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Esse estudo é parte do ThinkTank – Caminhos para o Rio,  

projeto conduzido por alunos de graduação em Administração da PUC-Rio. 

Como parte da sua formação em empreendedorismo, os estudantes se organizam em 

grupos de pensadores que, sob a orientação de docentes, desenvolvem estudos sobre 

problemas e tendências relevantes para o Rio de Janeiro. 
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Introdução  

O estudo de oportunidades para o Empreendedorismo em Comunidades na cidade do Rio de 

Janeiro, tem como objetivo apresentar um mapeamento que mostra caminhos a serem 

explorados a partir da análise das dinâmicas das favelas cariocas no que tange o 

empreendedorismo nessas regiões. 

A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, realizada no Brasil pela Sebrae em 

parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ), apresentou que após 

o início da crise desenvolvida pela pandemia do COVID-19, a taxa de empreendedorismo por 

necessidade passou de 37,5% para 50,4%.  

Além disso, outro dado relevante mostra que 82%1 desses novos empreendedores foram 

motivados por falta de empregos. O empreendedorismo em comunidades é também um 

reflexo desta realidade, onde uma das opções é iniciar um próprio negócio para que seja 

possível gerar renda.  

Nesse contexto, em geral, o empreendedorismo nas comunidades cariocas tem grande 

relação com a atividade empreendedora por necessidade. Além disso, as necessidades que 

estimulam a criação de novos negócios são observadas como oportunidades para o 

desenvolvimento local. A partir desse estudo construiremos e aprofundaremos potenciais 

problemas relacionados ao tema e como a atividade empreendedora em comunidades pode 

promover transformações para o Rio. Analisando o cenário atual da cidade é possível 

identificar necessidades e oportunidades dos negócios em favela e como as comunidades 

cariocas são fontes de empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  https://www.jornalcontabil.com.br/empreendedorismo-por-necessidade-pode-ser-uma-grande-oportunidade/  
 

 

https://www.jornalcontabil.com.br/empreendedorismo-por-necessidade-pode-ser-uma-grande-oportunidade/
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1. Contextualização da Transformação 

As comunidades cariocas têm grandes potenciais, e o empreendedorismo nestes locais é uma 

das possíveis ferramentas de transformação do cotidiano dos moradores. A pandemia do 

COVID-19 trouxe grandes mudanças comportamentais que impactaram, entre outras coisas, 

na forma como as pessoas consomem e como os negócios deveriam responder a essas 

mudanças. Nesse sentido, o número de vendas e compras online cresceram 

exponencialmente e atividades como a de entrega e logística abriram um campo de 

oportunidades e desafios, principalmente em comunidades que costumam ser categorizadas 

como áreas de risco para entregas. 

Outro ponto a ser explorado são as barreiras que existem em relação a oferta de crédito a 

empreendedores, ou futuros empreendedores, que moram nas comunidades do Rio, e que 

por estarem em situação de vulnerabilidade social enfrentam dificuldades no acesso ao 

crédito.  

Se por um lado há barreiras que dificultam o acesso a serviços financeiros, por outro surgem 

soluções digitais que trazem mais inclusão e facilidade para o empreendedor de comunidade. 

As comunidades do Rio movimentam bilhões de reais anualmente e diante dessa força é de 

suma importância o desenvolvimento e manutenção de políticas públicas que fortaleçam o 

empreendedorismo nestes locais.   

 

1.1 Oportunidade da transformação econômica  

O desejo de conquistar o reconhecimento financeiro e pessoal é perseguido por muitos na 

esfera profissional. Empreender, muitas vezes, é o sonho ou alternativa daqueles que não 

tiveram seus propósitos e necessidades atendidas por experiências profissionais anteriores, 

como também daqueles que buscam mudanças no seu contexto social a partir da identificação 

e exploração de oportunidades potenciais ou de necessidades emergentes. Nesse sentido, 

as comunidades brasileiras demonstram um grande potencial. Segundo dados do Instituto 

Locomotiva e Data Favela (2020)2, as favelas no Brasil movimentaram 228 bilhões de reais 

no período de um ano pelas classes C, D e E. A amplitude de potencial de consumo das 

favelas é extremamente significativa, segundo dados do IBGE (2019), o Rio de Janeiro é o 

segundo maior estado com domicílios ocupados em situações subnormais do país (são cerca 

                                                
2 Moradores de favelas movimentam bilhões de reais por ano 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/moradores-de-favelas-movimentam-r-1198-bilhoes-por-ano


 

 

 

3 

 

de 717.326 mil domicílios), estando em primeiro lugar no nível populacional vivendo em 

comunidades: 1,39 milhões. 

Considerando esta densidade populacional, o aumento na inclusão digital e a pandemia do 

COVID-19, alguns hábitos de consumo se tornaram relevantes de serem observados, como 

por exemplo, o volume de compras online realizadas por moradores de comunidades. 

