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Quem mora em uma das mais de 13 mil favelas existentes no Brasil sabe da força

econômica do lugar onde vive: é das próprias favelas que muitos tiram seu sustento.

Agora, com ações de empreendedorismo e inovação, comunidades que sempre ficaram à

margem das políticas públicas estão ganhando visibilidade para mostrar aos demais

brasileiros - os que vivem no asfalto - seu potencial para consumir produtos e serviços,

criar negócios, gerar empregos e desenvolver tecnologia. É a favela como geradora de

riqueza.

Por ano, a renda própria dos moradores de favela movimenta R$ 124,1 bilhões no país. É

mais que a riqueza produzida por 20 das 27 unidades formadas por 26 Estados e o

Distrito Federal ou por países inteiros como Uruguai, Paraguai e Bolívia, revela uma

pesquisa inédita do instituto Data Favela. Se fosse um Estado, mostra o levantamento, a

favela seria o 4º mais populoso do país, com 17 milhões de habitantes, atrás apenas de

São Paulo, Minas e Rio.

“Favela não é carência; é potência”, diz Celso Athayde, presidente da Favela Holding, que

reúne 22 empresas, todas originadas na favela e orientadas a seus moradores. Em

fevereiro, Athayde lançou um fundo de R$ 50 milhões para investir em startups com esse

DNA. Amanhã, no World Trade Center, em São Paulo, ele vai abrir a Expo Favela, que

durante dois dias reunirá empreendedores, marcas e investidores interessados em fazer

negócios e aproximar o asfalto do morro.

A covid-19 castigou duramente a favela, que inchou nos últimos meses. Em 2020, eram 14

milhões de pessoas morando nessas condições, segundo dados coletados pelo Data Favela

em junho daquele ano. Na pesquisa mais recente, baseada em informações de janeiro

deste ano, o contingente é de 17 milhões. Ou seja, houve um aumento de três milhões de

pessoas em pouco mais de um ano e meio.

No auge da pandemia, 69% dos moradores de favela não tinham dinheiro nem para

comprar comida, diz Renato Meirelles, presidente do Data Favela e do Instituto

Locomotiva. “Como todos os brasileiros, os moradores de favela também ficaram mais

pobres”, diz. A crise desencadeada pela covid, no entanto, acabou estimulando o

empreendedorismo nessas comunidades. E o caminho percorrido foi o da digitalização.

“A pessoa que estampava bonés para vender na barraca de camelô passou a usar os

‘marketplaces’ porque não podia mais sair na rua. Da mesma maneira, a boleira que

vendia doces no ponto de ônibus migrou para os aplicativos de comida, enquanto

trabalhadores como eletricistas, pintores e pedreiros começaram a anunciar seus serviços

em páginas amarelas digitais”, afirma Meirelles.

O resultado é que, com a internet, o número de clientes potenciais não só aumentou,

como se diversificou na direção do asfalto. “Se a favela era o mercado interno do morador,

a digitalização passou a proporcionar uma chance de exportação”, compara.

A pesquisa do Data Favela, que será anunciada na exposição, mostra esse fenômeno.

Cerca de 89% dos empreendedores ouvidos dizem que as novas tecnologias estão

ajudando a vender mais, com aumento estimado de 27% no faturamento por causa da



digitalização crescente.

“Existe uma certa dificuldade física para acessar as favelas”, observa o economista

Marcelo Neri, diretor do FGV Social e fundador do Centro de Políticas Sociais (FGV

Social/CPS). “Os meios digitais permitem dar escala aos negócios e superar as barreiras

que existem nas comunidades.”

A tendência é que esse cenário baseado na digitalização ganhe força. No começo da

pandemia, afirma Meirelles, do Data Favela, pessoas com emprego formal e que faziam

bico para aumentar a renda precisaram se adaptar às pressas para fazer dessa atividade

paralela seu principal meio de sobrevivência. “Agora, muitos estão vendo que a solução

pode até dar mais dinheiro do que carteira assinada.”

A primeira favela de que se tem notícia no Brasil é a do Morro da Providência, no Rio, que

começou a ser erguida em 1897 e existe até hoje. A ocupação teria começado depois que

cerca de 10 mil soldados que lutaram na Guerra de Canudos, no sertão da Bahia,

desembarcaram na cidade, sem ter onde morar. Para abrigar os ex-combatentes, o

governo teria permitido a construção de barracos no local.

Desde então, as favelas passaram por diferentes fases e têm sido alvo de maior ou menor

atenção por parte das várias esferas do poder público, com tentativas que vão da

erradicação à pacificação.

Os jovens - faixa etária dominante nas comunidades - estão à frente do movimento que,

agora, tenta firmar a favela não só como polo consumidor, mas gerador de empregos e

renda. Como quaisquer outros negócios, a perspectiva é criar companhias lucrativas, mas

sem abandonar a perspectiva social.

Na Expo Favela, mais de 20 mil startups estão inscritas para participar da primeira

edição. “Tem de tudo. De um aplicativo para plantar cana e definir o melhor momento

para a colheita até uma empresa que transforma barris reciclados em freezer”, diz

Athayde, que além de comandar a Favela Holding é o idealizador da Central Única das

Favelas (Cufa).

As grandes companhias estão atentas a essa movimentação, da mesma forma que os

fundos de investimento, afirma Athayde. Para ajudar nessa aproximação com os

empreendedores será lançada na exposição a Escola de Negócios da Favela. “Não adianta

levar para as comunidades a linguagem de Harvard”, diz ele. “É preciso fazer uma

releitura da trilha de conhecimento do asfalto.”

As grandes marcas fizeram um esforço para se aproximar do consumidor que vive na

favela no início da década passada, quando houve um aumento da renda entre a

população mais pobre, diz Meirelles. Com a crise que se sucedeu ao período de bonança,

no entanto, voltaram a se afastar. “As dificuldades fizeram com ficassem mais

preocupadas em consolidar mercados que já detinham do que conquistar novos”, explica.



A visão que prevalece, agora, é de que as marcas precisam do conhecimento que vem de

dentro da favela para compreender suas necessidades e acertar as estratégias. “Quem

entende da favela é quem mora nela”, diz Meirelles. Entre os empreendedores, o esforço

tem de ser para evitar que as comunidades sejam vistas apenas como um espaço de

consumo a ser ocupado.

“Não precisamos dar os pobres aos mercados, mas dar mercados aos pobres”, diz Neri, da

FGV.

Para o economista, dois fatores têm fomentado o que pode se transformar em um

renascimento da favela. O primeiro é o surgimento de lideranças nas comunidades. O

segundo é o interesse crescente das empresas, que estão adotando ações para se

aproximar mais efetivamente da favela e superar o esforço de marketing dos primeiros

tempos. Falta, no entanto, uma perna ao que deveria ser um tripé: a participação do

Estado.

Questões essenciais de infraestrutura - como segurança, educação e acesso ao emprego -

são atributos de governo, mas as políticas públicas não se atualizaram de modo a dar uma

resposta satisfatória a esses desafios, diz Neri. “Estamos parados. A força está vindo da

própria favela, embora falte eco do poder público”, afirma. “Mas, talvez, seja esse o

modelo em gestação: o de depender cada vez menos do Estado.”




