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Há décadas, a cidade do Rio de Janei-
ro assiste à expansão descontrolada 

das favelas, como consequência da au-
sência do Estado e da falta de políticas 
públicas voltadas a essas comunidades. 
Os moradores, isolados em um espaço 
praticamente impossível de ser acessa-
do, não tinham renda suficiente para ser 
público-alvo de qualquer produto. As 
classes C, D e E eram desprezadas por 
boa parte das estratégias de marketing 
das empresas. Em pouco mais de cin-
co anos, esta realidade mudou abrup-
tamente. A política de intervenção mili-
tar nas favelas cariocas, implementada 
por meio das Unidades de Polícia Pa-
cificadora (UPPs), trouxe novo cenário 
para as áreas empobrecidas da cidade. 
Se antes a imagem das favelas cariocas 
remetia apenas à violência e a comér-
cios simples, como pequenas mercea-
rias e bares, hoje empresas traçam es-
tratégias especialmente desenvolvidas 
para esse público. É o efeito da pacifi-
cação nas comunidades.

Esse mercado já nasceu com renda 
considerável. Atualmente, cerca de 12 
milhões de pessoas vivem em favelas 
brasileiras e movimentam R$ 56 bilhões 
por ano, o que equivale ao Produto In-

Consumo

O marketing sobe o morro
Com cerca de 1,7 milhão de habitantes e consumo de R$ 13 bilhões por ano, comunidades 
enchem os olhos das empresas, que passam a ter estratégias personalizadas para esse público

Por Flávia D’angelo

Com mais de cinco mil clientes, entre 
pessoas físicas e empresas, nas três 
comunidades do Rio onde abriu agência 
(Cidade de Deus, Complexo do Alemão 
e Rocinha), o Banco do Brasil também 
realiza outras iniciativas para inclusão 
e o desenvolvimento das comunidades 
e de seus moradores. Além de atuar 
junto ao Sebrae para formalização e 
desenvolvimento de empreendedores, 
o banco investe na relação com as 
associações de moradores e com as 
cooperativas locais. Foram emitidos 
mais de cinco mil CPFs e a oferta de 
produtos, como o microcrédito produtivo 
orientado e o financiamento estudantil 
(Fies), também é disponibilizada para 
a comunidade. Segundo a assessoria 
do BB, os clientes dessas agências são 
bastante empreendedores e buscam 
apoio para ampliar seus negócios. 

“Os funcionários dessas unidades 
são fundamentais para a educação 
financeira desses clientes, já que alguns 
deles tinham pouco ou nenhum contato 
com bancos. O nosso papel é demonstrar 
os benefícios da ‘bancarização’ e 
estabelecer uma relação de confiança 
com a comunidade.” O banco também 
não fica atrás em ações populares 
na favela. No Complexo do Alemão, 
inaugurou uma escolinha de voleibol, 

Bancos para todos
em parceria com a Escola de Vôlei 
Bernardinho, e apoia uma biblioteca 
comunitária. Na Rocinha, os jovens 
ganharam uma escolinha de futsal e um 
telecentro. Por meio da Fundação Banco 
do Brasil, o BB faz exposições itinerantes 
nas comunidades. Todas as ações são 
gratuitas.

Presente na comunidade antes 
da pacificação por meio de oferta de 
microcrédito para empreendedores, o 
Banco Santander inaugurou em parceria 
com o AfroReggae, em maio de 2010, a 
primeira agência bancária do Complexo 
do Alemão. Um ano depois, foi a vez da 
Vila Cruzeiro. Para atender o público, 
o Santander contratou funcionários da 
própria comunidade e estruturou um 
processo diferenciado de abertura de 
conta para os residentes. Em parceria com 
a Associação de Moradores, flexibilizou 
a forma de comprovação de moradia e 
alterou o valor base de renda para abertura 
de conta, que é de um salário mínimo. 
Para a instituição, a aproximação com a 
comunidade é muito importante. No mês 
da ocupação do Exército no Complexo do 
Alemão, o Santander entregou de presente 
à comunidade uma árvore de Natal, 
instalada no Morro do Adeus, como um 
símbolo de paz. 

