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LEIA MAIS Preços mais baixos e
geração de postos de

trabalho nas comunidades fazem
parte da estratégia de Tim
e Sky para conquistar clientes
em comunidades carentes.

A Sky já começou o
processo de seleção para

cinco pontos de venda que
abrirá na Vila Cruzeiro, ocupada
em novembro pela polícia
e pelas Forças Armadas.

Falta de modelo
mais compacto de loja,

apropriado para morros cariocas,
é um dos obstáculos para
redes varejistas expandirem
atuação nestes locais.

só com luz e gás
iniciativa privada chegar a áreas dominadas por intermediários

Crime organizado limita
instalação de revendas
legalizadas nas áreas que
controlam para assegurar
fonte de receita com venda
de produtos e serviços

Carolina Alves e Fabiana Monte
redacao@brasileconomico.com.br

Enquanto a insegurança nas fa-
velas fluminenses é um dos
principais empecilhos ao in-
gresso do comércio legal de
bens e serviços, a população lo-
cal arca com os custos da infor-
malidade. Segundo dados da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás e Biocombustível (ANP), a
revenda ilegal de botijões nas
favelas do estado movimenta
um mercado de até R$ 300 mi-
lhões por ano. Isso porque as
milícias chegam a cobrar um
ágio entre R$ 5 e R$ 13 sobre o
preço médio do botijão de 13 li-
tros, que custa, no mercado
formal, R$ 37 em média. O bo-
tijão, portanto, chega a R$ 50,
segundo relatório da ANP.

Para a agência, a própria rede
de fornecedores, traficantes e
milicianos limitam a instalação
de revendas legalizadas nas
áreas que controlam e garan-
tem, assim, a venda de aproxi-
madamente 500 mil botijões
por mês. O esquema do botijão
de gás se repete também com
outros serviços básicos.

O chip para celulares da Tim
vendido nas favelas, por exem-
plo, custa em média 50% mais
do que fora das comunidades.
Para Fernando Motta, diretor da
Tim no Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo, a infor-
malidade encarece o preço nas
favelas porque não é possível
vender diretamente para os es-
tabelecimentos, já que faltam
informações básicas, como Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ). Desta forma, o
produto passa por vários inter-
mediários, elevando o custo
para o consumidor final. “Com
as UPPs, consigo ter uma rela-
ção direta com as empresas e o
preço cobrado para o consumi-
dor cai”, diz Motta.

Como resultado da estratégia
direcionada a comunidades ca-
rentes (leia mais na página 6), a
Tim viu suas vendas subirem.
Em outubro, foi a operadora
que mais cresceu em participa-
ção de mercado no Rio de Ja-
neiro e, no segmento de clien-
tes pré-pagos, subiu do quarto
para o terceiro lugar. “É um
processo longo, mas já é fruto

desse trabalho, 70% desse es-
forço de vendas veio das comu-
nidades”, afirma Motta.

Por mais que não solucione o
problema da informalidade, as
Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs) podem elevar a presença
do mercado formal e, com isso,
reduzir o custo dos bens e servi-
ços. “As UPPs são importantes
para colocar um pouco de ordem
em uma região abandonada pelo
estado e tirar o ônus da violência
dos preços cobrados às comuni-
dades carentes”, diz Tadeu Ma-
sano, presidente da consultoria
Geografia de Mercado. ■

O chip para celulares
da Tim vendido nas
favelas, por exemplo,
custa em média 50%
mais do que fora
das comunidades

Informalidade
eleva custo de
vida nos morros
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URBANIZAÇÃO

Projeto Paraisópolis, modelo paulistano para comunidade cariocas

Iniciado em 2005, o modelo
de urbanização da favela de
Paraisópolis, na zona sul da
capital paulista, poderia ser
copiado para as favelas do Rio, diz
Maria Tereza Diniz, coordenadora
do projeto na prefeitura de
São Paulo. Embora a Secretaria
de Segurança Pública não tenha
atuado nas 120 comunidades
paulistanas que utilizam esse
modelo, no caso fluminense, seria
necessário a ajuda das UPPs.
O projeto, que teve investimentos
de R$ 195 milhões, foi
responsável pela pavimentação
de ruas, drenagem, implantação
de coleta de lixo, criação de
áreas de lazer, unidades de
saúde, escolas, creches e a
reconstrução de casas — ações
que beneficiaram 80 mil pessoas.
“No começo, sentimos muita
resistência da comunidade, que
não dava credibilidade ao poder

público devido à inúmeras
promessas não cumpridas.
Isso mudou quando as pessoas
começaram a ver suas casas
construídas, em 2008”, afirma
Maria Tereza. Segundo ela,
a Secretaria de Urbanismo
não enfrentou problemas
de segurança em Paraisópolis,
exceto pelo episódio de fevereiro
de 2009. Na ocasião, houve
confronto entre policiais e
traficantes, supostamente
iniciado com a morte de um
morador de Paraisópolis.
“A polícia teve de ocupar a favela
temporariamente, cerca de um
mês, para darmos continuidade
aos projetos”, conta. Os resultados,
porém, renderam prêmios
internacionais à prefeitura.
“Antes do projeto, apenas 18%
das casas tinham coleta
de esgoto. Hoje, essa parcela é
de 70%”, afirma Maria Tereza.

Para o urbanista Manoel Ribeiro,
o modelo implementado pelo
governo na década de 70 para
fomentar a Zona Franca de
Manaus é outra possível
solução para a informalidade nas
favelas do Rio. “A informalidade
é responsável pela relativa
estabilidade social das
comunidades da região. Esse
mercado só entrará para a
economia formal quando o
faturamento dos comerciantes
for suficiente para o pagamento
de contadores e impostos”, diz
Ribeiro. Neste sentido, a isenção
de impostos e a facilidade de
crédito aplicada aos empresários
na criação da Zona Franca de
Manaus seria fundamental para
as favelas. “Hoje, três em cada
cinco empregos gerados são
informais. É preciso, portanto,
estimular o empreendedorismo
nos morros”, afirma Ribeiro. C.A.

Text Box
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