
Gol abre quiosque no CTN de São Paulo

O empreendedorismo
é a mola de crescimento
das favelas. E a vontade
de empreender gerou um
ecossistema próprio. Mas
há pessoas que seguiram
por esse caminho porque
não encontraram
um emprego”

A companhia aérea Gol inaugurou um estande Voe Gol no Centro de

Tradições Nordestinas (CTN) , em São Paulo, que abre aos domingos,

a partir das 11h. “Percebemos que os destinos mais procurados nas

nossa lojas físicas e quiosques são para o nordeste. De acordo com

pesquisas internas, 40% viajam para visitar parentes em Recife,

Salvador e Fortaleza”, diz Eduardo Bernardes, diretor comercial da Gol.

RenatoMeirelles
Presidentedo Instituto DataPopular

Um dos setores que mais
cresce dentro das
comunidades como gerador
de novos negócios e,
consequentemente de
emprego e renda, é o de
beleza. De acordo com Renato
Meirelles, do Data Popular, são
vários os salões instalados
Brasil afora, muitos apoiados
por projetos de grandes
empresas privadas do
segmento.

Hoje, segundo uma
pesquisa apresentada pela
fabricante de produtos para
cabelos L´Oréal, os
cabeleireiros das classes C e D
respondem por 89% do
mercado brasileiro e um dos
objetivos dela para ganhar
mercado é trabalhar nos
pequenos salões com marcas
conhecidas do consumidor.

Em geral, quem trabalha na
área e é atuante nas
comunidades, por exemplo,
tem, em média, cinco anos de
profissão. Para se aproximar
desse contingente de
profissionais e também
daqueles que buscam montar
o próprio negócio no mercado
da beleza, a L´Oréal decidiu
lançar uma linha de educação
e de produtos profissionais
que oferece técnicas em cinco
passos para o uso seguro dos
produtos da linha Matrix —
divisão da fabricante com que
tem como foco os salões de
menor porte.

Para que os cabeleireiros
possam ter acesso aos cursos
online e também aos produtos
da marca, também foi lançado,
há cerca de 15 dias, o canal de
e-commerce de produtos
profissionais. De acordo com
Weider Campos, Diretor de
Matrix, a expectativa é que o
canal de vendas seja
responsável por 12% da
comercialização dos kits de
educação Master Results. Para
ele, valorizar a profissão e
oferecer melhores serviços e
benefícios aos clientes é a
principal preocupação destes
profissionais.

“Ao estudarmos o mercado
nas classes C e D, observamos
que a maior barreira era a
profissionalização”, afirma
Weider.

O Sebrae é parceiro da
multinacional francesa em
diversos projetos de
capacitação de profissionais do
setor de beleza, utilizando
sempre a plataforma de
produtos para cabelos Matrix.
Um deles visa criar uma rede
de microdistribuidores locais.

“

Divulgação

O morador de favelas no Brasil es-
tá cada vez mais empreendedor.
Seja por vocação ou por necessida-
de. É o que mostra a pesquisa di-
vulgada ontem pelo Instituto Data
Popular, que desenvolveu um raio
X completo das comunidades. Se-
gundo a pesquisa, feita em 73
áreas em todo o país, a movimen-
tação financeira chega a R$ 63 bi-
lhões e 18% dos adultos com mais
de 16 anos já empreendem. Po-
rém, deste total, 89% ainda vi-
vem na informalidade. O desafio é
torná-los formais.

“O empreendedorismo é, sem
dúvida, a mola de crescimento das
favelas. E a vontade de ter seu pró-
prio negócio cresceu e gerou uma
espécie de ecossistema próprio
nas comunidades. Mas há pessoas
que seguiram por esse caminho
porque não encontraram um em-
prego. Eles são dois terços dos em-
preendedores. O principal desafio
é tornar esse trabalhador interes-
sado pela ação de empreendedor e
incentivá-lo a buscar a formalida-
de ”, afirma Renato Meirelles, pre-
sidente do Instituto Data Popular.