Na agência do Alemão, deixa disponível 

para o uso da comunidade computadores 
de última geração e internet de alta 
velocidade. Lá, são ministradas aulas de 
informática e ensino de línguas (inglês e 
espanhol) por meio de cursos a distância. 
Além de promover inclusão financeira, o 
Santander tem projetos de capacitação 
para jovens, como o programa Rio 
Comunidades, que, entre as ações, tem 

a concessão de  milhares de bolsas 
de estudos nacionais, internacionais 
e de idiomas. O Santander faz parte 
do projeto que implantou academias 
esportivas no Complexo do Alemão, 
na Cidade de Deus e na Rocinha e 
apoia todas as ações educacionais da 
Orquestra Sinfônica Brasileira com 
integrantes do AfroReggae.

Loja da Casas Bahia na Rocinha: faturamento é o dobro da unidade na Barra

Escolinha de Futsal na Rocinha: 
inclusão das comunidades
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terno Bruto (PIB) da Bolívia, por exem-
plo. Só no Rio, são 1,7 milhão de habi-
tantes em próximo de mil comunidades, 
que movimentam R$ 13 bilhões por ano, 
quase 30% de tudo o que é gasto em to-
das as comunidades do País. Boa parte 
desse consumo deve-se ao crescimento 
da classe C nas favelas cariocas que, em 
dez anos, passou de 45% para 66% da po-
pulação. Os moradores das classes A e B 
já somam 13%.  

Para Renato Meirelles, diretor do Ins-
tituto Data Popular, esse desenvolvi-
mento fez emergir uma nova classe mé-
dia com diferentes hábitos de consumo. 
Meirelles realizou um estudo com 500 
jovens entre 15 e 25 anos de cinco fa-
velas do Rio (Rocinha, Chatuba, Baixa-
da Fluminense, Salgueiro e Cidade de 
Deus) em parceria com a Central Úni-
ca de Favelas (Cufa) e com a rádio Be-
at98FM para entender os anseios e há-
bitos desse novo consumidor. Segundo 
ele, essa nova classe média surgiu pe-
lo aumento do emprego formal, o que 
contribuiu para o crescimento do cré-
dito, da renda e da escolaridade. Mei-

relles constatou que ele pesquisa mais 
preços, é mais fiel às marcas e mais exi-
gente quanto à qualidade dos produtos, 
quando comparado com a classe A e B. 

“Ao contrário do que muitos empre-
sários acreditam, o consumidor da no-
va classe média não está à procura de 
um produto baratinho. Ele quer quali-
dade e visa o custo-benefício, o que o 
torna extremamente exigente”, pontua. 
José Luiz Nascimento Silva, diretor de 
mercado e novos negócios da Beat98FM 
destaca que eles valorizam atributos 
como conforto e bem-estar. “Os itens 
de tecnologia estão em primeiro lugar 
na pretensão de compra, mas também 
existe uma demanda grande por me-
lhoria da moradia que inclui itens co-
mo eletrodomésticos, eletrônicos e mó-
veis”, assegura.

Como, em geral, a imagem externa 
das comunidades é carregada de estig-
mas e preconceitos, a experiência dos 
moradores de transitar por outros es-
paços é permeada por constrangimen-
tos. Por isso, o jovem não tem intenção 
de deixar a comunidade, pelo contrá-
rio. Dos consultados pelo Data Popular, 
80% afirmam ter orgulho de morar nas 
favelas e 70% dizem que não sairiam 
nem se suas rendas dobrassem. Essa 
fidelidade abre uma enorme janela de 
potencial de compra e o estudo mostra 
isso — o consumo local triplicou nos úl-
timos dez anos. 

Boa parte ocorre dentro da própria 
comunidade (70%). As recargas de ce-
lular, por exemplo, são feitas em 82% 
dos casos dentro das favelas. Além de 
ser reflexo do aumento dos empreen-
dimentos comerciais, isso mostra que 
cresceu também o número de apare-
lhos móveis — nove em cada dez mora-
dores das favelas possuem celular atu-
almente. A pesquisa do Data Popular 
mostra ainda avanço significativo na 
última década na aquisição de máqui-
nas de lavar, computadores com inter-
net e notebooks. A forma mais comum 
de pagamento é dinheiro vivo: 69%. Pa-
ra 9%, o cartão de crédito emprestado 

também é comum e 10% possuem car-
tão de crédito próprio.

