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A instalação de Unidades de Po-
lícia Pacificadora (UPPs) em co-
munidades do Rio de Janeiro
está despertando a atenção das
redes de varejo. Embora estejam
cientes das dificuldades opera-
cionais destas regiões, as em-
presas enxergam boas oportu-
nidades. “Vamos acompanhar
este processo. Quem sabe pode-
mos desenvolver um formato
específico para estas áreas”, diz
Flavio Rocha, presidente da
Riachuelo, que está entre as
maiores varejistas de vestuário
do país. Com unidades de até
3,5 mil metros quadrados insta-
ladas em sua maioria em sho-
pping centers, o desafio da
companhia é chegar a um ta-
manho de loja menor, no qual
seja possível disponibilizar uma
quantidade razoável de produ-
tos em exposição e no estoque.

A Leader Magazine, outra
varejista de vestuário, também
pretende garantir sua fatia e
procura um ponto comercial na
Penha, na Zona Norte do Rio.
“O aumento do poder de com-
pra das classes populares está
fazendo o varejo olhar para es-
tas regiões. Nossa empresa quer
ir onde as oportunidades es-
tão”, diz Daniela Lopes, gerente
de expansão da varejista. A Casa
& Vídeo, de eletroeletrônicos,
informa, por meio de nota, “que
é um desejo ter lojas nas favelas
do Rio de Janeiro.”

Acesso difícil
Além da necessidade de criar
lojas menores, a mobilidade nas
favelas também é um obstáculo.
“A comunidade de Dona Marta,
por exemplo, que já tem UPPs, é
de difícil acesso e isto prejudica
a implantação de grandes lo-
jas”, diz Aldo Gonçalves, vice-
presidente da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro
(ACRJ). “Entre as comunidades,
a Rocinha é a que apresenta al-
guma facilidade neste sentido.”

No comércio formal das fave-
las, também há espaço para os
pequenos empreendedores. Ini-
ciativas têm sido feitas para pro-
fissionalizar lojistas e prestadores
de serviço, muitas vezes das pró-
prias comunidades. O projeto
Empresa Bacana, por exemplo,
uma parceria entre a prefeitura do
Rio de Janeiro, o Sebrae-RJ e o
Sindicato das Empresas de Servi-
ços Contábeis (Sescon/RJ), foi
aplicado pela primeira vez em
agosto deste ano na Cidade de
Deus, onde formalizou 220 co-
merciantes e realizou 443 atendi-
mentos em três dias. Na comuni-
dade do Borel, Zona Norte da ci-

dade, foram concedidos 133 alva-
rás e realizados 158 atendimentos
em setembro. Além de formalizar
pequenos comerciantes das fave-
las pacificadas, o projeto busca
capacitá-los para o aprimora-
mento do negócio. O plano é che-
gar a mais sete comunidades nos
próximos dois anos, beneficiando
no total 174 mil habitantes.

A Vivacred, empresa de fi-
nanciamento de microcrédito
do projeto Viva Rio, e que tra-
balha em parceria com o Banco
do Nordeste, vai alterar seu
programa para estimular a for-
malização no próximo ano, e
ainda abrir a sétima unidade
no Complexo do Alemão, tam-
bém na Zona Norte. Até o mo-

mento, empreendedores de
atividades formais e informais
pagam a mesma taxa de juros.
“Em 2011, aqueles que forma-
lizarem seu negócio pagarão
juros menores”, diz Celso Ca-
valcante, superintendente da
Vivacred. A entidade já aten-
deu, desde sua inauguração em
1997, 30 mil pessoas. ■
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