E ser um empresário nestas re-
giões pode ser um bom negócio. O
consumo é alto. O levantamento
do Data Favela mostra que 25%
dos moradores compram itens de
vestuário em lojas instaladas em
suas comunidades e 22% fazem o
mesmo na hora de comprar calça-
dos. O produto que ainda é adquiri-
do em menor escala são os eletro-
domésticos. Somente 12% dos mo-
radores compram esse tipo de pro-
duto no mesmo local onde vivem.
A maior parte — 40% — faz esse ti-
po de compra fora da comunida-
de, em um bairro mais distante. O
universo das franquias também es-
tá presente. E cada vez ganha mais
espaço, em diferentes segmentos.

“Temos exemplos acontecen-
do. A empresa Vai Voando, que
vende passagens aéreas pelo siste-
ma de compra pré-paga, é um dos
exemplos de microfranquia, assim
como o curso de idiomas Yes, que
tambémtem umformato de micro-
franquia que ganha espaço nas co-
munidades”, afirma Meirelles.

O Vai Voando, afirma ele, vem
intensificando sua atuação nas re-
giões periféricas de São Paulo e
Rio de Janeiro e está terminando o
piloto com a Central Única das Fa-
velas (Cufa) a ser lançado em bre-
ve. Parceiro do Data Popular em
todas as iniciativas, o Sebrae terá
agora como próxima iniciativa a
criação de um projeto piloto junta-
mente com a fabricante de Proc-
ter&Gamble, adianta Meirelles.

O presidente do Data Popular
destaca ainda que o desejo por
consumo, sobretudo por itens de
alto valor, ainda não encontra es-
paço nas comunidades. A pesqui-
sa expõe que 2,1 milhões de pes-
soas na favela têm intenção de
comprar uma TV de plasma, LED

ou LCD nos próximos 12 meses e
que cerca de um milhão de mora-
dores planejam adquirir um
smartphone ou iPhone também
no mesmo período. “Faltam re-
des varejistas em volume sufi-
ciente para que a compra seja fei-
ta dentro das favelas”, diz ele.

Mas, se por um lado o consu-
mo é crescente, uma das reclama-
ções de quem vive nessas áreas é
a falta de locais para pagar as con-
tas. A escassez de corresponden-
tes bancários faz com que a maio-
ria dos moradores precise sair
das comunidades para honrar
seus compromissos.

Boa parte dos moradores têm
um outro problema: são desban-
carizados. Pelo estudo, 3,3 mi-
lhões de pessoas têm uma conta
corrente, o equivalente a 41%
do total da população residente
em favelas. A conta em banco
classificada como conta poupan-
ça é a realidade de três milhões
de moradores. Com relação ao
uso do internet banking para
operações financeiras, 18% dos
que têm conta em banco fazem
uso desse tipo de serviço. A com-
pra com cartão de crédito faz
parte do cotidiano de 2,9 mi-
lhões de pessoas.

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br Comunidades

cada vez mais
empreendedoras
Pesquisa do Data Popular

mostra que 18% da

população que vive nessas

áreas é dona de um negócio

Beleza é um dos
mercados em
ascensão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Empresas, p. 17.


	BRAECO1-01__05-11-13
	BRAECO1-02__05-11-13
	BRAECO1-03__05-11-13
	BRAECO1-04__05-11-13
	BRAECO1-05__05-11-13
	BRAECO1-06__05-11-13
	BRAECO1-07__05-11-13
	BRAECO1-08__05-11-13
	BRAECO1-09__05-11-13
	BRAECO1-10__05-11-13
	BRAECO1-11__05-11-13
	BRAECO1-12__05-11-13
	BRAECO1-13__05-11-13
	BRAECO1-14__05-11-13
	BRAECO1-15__05-11-13
	BRAECO1-16__05-11-13
	BRAECO1-17__05-11-13
	BRAECO1-18__05-11-13
	BRAECO1-19__05-11-13
	BRAECO1-20__05-11-13
	BRAECO1-21__05-11-13
	BRAECO1-22__05-11-13
	BRAECO1-23__05-11-13
	BRAECO1-24__05-11-13
	BRAECO1-25__05-11-13
	BRAECO1-26__05-11-13
	BRAECO1-27__05-11-13
	BRAECO1-28__05-11-13
	BRAECO1-29__05-11-13
	BRAECO1-30__05-11-13
	BRAECO1-31__05-11-13
	BRAECO1-32__05-11-13



