacto 

                                                             
22

 Receita marginal é a receita adicional por vender quantidade adicional da mercadoria. 

(LEMME, 2013). 
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dos números e a relação assimétrica de causa e efeito das riquezas geradas pelo 

segmento informal de baixa renda, sem sua correspondente contrapartida na 

mesma proporção. 

Em grandes números, conforme já relatado, e de acordo com dados 

levantados pelo ECTO, a partir de dados levantados em 2012, o mercado informal 

no Brasil, representava 17% do PIB, equivalente ao montante aproximado de R$ 

748 bilhões. Com base nessa informação, há três considerações que merecem 

destaque: 

A primeira delas é que a economia informal brasileira, em 2012, 

movimentou o equivalente ao PIB nominal
23

 da Argentina naquele mesmo ano. 

Logo, a ideia de um “país dentro do país” é real, com a diferença que o país 

denominando informal não conta com a ação direta dos Três Poderes, ficando a 

revelia de uma autorregulamentação. Nesse cenário, os mais desprovidos são os 

que mais produzem e menos recebem. 

A segunda consideração refere-se ao volume de recursos que o Estado, 

por estar completamente ausente desse jogo, deixa de arrecadar e, por 

conseguinte, não se habilita a alocar nas rubricas orçamentárias investimentos 

voltados para a aplicação de políticas públicas, especialmente nas áreas sociais, 

apesar das suas recorrentes escolhas equivocadas. 

A terceira e última consideração a ser levantada, ainda que por suposição, 

refere-se à falta de clareza da destinação dos lucros resultantes nas etapas de 

comercialização, considerando a elevada movimentação financeira do setor 

informal. Por exemplo, os diversos vendedores ambulantes espalhados pelo 

ambiente urbano podem representar uma excelente capilaridade de rede de 

distribuição de produtos oriundos das grandes indústrias ou dos atacadistas que 

estão desonerados do custo logístico dessa distribuição. Logo, essa desoneração 

produz lucro agregado que beneficia apenas os grandes agentes econômicos. 

Longe de quaisquer expectativas de tendências apontadas pelos analistas 

de mercado, alguns setores, de forma surpreendente, permanecem aquecidos pela 

forte demanda originada especialmente pelo mercado informal. 

                                                             
23 PIB nominal: Produto Interno Bruto nominal considera os preços do ano corrente cm inflação, 

se houver. Dados extraídos do MRE/DPR/DIC – Divisão de Inteligência Comercial, com base em 

dados do FMI World Economic. (BRASIL, 2013d). 
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Soto (2001) descreve um caso prático, através de interessante experiência 

observada no Peru, revelando com muita nitidez a força de uma economia 

oficialmente invisível, composta de forma predominante por pessoas pobres, e que 

tem o poder de impactar e gerar significantes resultados positivos para alguns 

setores do mercado formal, ainda que em períodos marcados pela recessão. 

Relata que em determinado momento de crise na indústria da construção 

civil houve uma redução nas construções e consequente elevação do nível de 

desemprego no setor. Ao mesmo tempo e de forma inversa, as lojas de material de 

construção registravam forte crescimento na venda de sacos de cimento. Suas 

investigações concluíram que esse fato decorreu de crescente demanda dos pobres 

que estavam construindo suas casas, lojas e prédios sem quaisquer registros e 

certidões e essas edificações ficavam fora das estatísticas do governo.  

Descreve que esse exemplo se replica em diversas localidades ao afirmar 

que: “Pressentimos uma economia extralegal vibrante, independente, oficialmente 

invisível borbulhando nas cidades de todo mundo em desenvolvimento”. (SOTO, 

2001, p.93). Portanto, ainda que em momento de crise sistêmica, há setores que se 

beneficiam desse movimento, sustentado de forma recorrente pela população mais 

pobre. 

Novamente recorrendo aos exemplos presentes na Rocinha que 

representa uma interessante amostra da realidade brasileira. Marcada pelas 

grandes contradições da pobreza e da riqueza do seu entorno, Neri descreve esse 

território da seguinte forma: “A Rocinha é o grande símbolo da desigualdade 

carioca. Lá, ela é visível a olho nu porque a favela se estabelece numa área onde 

há riqueza.” (VELLOSO, PASTUK e PEREIRA apud LEITÃO, 2012, p. 175). 

