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O Rio de Janeiro tem aproxima-
damente um milhão de habitan-
tes vivendo em comunidades ca-
rentes, de acordo com dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE). E essa popu-
lação é um dos pilares da tentati-
va da Tim em retomar mercado
no segundo estado mais impor-
tante do país. A operadora tem
ações em 113 favelas, nas quais
coloca em prática um plano cria-
do para atingir as classes C, D e E.

A estratégia, lançada em
abril, exigiu mudanças na forma
de falar e oferecer produtos para
os moradores de comunidades.
“A Tim já tinha tentado uma
aproximação com as classes C,
D e E, mas não conseguíamos
evoluir em participação de mer-
cado, porque éramos vistos de
forma distante”, diz Fernando
Motta, diretor da Tim para Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espí-
rito Santo. O ponto-chave é
aproximar-se desse público.

No Complexo do Alemão, por
exemplo, a operadora patrocina
o jornal Voz na Comunidade,
fundado por Rene Silva, de 17
anos, que ficou famoso após a
tomada do Complexo do Ale-
mão, em novembro, por infor-
mar pelo Twitter, minuto a mi-
nuto, a evolução da operação
contra os traficantes. “Ele é
nosso porta-voz no Alemão, é
uma pessoa em quem a comu-
nidade confia”, diz Motta.

Outra maneira de estreitar o
relacionamento é gerar empre-
go. E isso é feito por meio da ins-
talação de pontos de venda. No
caso da Tim, os estabelecimen-
tos comerciais são parceiros que
mantêm diferentes níveis e rela-
cionamento com a operadora.
No estágio mais avançado, a loja
comercializa exclusivamente te-
lefones. E a meta da Tim é ter um
ponto de venda desse tipo em
cada uma das favelas onde está
presente. Hoje, são oito lojas que
vendem apenas celulares, mas
em cada comunidade a Tim tem
parceiros oficiais que vendem
chips e recargas, por exemplo.
Juntos, os estabelecimentos ge-
ram cerca de 200 empregos.
“Todos os promotores de venda,
vendedores e parceiros são pes-
soas das comunidades”, diz .

O modelo também é adotado
pela Sky, que mantém um acor-
do com o Estado do Rio de Ja-
neiro para oferecer pacotes a
preços menores em comunida-
des carentes. Em cada uma das
favelas pacificadas — ou seja,
que contam com uma Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP) —
como a Cidade de Deus, a em-

presa tem representantes co-
merciais, cujos empregados são
moradores da favela. “É um ci-
clo virtuoso”, diz Sérgio Ribei-
ro, diretor de vendas da Sky.

Complexo do Alemão em estudo
A empresa de TV via satélite já
deu início ao processo de recru-
tamento e seleção de pessoal na
Vila Cruzeiro, com a instalação
de cinco pontos de atendimento
provisórios. “No Alemão, a pri-
meira demanda é das pessoas
que querem ter o serviço regu-
lar, com qualidade e preço aces-
sível. Mas nas próximas sema-
nas teremos nas duas comuni-
dades a estrutura que temos na
Cidade de Deus”, afirma..

O pacote da Sky custa R$
44,90 e tem 89 canais, dos quais

sete estão entre os 10 canais mais
assistidos por assinantes de TV
paga. O atendimento nas favelas
representa uma chance de ga-
nhar mercado em regiões onde
ligações clandestinas são co-
muns. “Para nós é positivo por-
que são mais assinantes na
base”, diz Ribeiro. Segundo ele,
a tecnologia usada pela Sky im-
pede as ligações irregulares, mas
o executivo admite que podem
ocorrer casos de fraude.

A estratégia adotada pela Sky
gerou vendas até dez vezes su-
periores nas comunidades paci-
ficadas. A empresa também co-
mercializa seus produtos em
outras favelas, mas, nesses ca-
sos, a atuação é mais limitada.
“Com a UPP, o ambiente é mais
favorável”, diz Ribeiro. ■

CONCORRÊNCIA

Oi e Net também
expandem iniciativas
para áreas carentes

Net e Oi também têm ações
específicas para populações
de áreas carentes. A operadora
de televisão a cabo firmou
um acordo com o governo
do Estado do Rio de Janeiro
para regularizar a oferta
de TV a cabo na comunidade
do Batam. A Net tornará
disponível o sinal de televisão
e a distribuição será feita por
meio de uma empresa local,
que também atuará como
ponto de contato com o cliente.
Já a Oi oferece serviços
de telecomunicações em
todas as comunidades do
Rio de Janeiro e, com a
criação das Unidades de Polícia
Pacificadoras, está expandindo
suas ofertas. Na Cidade
de Deus, a empresa tem
mais de mil clientes de
seu serviço de televisão via
satélite, lançado no local em
julho do ano passado. F.M.

Favelas cariocas são mercado
novo e atraente para Sky e Tim
Estratégia de aproximação com as comunidades envolve novos pontos de venda e criação de emprego

A FRASE

Fernando Motta, diretor da Tim: pontos de
venda em comunidades empregam 200 pessoas
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“No Alemão,
a primeira
demanda é das
pessoas que
querem ter o
serviço regular,
com qualidade
e preço
acessível”

Sérgio Ribeiro,
diretor de vendas da Sky
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