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Uma estratégia além do Exército
Governo federal tem feito pouco para preencher o vácuo de instituições e serviços nas favelas, algo que não é

responsabilidade somente das autoridades locais e estaduais

Apresença dos 8.500 membros das Forças Armadas nas ruas para combater grupos de crime organizado é
um fato preocupante, sintoma da crise econômica e política vivida pelo Rio de Janeiro. Mas o reforço pode ter
um papel, mesmo que acidental, de proporcionar tempo para as autoridades (locais e nacionais)
desenvolverem uma estratégia de segurança. No momento, o que se vê é uma série de medidas emergenciais
sem rumo claro.

Apesar de ter virado carro-chefe dos recentes governos do Rio e até exemplo internacional de segurança
urbana, a política de pacificação nunca recebeu o apoio necessário para implementar o seu objetivo
extremamente ambicioso: uma política combinada de segurança e desenvolvimento social em áreas dominadas
pelo crime. O secretário de Segurança, Roberto Sá, resumiu a falta de ambição das autoridades atuais: disse
que a pacificação foi “ousada demais”.

O problema não foi a ambição de liberar 1,5 milhão de pessoas morando em áreas com UPP. O erro foi de
autoridades que não proporcionaram instrumentos para que uma experiência ousada de segurança urbana
tivesse chances realistas de sucesso. Esse erro deve ser remediado. Não será fácil, mas tampouco será
impossível.

Se o dinheiro para implementar essa política ousada está difícil de conseguir, pelo menos as autoridades
ganharam tempo para respirar depois da chegada das Forças Armadas. Esse tempo deve ser utilizado com
inteligência e pensamento estratégico. O “respiro” proporcionado pela presença militar pode ser usado para
procurar novas fontes de financiamento para desenvolvimento social e para começar a reestruturar a força
policial com números e treinamento adequados.

Um consenso se formou entre governos do mundo todo, agências internacionais e especialistas sobre o
vínculo inseparável entre segurança e desenvolvimento. Esse consenso deve ser usado pelas autoridades do
Rio como argumento para negociar com instituições nacionais e internacionais na busca por recursos.

A começar pelo governo federal. É verdade que Brasília está proporcionando alívio financeiro e adiando
dívidas do Estado do Rio. Mas também é verdade que o governo federal tem feito pouco para preencher o
vácuo de instituições e serviços nas favelas, algo que não é responsabilidade somente das autoridades locais e
estaduais.

Os bancos de desenvolvimento formam outra potencial fonte de recursos. Isso inclui o Banco Mundial e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mas também o BNDES — que se orgulha de ser uma das
maiores instituições financiadoras de desenvolvimento no mundo.

Claro que o governo estadual está com o nome muito ruim na praça. Sua classificação internacional de
risco foi rebaixada, em parte por causa do atraso no pagamento de uma dívida com o BID. Por isso, será
necessária muita habilidade de negociação.

Há, portanto, alternativas à crise econômica. Mas no momento os líderes políticos no Rio são os mais
absorvidos pelo pensamento de curto prazo, atendendo às emergências criminais sem apresentar uma
estratégia. Uma “Pacificação 2.0” pode aprender com os erros do passado e implementar um processo de
reforma gradual, com modernização da polícia e metas de investimento social nas favelas.

O alívio temporário com os soldados nas ruas pode ser usado de forma estratégica para revitalizar esses
dois componentes centrais: segurança e desenvolvimento. Sem dúvida, os tempos são sombrios. Mas o esforço
de segurança pública tem que ser equivalente à ambição que se estabeleceu desde o lançamento das UPPs em
2008. O custo econômico e social do fracasso na segurança coloca em risco a prosperidade do Rio — e do
Brasil — mais do que qualquer crise econômica. Antônio Sampaio é pesquisador do Instituto Internacional para
Estudos Estratégicos
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