Localizada na zona sul do município do Rio de Janeiro, seus limítrofes 

confrontam com os bairros considerados de classe média e média alta. De um lado 

a Gávea e de outro São Conrado, estampando contrastes nítidos e visuais de tal 

forma que essas constatações dispensam profundos conhecimentos técnicos sobre 

urbanismo. (Figura 4) 
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Figura 4: Renda da população do Rio de Janeiro 

Fonte: http://imageshack.us/photo/my-images/244/favelasedesigualdadecy9.jpg/ 

 

Os dados do PRODERJ, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

através do CENSO de 2010, indicam a existência de 6.145 empresas, das quais 

5.530 são informais. O INAE - Instituto Nacional de Altos Estudos publicou um 

livro sob o título “Favela como Oportunidade”, fruto resultante do XXIV Fórum 

Nacional – Maio/2012, que apresenta dados, diagnósticos, além de relatos das 

lideranças locais das importantes favelas do município do Rio de Janeiro, dentre 

elas a Rocinha. 

Embora contenha interessantes informações, seu conteúdo pode ser 

também utilizado como uma espécie de manual de prospecção de mercado para os 

grandes empreendedores que pretendam explorar aquele nicho. 

Alguns elementos apresentados na obra demonstram que o vizinho bairro 

da Gávea possui o mais elevado IDH Índice de Desenvolvimento Humano do 

município do Rio de Janeiro, similar ao da Noruega, enquanto esse mesmo índice 

na Rocinha se assemelha ao de El Salvador, Gabão e Paraguai. Ainda nesse 

quesito, a Rocinha se situa na posição 120 dentre os 127 bairros do município do 
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Rio de Janeiro. Em São Conrado, seu outro bairro vizinho, o contraste também é 

gritante, pois dentre outros aspectos, sua renda média por habitante é 10 vezes 

superior a da Rocinha. (VELLOSO, PASTUK e PEREIRA, 2012). 

3.4 USOS E FONTES 

Ainda assim, a Rocinha é considerada um importante centro atração 

turística, recebendo diariamente diversos grupos nacionais e internacionais. 

Porém, seus moradores não são contemplados de forma paritária com as receitas 

advindas dessa exploração, haja vista que seus visitantes consomem muito pouco 

no local e a dada à inexistência de um sistema de distributivo dos lucros captados 

por essa atividade. 

Sociólogos ou não, mais engajados em projetos sociais ou 
avessos a tais iniciativas, o fato é que os passeios não oferecem 

à Rocinha a chance de usufruir em pé de igualdade os 

benefícios econômicos gerados com o turismo. Os turistas 
gastam muito pouco durante a visita. (CARTER apud 

VELLOSO, PASTUK e PEREIRA, 2012, p. 180). 

Para que se tenha uma dimensão dessa explosão, o Jornal digital R7 - 

Record, em 30 de novembro de 2011, publicou matéria sob o seguinte título: 

“Com passeios de até R$100,00, Rocinha atrairá mais turistas no pós-ocupação, 

dizem agências”. (RECORD, 2013). 

 

Figura 5: Turismo na favela 
Fonte: 

http://www.rocinha.org/web/emanager/noticias/upload_/noticias/thumbs/safari_w400_h2

40.jpg 

http://www.rocinha.org/web/emanager/noticias/upload_/noticias/thumbs/safari_w400_h240.jpg
http://www.rocinha.org/web/emanager/noticias/upload_/noticias/thumbs/safari_w400_h240.jpg
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Tomando-se por referência os dados do CENSO PRODERJ de 2010, 

apontando que 56% da sua população economicamente ativa tem renda mensal até 

2 salários mínimos, os valores cobrados pelas agências de turismo para os 

passeios em carros similares aos utilizados em safaris representam uma verdadeira 

afronta, agravada pelo fato de que a contrapartida para a comunidade é 

praticamente nula e pela inexistência de qualquer outra forma ou iniciativa de 

controle que possa estabelecer uma redistribuição mais justa dos lucros auferidos. 