O desafio de se mostrar
Na esteira do projeto de pacificação das 

favelas, abriu-se uma janela de oportuni-
dades de vendas e muitas empresas foram 
a campo para entender os hábitos de con-
sumo nas comunidades pacificadas. In-
terpretar e antecipar desejos para saciar 
essa euforia consumista ímpar é o desa-
fio para os empresários que querem atin-
gir esse novo público. Ganhar a confiança 
dos moradores e fazer ações que vão além 
do negócio em si podem abrir caminhos. 

Silva, da Beat98FM, enfatiza que é 
muito importante conhecer o ambien-
te, os hábitos de vida e consumo dos mo-
radores daquela comunidade. “Fazer 
parte, entender a lógica de compartilha-
mento e criar produtos que se adequem 
a isso sem que os consumidores sintam 
que estão fazendo algo ilegal. Investir na 
mão de obra local ou nas franquias so-
ciais são dois exemplos”, diz. Para Mei-
relles, do Data Popular, a empresa que 
quiser ter sucesso nas comunidades deve 
esclarecer a contrapartida que deixa no 
local, especificar como essa marca dia-
loga com esse público e de que maneira 
os consumidores se enxergarão no pa-
pel de protagonistas de um novo Brasil. 

“É comum encontrar nas comunida-
des pessoas que dividem desde o ponto 
do wi-fi até a máquina de lavar roupas. As 
empresas que souberem mostrar a eco-
nomia da compra coletiva e do uso com-
partilhado de produtos e serviços ga- 

Renato Meirelles, do Data Popular: o consumidor da nova classe  
média não está à procura de um produto baratinho 

Jorge Herzog, da Via Varejo: procura por  
artigos de design sofisticado tem aumentado 
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O que querem comprar  
nos próximos 12 meses?

49% Pretendem comprar móveis

36% Pretendem comprar 
eletrodomésticos

24% Pretendem contratar  
serviços de TV por assinatura

Fonte: Data Popular

Negócios que transformam
“Não é filantropia ou 

assistencialismo. É negócio, só que num 
modelo onde todos saem ganhando.” 
Assim André Lima, sócio e VP de criação 
e planejamento da NBS, explica o 
objetivo da filial da agência situada 
no morro Santa Marta, em Botafogo, 
no Rio de Janeiro. A poucos meses de 
completar um ano de presença no local, 
a agência que funciona como sede do 
Projeto Rio+Rio, acumula iniciativas 
de sucesso. Entre as quais, curso de 
francês aos guias de turismo locais e 
a parceria com a Perestroika para a 
realização de palestras a moradores 
sobre criatividade e empreendedorismo, 
além dos projetos com O Boticário, 
que patrocina o tradicional baile de 
debutantes às meninas do Morro 
da Providência; e com a Coca-Cola, 
criadora do projeto Coletivo Coca-Cola, 

nharão clientes fiéis e defensores de su-
as marcas”, explica.

A pacificação não só permitiu o acesso 
das empresas aos moradores mas também 
abriu portas ao desenvolvimento de no-
vas estratégias comerciais e as empresas 
finalmente sentiram-se à vontade para de-
senhar modelos de negócios personaliza-
dos para este consumidor. Silva, da Radio 
Beat98FM, revela que o setor de serviços 
foi o primeiro a ter suas marcas mais pre-
sentes na vida dos moradores das favelas. 
“Além de tornar real um acesso que até 
então não existia, ou existia de maneira 
ilegal, essas marcas entregaram benefí-
cios intangíveis, mas de grande valor pa-
ra estes consumidores: o sentimento de 
orgulho e dignidade.” É o caso da Telefô-
nica Vivo, que aproveitou para aumen-
tar a sua cobertura depois das entradas 
das UPPs. Mesmo com presença indireta 
em comunidades antes da pacificação, a 
operadora tinha dificuldade para ofertar 
planos de voz e dados porque não con-
seguia entrar na favela para instalar an-

Como a imagem externa das 
Comunidades é Carregada de 
estigmas e preConCeitos, a 
experiênCia dos moradores 
de transitar por outros 
espaços é permeada por 
Constrangimentos. por  
isso, o jovem não tem intenção  
de deixar a Comunidade,  
pelo Contrário 

Percepções sobre a  comunidade

77% Dos jovens planejam reformar, 
ampliar e pintar suas casas

85% Gostam do lugar onde moram

80% Têm orgulho de morar  
na comunidade

70%
Continuariam a morar na 
comunidade mesmo se sua 
renda dobrasse. 