Segundo pesquisa da Nielsen Company (2020)3, as pessoas começaram a trocar as lojas 

físicas e adquirir produtos como alimentos e remédios de forma online. No contexto do e-

commerce, em 2020, viu-se dentro das comunidades cariocas uma série de dificuldades no 

processo de entrega e busca de mercadorias, dado que serviços como os que são oferecidos 

pelos Correios não conseguem chegar em todas as regiões das comunidades do Rio.  

De acordo com a pesquisa “Economia da Favela” realizada pelo Instituto Data Favela e 

Locomotiva4, 36% dos que moram na favela e fazem compras pela internet não conseguem 

receber suas encomendas em casa. Além disso, segundo levantamento feito pela base de 

dados dos Correios 43,6% do total de endereços no Rio de Janeiro tem algum tipo de restrição 

para entregas (2019)5. 

Em pesquisa realizada para este estudo, foram identificados dois tipos de empreendedores: 

o primeiro seria o que necessita de mercadoria externa à comunidade para dar continuidade 

a seu negócio de maneira mais sustentável, visto que os produtos na internet possuem um 

custo menor para a aquisição. O segundo seria o que utiliza o serviço de entregas para enviar 

seu produto para o cliente final. Estes, relatam que existe uma dificuldade de seus clientes 

receberem e deles enviarem, dada a necessidade de locomoção até o local de envio. 

Notou-se que ambos os perfis enxergam relevância para esse serviço com relação a seu 

negócio, visto que muitos de seus processos passam pelos Correios. Alguns procuraram 

outras opções fora da comunidade para atender sua necessidade, como o Clique e Retire, 

mas não enxergaram vantagem, pois descobriram que precisam pagar o serviço para ter um 

armário e dependendo da estação de metrô que eles forem utilizar, é necessário pagar 

passagem para acessá-lo.  

Diante desse cenário, um ponto comum compartilhado durante as entrevistas foi o sentimento 

de exclusão e de como este aspecto gera impedimentos para quem quer empreender. A 

percepção dos entrevistados é de que há um descaso com esta questão na comunidade, que 

                                                
3  Pesquisa da Nielsen Company (2020) 
4
 Pesquisa “Economia da Favela” - Instituto Data Favela e Locomotiva 

5 Restrições de entregas - Correio - Rio de Janeiro  

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nielsen%20-%20Impactos%20da%20COVID-19%20nas%20vendas%20de%20produtos%20de%20consumo%20de%20giro%20rA%CC%83%C2%A1pido%20no%20Brasil%20e%20ao%20redor%20do%20mundo.pdf.pdf.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nielsen%20-%20Impactos%20da%20COVID-19%20nas%20vendas%20de%20produtos%20de%20consumo%20de%20giro%20rA%CC%83%C2%A1pido%20no%20Brasil%20e%20ao%20redor%20do%20mundo.pdf.pdf.pdf
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2020/02/08/economia-das-favelas/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/criminalidade-veta-correios-em-quase-metade-do-rio.shtml
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envolve a falta de planejamento urbano e infraestrutura e o bloqueio dos CEP por parte do 

próprio Correios. 

Esse contexto pode gerar perdas para grandes empresas não locais, mas também um novo 

olhar de ganhos potenciais para empreendedores. Muitas dessas comunidades são de difícil 

acesso, com falta de vias adequadas para acesso de veículos, falta de endereço nas ruas, 

violência, falta de numeração nas casas assim como também falta de atenção do poder 

público para o desenvolvimento da infraestrutura local, o que potencializa problemas de 

logística. Estes fatores fazem com que os produtos cheguem mais caros e com um tempo 

maior nessas áreas. Segundo a Intelipost Connection 2019 (evento de logística),6 os valores 

do frete para entregas, normalmente são mais altos e com prazos de entregas que não 

atendem, de fato, as demandas do consumidor da favela. Em estudo realizado pelo Insper 

(2019) em favelas do Rio de Janeiro, descobriu-se que a cada 1 km percorrido dentro da 

favela o valor do frete aumenta R$30 reais, assim como o tempo de entrega que sobe em até 

2 dias7. Esse contexto sinaliza, algumas oportunidades valiosas assim como uma série de 

implementos de mudanças, como parcerias internas e externas à favela que trarão novos 

empregos e geração de renda para aquela área.  

Em entrevista ao Sebrae, Gilson Rodrigues, presidente da G10 favelas, fala que os CEPs 

bloqueados pelas empresas de entrega e a falta de entrega de correspondências tornam mais 

difícil o acesso a crédito, por conta do conjunto de burocracias dos “bancões”. A situação 

citada pode gerar e potencializar barreiras que dificultam a atividade empreendedora dos 

moradores da comunidade8.  

Outro ponto importante é o acesso a serviços financeiros. Na maioria das favelas há 

pouquíssimas agências bancárias ou representantes de lotéricas, e em algumas não há 

nenhuma opção dentro da comunidade para atender as necessidades dos moradores, o que 

faz com que empreendedores e moradores tenham que descer para o “asfalto" para ter acesso 

a serviços bancários mais específicos para empreendedores.  