Para o estabelecimento de um mero comparativo acerca dos valores 

cobrados pelas empresas de turismo para os passeios na Rocinha, bem próximo do 

bairro da Gávea está situado o histórico Jardim Botânico, criado em 11 de outubro 

de 1808, constituído de uma área total de 137 hectares remanescente da Mata 

Atlântica, sendo que em 54 hectares são cultivadas espécies vegetais dos 

ecossistemas brasileiros e de outros países, além de contar com um rico cenário 

histórico e cultural. Para sua visitação, em 2013, o custo médio do ingresso gira 

em torno de R$ 6,00, de acordo com o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro. 

Ainda sobre o CENSO PRODERJ de 2010, também mencionado neste 

trabalho, os dados coletados indicam que das 25 mil unidades habitacionais da 

Rocinha 8,6 mil são alugadas e o fato que se torna questionável é a 

impossibilidade de se mensurar a receita total auferida pelos proprietários 

informais, sendo visível a inexistência de algum retorno através de investimentos 

mínimos em melhorias e até mesmo manutenção em prol da habitabilidade dos 

imóveis locados. 

Por outro lado, os investimentos públicos desprovidos de mecanismos 

que dificultem o fortalecimento de movimentos especulativos, trazem o efeito 

colateral da expulsão branca, tanto para os proprietários seduzidos por ofertas de 

compra, como para os inquilinos que não suportam os reajustes praticados nos 

aluguéis.  

Como exemplo, em 20 de setembro de 2012, a Rocinha recebe a 28ª 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Estado do Rio de Janeiro e 

imediatamente, como consequência direta daquela política de segurança pública, 

os valores dos aluguéis sofrem alta superior à média de mercado. Em 03 de março 
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de 2012, o Jornal digital R7 publicou matéria sob o título “Rocinha fica mais cara 

e expulsa moradores”, relatando que os valores ficaram, em média, 30% mais 

caros. 

Na página principal do Portal Oficial da Rocinha há importantes relatos 

de moradores que tem dificuldades em alugar imóveis e os gestores públicos do 

Estado do Rio de Janeiro se mostram sensíveis a esse processo quando se observa 

a seguinte declaração: 

A Rocinha está densamente povoada. É uma especulação 

imobiliária muito grande, porque é uma área altamente 

valorizada. Nós estamos enfrentando essas questões. A gente 
sabe que existe essa especulação. Quando a gente der o registro, 

na titulação de posse, vai dar para nós detectarmos quem 

realmente está ali para morar e quem está ali para especular, 
afirmou o vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 

Pezão. (ROCINHA, 2013). 

Em outra matéria publicada em 28 de outubro de 2012, no jornal Folha 

de São Paulo, sob o título “Favelas Vivem Expansão do Mercado de Aluguéis”, 

Abramo (2013) descreve esse movimento como o mais importante impacto no 

mercado imobiliário informal. 

Destaca que a mera valorização dos imóveis, além de não promover a 

melhoria da qualidade de vida daquela população, agrava ainda mais suas 

condições precárias, ao afirmar que:  

Essa evidência induz crescimento da oferta de imóveis para 

locação informal, o que potencializa o processo de 

verticalização e fracionamento domiciliar promovendo o 

crescimento da densidade média e a precarização da unidade 
habitacional. A expansão do mercado de aluguéis nas favelas 

promove a ‘precarização do precário’. (ABRAMO, 2012). 

Apesar desse redesenho espacial decorrer em grande parte dos 

movimentos de famílias da própria comunidade que se deslocam internamente 

para as áreas mais valorizadas, essa concentração traz novos obstáculos e 

aumentam o desafio para o alcance do desenvolvimento local sustentável.  

Assim, a ação do Estado, através dos investimentos em segurança pública, 

tem como pressuposto central a necessária garantia do Estado Democrático de 

Direito, especialmente no que se refere ao ir e vir do cidadão, além de estabelecer 

o reconhecimento daquele território como área de livre acesso a todos. 
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Ao mesmo tempo e nesse caso, essa ação também se reverbera no 

movimento especulativo local, traduzido na mesma convergência de ganhos 

financeiros para um pequeno grupo de “proprietários” que detém maior poder de 

barganha. A ilustração da figura 6, extraído do site PUC Digital, em matéria 

assinada e ilustrada por Marques (2013) reflete a voracidade do mercado reagindo 

às intervenções públicas, deixando claro que o novo cenário requer pessoas 

dispostas a pagar mais caro pelo espaço territorial, ainda que sejam moradores da 

própria comunidade. 