Fonte: Data Popular

promover transformações vai ser uma das 
mais importantes formas de diferenciação 
de marcas no mundo contemporâneo, uma 
maneira extremamente efetiva de criar 
vínculos profundos entre as pessoas e as 
marcas”, pontua. 

tenas. Com o processo de pacificação no 
Complexo do Alemão, iniciado em 2011, 
a Telefônica Vivo ampliou a cobertura do 
sinal celular na região com a instalação 
de cinco novas antenas.

Essa aproximação com o consumidor 
antes da oferta dos produtos é essencial 
para o sucesso da iniciativa. Meirelles ex-
plica que as vendas porta a porta fazem 
muito sucesso por conta disso. Somente 
o contato direto com a vendedora pode 
fazer que ele entenda os benefícios que 
ele pode tirar da mercadoria e até, even-
tualmente, tirar algumas dúvidas antes 
de comprar. Um exemplo de como a ló-
gica comercial nas favelas não é a mesma 
que vale para o consumidor tradicional é 
o da operadora de TV por assinatura SKY. 

Em 2010, a operadora firmou um ter-
mo de cooperação com o governo do Rio 
de Janeiro para viabilizar o serviço de TV 
por assinatura para as comunidades be-
neficiadas pelas UPPs. A princípio, insta-
lou algumas tendas nas favelas, mas não 
atraiu o número de clientes esperado. As-

as empresas. “Um dos grandes objetivos 
é trazer a discussão sobre o papel de 
transformador social das empresas para 
dentro do marketing. Não deixá-lo apenas 
circunscrito às áreas de responsabilidade 
social das empresas. É compreender que 

que conscientiza jovens a respeito de 
empregabilidade. 

“Neste momento, há outros dois grandes 
projetos em fase final de aprovação e 
vários outros em momentos diferentes 
de elaboração”, comemora Lima, que 
planeja ter em 2014 muito mais parcerias 
consolidadas. “Há muita oportunidade 
e muita transformação a ser feitas nas 
comunidades. Quando ganharem status 
de bairros incorporados à vida da cidade, 
vamos buscar outro foco de atuação e outro 
jeito de ajudar as empresas a desempenhar 
seu papel nos processos de transformação. 
Estamos só começando, ainda tem muita 
coisa a fazer.”

Lima explica que a NBS busca mais do 
que ajudar as marcas a descobrirem seu 
papel no processo de pacificação. Trata-se 
de fomentar novos negócios e facilitar o 
diálogo entre moradores, poder público e 

sim adotou, no ano seguinte, uma estra-
tégia comercial inédita em sua história: 
atendentes começaram a bater de porta 
em porta para vender o serviço SKY UPP, 
pacote desenvolvido pela operadora es-
pecialmente para estas áreas. Foi um su-
cesso. Com atuação em todas as UPPs, a 
empresa trabalha atualmente com pontos 
de venda móvel, e, em algumas comuni-
dades, com lojas. Recruta vendedores e 
técnicos nas próprias comunidades, além 
de realizar ações e promoções de venda.

A alma social do negócio
Mais do que beneficiar moradores ou 

promover transformações, as ações so-
ciais em favelas cariocas são, muitas ve-
zes, a única oportunidade que os jovens 
têm para escapar da violência e da pobre-
za. Os projetos sociais fazem a diferença 
e possibilitam a eles a entrada ou a rein-
serção no mercado de trabalho. Histori-
camente prejudicada pelos “gatos”, liga-
ções irregulares para fornecimento de luz, 
a concessionária distribuidora de ener-
gia elétrica Light realiza desde a instala-
ção das UPPs ações de melhorias como 
reforma de toda a rede elétrica, moder-
nização, substituição dos postes, redes, 
transformadores e medidores. Além dis-
so, trocou milhares de geladeiras antigas 
por outras mais modernas e econômicas. 

