
Conta do Speedy é dividida com vizinhos 
 
Para chegar à casa de Elizelma Maria da Silva, em Paraisópolis, é preciso subir uma vertiginosa 
escada de ferro "em caracol", instalada do lado de fora da residência de quatro cômodos. Na 
parte de baixo do edifício moram os pais da diarista e vendedora de 28 anos, que vive no 
andar de cima com o marido e os quatro filhos - dois gêmeos de 10 anos, outro de 8 e a filha 
caçula de 4 anos.  
 
Os visitantes de primeira viagem só chegam ao local guiados a partir do ponto de encontro 
mais próximo, o McDonald's da avenida Giovanni Gronchi. Não é qualquer um que acha uma 
viela pelo nome dentro da segunda maior favela da capital paulista, onde moram cerca de 80 
mil pessoas. 
 
Daí a importância de uma conexão de banda larga que torne tudo mais fácil: desde a conquista 
de clientes para seus produtos Avon e Demillus em outras cidades da metrópole, como Taboão 
da Serra e Diadema, até a compra do celular para o marido ou as encomendas para os 
amigos. "Quem não sabe mexer com a internet me pede para fazer as compras on-line", diz 
Elizelma, que já comprou, a pedido de terceiros e com o cartão de crédito deles, passagens 
aéreas e câmeras digitais. Mas ela tem medo de algumas "roubadas" na rede. "Já comprei uma 
webcam que pifou três dias depois e o site não quis fazer a troca", reclama.  
 
A experiência reforça a tese de Carla Barros, pesquisadora do Centro de Altos Estudos em 
Propaganda e Marketing da ESPM. Em uma pesquisa realizada com 20 famílias de 
comunidades pobres do Rio de Janeiro, ela descobriu que esse público se sente inseguro de 
comprar na web e não ter com quem reclamar.  
 
Elizelma prefere fazer compras na Americanas.com. "Quando eles atrasaram a entrega do 
celular, fui a uma loja da Americanas aqui perto e eles me deram o aparelho", diz ela, que 
conheceu a web há cerca de quatro anos, quando o marido Evandro, que é porteiro, ganhou de 
um morador um computador usado. Há dois anos, comprou um computador da Positivo e há 
um ano contratou a banda larga. A conta do Speedy, de R$ 99, só é paga com rateio. "Meu 
marido foi à 25 de Março (tradicional rua de comércio popular na capital) e comprou um 
roteador de quatro entradas". Com o aparelho, uma conexão fica na casa de Elizelma e as 
outras três vão para a casa dos pais e dois vizinhos. 
 
Ex-feirante em Barreiros (PE), Elizelma está em São Paulo há oito anos. Com o dinheiro que a 
mãe havia mandado para as passagens, ela comprou e revendeu cerveja em Barreiros. 
Triplicou o capital e aí embarcou, grávida, para a capital paulista, com o marido e dois filhos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 ago. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