 

 

Figura 6: O novo cenário de mercado das favelas 
Fonte: (MARQUES, 2013). 

 

Além das questões relacionadas à segurança pública, encontram-se em 

fase de execução outras intervenções constantes do PAC - Programa de 

Aceleração do Crescimento, através de contrato celebrado em 18 de janeiro de 

2007 entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, cujo 

escopo do objeto consiste na elaboração do plano de desenvolvimento local, 

elaboração dos projetos básicos, aquisição de unidades habitacionais, recuperação 

e melhorias habitacionais, implantação de redes de abastecimento de água, 

pavimentação, contenções, construção de equipamentos comunitários e execução 

de trabalho social. 
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O investimento monta R$ 121 milhões, dos quais R$ 63 milhões 

correspondem à contrapartida do Governo do Estado do Rio de Janeiro e R$ 58 

milhões alocados pelo Orçamento Geral da União, com previsão de término no 

final de 2013. 

Outro conjunto de intervenções através do PAC encontra-se contratado 

desde 14 de setembro de 2007, cujo investimento monta R$ 155,8 milhões, dos 

quais R$ 96,4 milhões correspondem ao Orçamento Geral da União e R$ 59,4 

milhões a título de contrapartida do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O 

escopo do objeto é similar ao outro contrato, adicionado o item que trata de 

regularização fundiária. 

Dois aspectos merecem ser destacados e, posteriormente, 

correlacionados. O primeiro refere-se ao somatório dos investimentos acima 

mencionados, perfazendo o total de R$ 276,8 milhões. O segundo aspecto refere-

se aos dados do IBGE referentes a maio de 2012, extraídos do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAP), indicando que o 

preço médio da construção civil no Brasil equivale a R$ 830,28. 

Apenas como exercício ilustrativo, aplicando uma correlação entre as 

duas considerações e, ainda, com objetivo de estabelecer uma ordem de grandeza 

representativa, dividindo-se os investimentos do PAC na Rocinha pelo custo 

médio da construção civil, o resultado corresponde a 333 mil m² de área 

construída, equivalente a 2,6 estádios do Maracanã. 

De acordo com anúncio do Governo Federal, há estudos em fase de 

contratação prevista para o ano de 2013 de investimentos na ordem de R$ 1,6 

bilhão, cujo objetivo consiste da implantação de redes de macrodrenagens, 

esgotamento sanitário, rede coletora de lixo, dentre e outras intervenções. 

Ressalta-se que, caso seja concretizada, essa contratação representa investimento 

superior a R$ 60 mil por família em média.  

Tendo por base as experiências anteriores, cabe o destaque no tom de 

alerta que esse investimento será o de maior vulto na história daquela 

comunidade, representando quase seis vezes a soma dos últimos contratos. Sem 

dúvida, será um importante gerador de emprego e renda e um considerável lucro 

para as empreiteiras selecionadas para realização das obras. 

Por princípio, as obras realizadas em comunidades carentes absorvem 

parte significativa da mão de obra local. Essa orientação decorre de levantamentos 
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realizados no diagnóstico do PTTS – Plano de Trabalho Técnico Social – e por 

vezes, através de iniciativa das próprias empreiteiras, haja vista um potencial 

redutor em seus custos com vale transporte, atrasos e faltas no trabalho. 

O que se espera sempre é que os elevados investimentos públicos em 

áreas carentes considerem seus atores locais sob todos os aspectos, além do casual 

aproveitamento de sua mão de obra. Para tanto, faz-se necessária à realização de 

debates constantes acerca das intervenções, audiências públicas, discussão do 

orçamento de forma participativa, envolvendo de fato o conjunto de beneficiários 

dessas intervenções.  

Ainda assim, por tudo que foi demonstrado no presente trabalho, fica 

evidente que o alcance da justiça social e o fim da informalidade de subsistência 

não são garantidos somente através da alocação de elevados recursos financeiros. 

 



 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o binômio 

“formal-informal” vem se consolidando no curso da história e as soluções 

engendradas pelos tecnocratas da gestão pública não tem sido capazes de 

minimizar os impactos no desequilíbrio social advindo, principalmente, do 

acúmulo do capital gerado pela extremidade mais fraca desse processo. 