Banco Santander implantou academias no Complexo do Alemão, na Cidade de Deus e na Rocinha

André Lima, da NBS: “Um dos grandes objetivos é trazer a discussão sobre o  
papel de transformador social das empresas para dentro do marketing"
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Historicamente, por se caracterizarem por 
áreas invadidas, as favelas acabaram tendo 

sua representação ligada à “transgressão legal” 
— como aponta a socióloga Lícia do Prado Valla-
dares (1). Além da transgressão do solo, trans-
gride a utilização do espaço. Não contam com 
qualquer respaldo jurídico ou ordem de ocupa-
ção cabendo-lhes “uma posição marginal den-
tro da cidade”. No campo dos serviços básicos, 
estamos diante de uma espécie de arte da vira-
ção desenvolvida por esses moradores, onde o 
pobre urbano residente nessas localidades ela-
borou táticas de sobrevivência diante da escas-
sez, da dificuldade de acesso e da marginalida-
de socioespacial (apesar de se encontrar em lo-
cais centrais da cidade). 

A inventividade criativa desses cidadãos — 
desde as construções de suas casas em lógicas 
arquitetônicas que deixariam qualquer arquite-
to boquiaberto, às formas inusitadas de utiliza-
ção do espaço, com os diferentes usos das lajes 
ou até mesmo a criação de novos serviços como 
o mototáxi — levaria esse grupo a outra catego-
ria para além do estigma de criminoso, vítima e 
coitado. Esses e outros exemplos se transforma-
ram em ícones ou símbolos que traduzem a for-
ma inusitada de sobrevivência de um grupo al-
tamente criativo e batalhador. 

Bianca Freire Medeiros (2), pesquisadora da 
Fundação Getúlio Vargas, ao estudar o turismo 
na favela apontou que “a força da marca ‘fave-
la’ tornou-se, portanto, capaz de transcender o 
referencial territorial, promovendo tanto o que 
é brasileiro quanto o que pretende ser ‘alterna-
tivo’, ‘descolado’, ‘reciclado’”. Os guias de viagem 
apontam inclusive que, para se conhecer o “ver-
dadeiro” Rio de Janeiro, é necessário ir à favela. 

Desse modo, as favelas que historicamente 
foram (e ainda são) espaços estigmatizados, co-
meçam a mudar sua representação diante da 
sociedade mais ampla. O passeio, com a finali-
dade de perceber a vida como ela é, incremen-
ta e torna exótica a viagem de qualquer turista. 
A favela tornou-se, então, o destino procurado 
por centenas de pessoas atualmente, estrangei-
ros ou brasileiros.

Ao acompanhar esse processo de perto, o que 
posso acrescentar é que a ida a favela passou a 
ser a aventura antropológica possível a todos. A 
antropologia, desde sua origem como a ciência 
das diferenças culturais, já vem desenvolvendo 
pesquisas em áreas de favelas há muito tempo 
e nos ensina que devemos procurar entender “o 
outro” e nossas diferenças com uma perspectiva 
de entender seus contextos e modos de pensar. 
Há racionalidade e lógica em diferentes grupos 
sociais, o desafio é entender como se dão e fo-
ram desenvolvidas. Essa acumulação do saber 
sobre “o outro” se dá a partir de uma interseção 
com sua vida.

Assim, o interesse em consumir a favela em 
sua “essência”, de forma empírica, surge co-
mo um caminho para melhor entendimento 
dos diferentes consumidores que lá vivem, 
trabalham, usufruem dos espaços, seus mo-
dos de vida, os usos e contra usos de bens e 
serviços. Para se compreender esses espaços 
tão complexos, nada melhor que um “nati-
vo”, ou seja, um interlocutor-chave, alguém 
que nos oriente o olhar, que nos indique os 
melhores caminhos, que nos conte sua his-
tória e impressões, que nos leve para comer 
as iguarias e conheça a Dona Célia que faz a 
melhor empada de toda cidade. 

Esse turismo de perto e de dentro é bem di-
ferente daquele “turismo de cabo” — como me 
apontou um morador do Complexo do Alemão 
—, onde os turistas só veem a favela do alto e de 
longe, ou aquele que realiza os safaris urbanos, 
onde somos colocados em jipes, descemos em 
áreas previamente escolhidas como numa visi-
ta a um zoológico, onde em vez de animais, ti-
ramos fotos de gente. 