Mesmo no mercado formal brasileiro, apesar das melhorias observadas 

nos mecanismos de controle das atividades econômicas, os esforços empregados 

tem se mostrado insuficientes para banir o desrespeito às regras fundamentais que 

deveriam amparar o cidadão comum, haja vista, por exemplo, a recorrente prática 

abusiva dos monopólios, oligopólios e dos cartéis. 

Portanto, se a parte formal da economia, considerada controlável, 

extrapola os limites básicos da regulamentação setorial e da própria legislação 

vigente, além de explorar o cidadão comum, qual será a forma ideal para se 

realizar um diagnóstico qualitativo e quantitativo do mercado informal e, a partir 

dos resultados obtidos, estabelecer políticas factíveis que sejam capazes de gerar 

ações corretivas frente aos imensos desequilíbrios sociais observados nesse 

segmento? 

As reflexões do filósofo Mário Sérgio Cortella, trazem preocupações 

adicionais quando indica uma forte tendência de fragmentação das comunidades 

formadas nos centros urbanos por força de interesses individuais e o problema 

coletivo deixa ser objeto de prioridade. 

Nunca, em toda história, tivemos tantas concentrações urbanas 
com inacreditável densidade populacional como as que temos 

atualmente: esses exorbitantes adensamentos humanos vêm 

perdendo, pouco a pouco, os contornos de uma comunidade e 
transformando-se em meros agrupamentos. Assim, em inúmeras 

regiões – não importando o tamanho da cidade, e sim, a ruptura 

social – estamos muito próximos do limite da suportabilidade, 

dentro de uma forçada convivência, com contínuos confrontos 
de complexa e difusas necessidades, carências e ganâncias. 

(CORTELLA 2006) 

Há uma imensa diferença entre agrupamento e comunidade: 
esta pressupõe partilha de interesses e cuidado protetor mútuo, 

enquanto aquele resume-se a uma simples agregação de pessoas 

com raros objetivos coletivos comuns, pontuado por sinais de 
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filantropia que, no mais das vezes, por ser calculista e 

interesseira, beira o cinismo utilitarista. (CORTELLA, 2006) 

Ao mesmo tempo, se os estudos apresentados pelo ETCO indicam que o 

mercado informal brasileiro representa 17% do PIB, considerando válida essa 

premissa, torna-se possível afirmar que a migração desse percentual para 

formalidade poderia tornar o país 17% mais rico e que tal fato o posicionaria 

como a 5ª Economia Mundial. 

Certamente, a considerar o histórico modelo econômico, o impacto desse 

movimento teria pouca ou nenhuma eficácia no sentido de se corrigir as distorções 

sociais apontadas no coeficiente de Gini
24

 que mede a desigualdade na 

distribuição de renda, já que o Brasil figura dentre as piores do mundo. 

O cenário de elevada concentração de renda predomina no formal e no 

informal, cabendo o destaque para o trabalhador informal, haja vista que, estando 

nessa situação, o problema se agrava porque no exercício de suas atividades 

profissionais ele não faz jus aos direitos trabalhistas, incluindo-se o da 

aposentadoria por tempo de serviço ou invalidez. Importante ressaltar que o 

trabalhador informal é também um contribuinte porque consome produtos e 

serviços taxados e tributados que estão disponíveis no mercado formal.  

Para o Estado, sob o exclusivo aspecto econômico e pela sua condição de 

arrecadador, tal situação se mostra, no mínimo, conveniente, já que a 

invisibilidade situacional desse segmento não se torna suficientemente capaz de 

gerar obrigação paritária ou de reciprocidade, tal como ocorre no mercado formal.  

Outro fato relevante desse quadro se reflete pela dificuldade de medir 

com precisão quais são os verdadeiros limites da informalidade e até que ponto, 

no seu contexto, a subsistência pode romper as fronteiras do ilegal, ilícito ou o 

mesmo do trabalho escravo. 

Quanto ao mercado imobiliário informal, conclui-se que a titulação do 

espaço físico ocupado se traduz em solução parcial do problema e que os 

investimentos públicos em áreas degradadas, apesar dos seus benefícios 

produzidos, desencadeiam o efeito da especulação imobiliária, no momento em 

                                                             
24 “Desenvolvido pelo matemático italiano Corrado Gini, o Coeficiente de Gini é um parâmetro 

internacional usado para medir a desigualdade de distribuição de renda entre os países." (GINI, 

2013). 
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que a parte mais fraca é seduzida por ofertas irrecusáveis e, dessa forma, se instala 

um movimento denominado remoção branca. 

Os removidos, por conseguinte, migram para outras áreas irregulares que, 

em curto espaço de tempo, se tornam grandes comunidades adensadas e com os 

mesmos problemas advindos da situação anterior, alimentando uma espécie de 

círculo vicioso. Considerando que esse movimento migratório tende a empurrar as 

pessoas para as periferias afastadas dos centros urbanos e do direito à cidade, 

surgem novos bolsões de desempregados que, por falta de alternativas, exercem 

atividades informais de subsistência que também estarão, certamente, sempre a 

serviço do capital. 

A ação estatal se apresenta em alguns momentos com alguma eficiência 

e, ao mesmo tempo, se perpetua na ineficácia quando atua em apenas uma das 

vertentes do caos social consolidado por décadas de escolhas equivocadas e a 

frequente visão míope acerca dos grandes problemas merecedores de ações 

sistêmicas que incorporem as dimensões urbana e econômica. 

No Brasil, a profusão de Ministérios cuja designação de seus respectivos 

titulares segue critérios oriundos de prévias articulações políticas e partidárias 

pode ser apontada como pelo menos uma das causas desse desencontro nas 

políticas públicas. Os programas habitacionais e de infraestrutura urbana estão sob 

a gestão do Ministério das Cidades, a implantação e melhoria dos hospitais e 

postos de saúde subordinam-se às diretrizes do Ministério da Saúde, os programas 

de geração de emprego e renda e o microcrédito para pequenos empreendedores 

individuais são geridos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a revitalização ou 

construção de praças públicas e centros de esportes é de competência do 

Ministério dos Esportes, dentre outros exemplos. Ressalta-se que cada Ministério 

possui autonomia administrativa, dotação orçamentária própria e segregada, 

calendários distintos e hierarquização das prioridades de forma diferenciada. 

Um exemplo que ilustra esse panorama é a questão ligada à ocupação 

irregular do solo que decorre do imenso déficit habitacional e, para tanto, de 

forma recorrente tem sido lançados diversos programas habitacionais sob os mais 

variados títulos que, por princípio, minimizam essa demanda reprimida, além de 

universalizar o acesso à moradia das famílias carentes. 

Porém, a construção de empreendimentos habitacionais voltados para a 

baixa renda desconsidera o direito do cidadão à cidade, posto que, de forma 
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predominante, são produzidos em áreas distantes dos centros urbanos e, a partir 

daí, na esteira desse processo outros grandes problemas se agravam. Dentre eles, 

os principais postos de trabalho que estão distantes das moradias e, portanto, faz-

se necessária a implantação de novas linhas de transportes de massa que, quando 

produzidas, estrangulam o fluxo das principais malhas viárias. As escolas, postos 

de saúde e creches, de forma geral, não são capazes de atender a totalidade da 

demanda, nem oferecem aos seus moradores a opção de escolha. 

Há que se considerar também que raramente o poder público local 

executa a correta manutenção dessas regiões que, em curto espaço de tempo, 

apresentam vias de acesso esburacadas, acúmulo de resíduos sólidos, drenagem 

comprometida, dentre outras necessidades básicas. Diante desse quadro de 

abandono, grande parte desses investimentos transforma a região em mais um dos 

guetos de periferia e, ao mesmo tempo, de pouco impacto político porque não 

fazem parte da paisagem urbana, nem comprometem os “bairros vitrines” 

ocupados pelas classes média e alta.   

Considerando ainda a inexistência de postos de trabalho no seu entorno, 

aliada as demais dificuldades já descritas, dada a necessidade de subsistência, uma 

das alternativas para aquela população é o exercício de atividades informais, tais 

como ambulantes, autônomos, prestadores de serviços e outros, incluindo-se nesse 

exemplo, por aderência ambiental ao status de gueto, aqueles de cunho ilegal e 

ilícito. 

Fechando esse círculo vicioso, o conjunto dessa informalidade pobre se 

perpetua na produção e retroalimentação da riqueza canalizada para o vértice da 

pirâmide social, ao tempo que esse processo se mantém imune às ações e aos 

programas governamentais por razões diversas, dentre elas a total falta de 

sincronia no planejamento e na sua aplicabilidade. 
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