A favela começa a ter uma marca de autentici-
dade. E se é verdade que buscamos melhor com 
ajuda de outras pessoas, então que essas pessoas  
sejam de lá. É o caso de Thiago Firmino, guia lo-
cal do Santa Marta, ou qualquer outro profissio-
nal encontrado no fantástico Guia das Favelas 
da Agência de Notícias das Favelas (ANF). Como 
para toda aventura precisamos de dicas de via-
gem, o Guia funciona muito bem. Além de ser 
bilíngue, contém informações sobre as 11 fave-
las pacificadas e possui orientações básicas pa-
ra o turista que pretende conhecer a fundo es-
ses novos cartões-postais do Rio.

Fecho este artigo com uma frase contida no 
livro Gringo na Laje, da socióloga Bianca Frei-
re Medeiros: “A favela turística nos ensina que 
uma viagem, para se tornar inesquecível pelos 
motivos certos, depende menos do glamour do 
destino do que da cumplicidade da companhia”. 
Isso mostra que mais do que compras e cartões- 
-postais , os turistas-consumidores buscam ex-
periências. 

1.) Valladares do Prado, Lícia. A invenção da favela. Rio de 
Janeiro, Editora FGV, 2005.
Guia das Favelas www.guiadasfavelas.com.br
2.)Freire Medeiros, Bianca. Gringo na laje:produção, 
circulação e consumo da favela turística. Rio de 
Janeiro,Editora FGV, 2009.
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As favelas cariocas  
como espaço de consumo
Para entender a realidade das comunidades e dos consumidores que vivem 
nelas é preciso lhar de perto, de preferência com a ajuda de um “nativo”  

Hilaine 
Yaccoub
Antropóloga, 
doutoranda em 
antropologia pelo 
PPGA/UFF (Programa 
de Pós-graduação 
em Antropologia 
pela Universidade 
Federal Fluminense) 
e professora do MBA 
em estratégias e 
ciências do consumo 
da ESPM-Rio

Desde a fundação, há mais de seis déca-
das, a loja é especializada em vender pa-
ra as classes populares. 

A atuação na Rocinha, que veio depois 
da experiência bem-sucedida da loja ins-
talada em 2008 na favela de Paraisópolis, 
em São Paulo, mostrou que o cliente da 
comunidade busca status nas suas aqui-
sições. De acordo com Jorge Herzog, vice-
-presidente de operações da Via Varejo — 
empresa responsável pela administração 
das marcas Casas Bahia e Pontofrio, além 
de produtos tecnológicos de uso pessoal, 
a procura por artigos com design mais so-
fisticado, móveis modernos e TVs de te-
la fina tem aumentado. “São microsys-
tem com caixas acústicas de alta potên-
cia, smartphones de última geração, ta-
blets e lavadoras de alta capacidade. Para 
exemplificar, há grande procura por camas 
box em substituição à cama padrão.” A lo-
ja não fica atrás em faturamento. Herzog 
conta que a unidade da Rocinha, na mé-
dia mensal, fatura o dobro em compara-
ção com uma loja da Casas Bahia, locali-
zada na Barra, que atende às classes A e B. 

Mesmo tendo reduzido o índice de ilega-
lidade na oferta de luz, a empresa vai além 
e realiza projetos como o Programa Comu-
nidade Eficiente, que promove ações de efi-
ciência energética, associando cidadania 
e responsabilidade social. Outra iniciativa 
de sucesso é o Light Recicla, que permite 
a troca de material reciclável por descon-
tos na conta de energia. Atualmente mais 
de 5.100 famílias estão inscritas no progra-
ma. Em dois anos, foram recolhidos mais 
de 1.380 toneladas de papel, plástico, latas 
e vidro, além de 5.660 litros de óleo. 

Após poucos dias da inauguração de 
uma loja de 1.400 metros quadrados na 
Rocinha, a Casas Bahia levou o projeto 
Amigos do Planeta — Inclusão Digital, 
com cursos gratuitos de informática e de 
qualificação profissional, à comunidade. 
Em um caminhão itinerante, instalado no 
complexo esportivo da Rocinha, foram 
ministradas aulas desde noções básicas 
para iniciantes até módulos mais específi-
cos, como edição de áudio e vídeo. O pro-
grama atendeu jovens, crianças e idosos 
e ficou na comunidade durante 20 dias. Projeto Light Recicla troca material reciclável por descontos na conta de energia
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 36-39, 30 set. 2013.