Na pesquisa realizada sobre o tema para este estudo, o crédito para o início e 

desenvolvimento de um negócio mostrou-se especialmente relevante para o empreendedor 

da favela. Os dados mostraram que 63,38% dos empreendedores de comunidade veem o 

                                                
6 Intelipost Connection 2019 (evento de logística) 
7 Estudo realizado pelo Insper (2019) 
8 CEPs bloqueados - Potencializador de barreiras 

 

https://revistamundologistica.com.br/noticias/gerenciamento-de-entregas-em-zona-de-restricoes-e-riscos-e-tema-de-debate-no-intelipost-connection
https://revistamundologistica.com.br/noticias/gerenciamento-de-entregas-em-zona-de-restricoes-e-riscos-e-tema-de-debate-no-intelipost-connection
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/logistica-favela-areas-de-risco-e-commerce/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/logistica-favela-areas-de-risco-e-commerce/
https://sp.agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/educacao/gilson-rodrigues-o-empreendedorismo-e-um-fator-muito-importante-de-inclusao-nas-comunidades/
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crédito como algo "muito relevante" e 18,31% "relevante" para o desenvolvimento e início do 

seu negócio, formando um total de quase 82% de relevância positiva.  

 

 

Gráfico 1: Relevância do crédito para o empreendedor. 

 

 

Se por um lado o crédito é relevante, por outro a dificuldade de consegui-lo é alta. Na 

percepção do empreendedor só por ele ser da comunidade a dificuldade aumenta ainda mais. 

Cerca de 41% dizem ser "muito difícil" e para 28%"difícil" conseguir crédito sendo 

empreendedor de comunidade. Na nossa sondagem secundária as informações revelam que 

as maiores dificuldades desses empreendedores com relação a liberação de crédito estão 

atreladas a falta de comprovação de endereços residenciais, não formalização dos negócios 

e restrições financeiras com dívidas passadas.  

 

Gráfico 2: Percepção do empreendedor sobre empréstimo. 
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Ao tratarmos de empreendedorismo em comunidade é importante ressaltar instituições e 

organizações que de alguma forma incentivam e atuam nesse processo. Ao que tange o Rio 

de Janeiro destacamos aqui: Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas 

Empresas), FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) que tem como 

um de seus focos colaborar com o desenvolvimento de empreendedorismo nas comunidades. 

Pensando nas formas de incentivo e facilitação do processo empreendedor, a pesquisa 

desenvolvida para este estudo foi organizada a partir de duas visões: uma para entender a 

importância dos serviços financeiros voltados para os empreendimentos e outra para 

identificar outras necessidades e problemas para o processo empreendedor em comunidades. 

Com o estudo, concluiu-se que a falta de serviços de apoio e consultoria a empreendedores 

nas favelas, assim como, a falta de preparo com relação à educação financeira são fatores 

que impactam a atividade empreendedora e a saúde dos negócios.  

Analisando os dados, 45,07% afirmam que “não há nenhum tipo de serviço financeiro voltado 

para consultorias de empreendimentos dentro da sua comunidade”, sendo que 33,80% 

afirmam que há poucos serviços deste tipo.  

 

Gráfico 3: Serviços financeiros dentro da comunidade voltados para consultoria. 

 

Em relação ao processo de capacitação relacionado ao conhecimento do mercado de serviços 

financeiros tivemos como resultado que apenas 23,94% já fez algum curso ou capacitação ao 

menos uma vez, mas de forma muito expressiva, 63,38% nunca fez nenhum tipo de curso, 

denotando a falta de preparo com relação a educação financeira.  
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Gráfico 4: educação financeira.  

 

 Além disso, de forma complementar, 50,07% “concordam” e 32,39% “concordam 

totalmente” (totalizando um nível de concordância de 82,46%) que um serviço de 

gerenciamento financeiro é uma ferramenta chave para o desenvolvimento do seu 

negócio.  

 

Gráfico 5: Serviço de Gerenciamento Financeiro. 
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Identificou-se na pesquisa, também, que há muita relevância para o empreendedor ter em sua 

comunidade alguma organização que potencialize e capacite o seu conhecimento sobre 

serviços financeiros. Aproximadamente 78,9% afirmaram ser “muito relevante” e 16,90% 

afirmaram ser “medianamente relevante” para seu negócio ter uma organização dentro da 

comunidade que potencialize e capacite o conhecimento deles sobre o assunto.  

 

 

Gráfico 6: Grau de relevância para o empreendedor sobre organizações que potencialize e capacite seu conhecimento no 

mercado de serviços financeiros.  

 

 

Por fim, cerca de 79,77%, afirma que se tivesse a oportunidade dentro da comunidade, 

investiria em algum serviço de consultoria ou algo parecido para obter maior conhecimento 

de gerenciamento de crédito para seu negócio.  

Analisando os dados apresentados e as oportunidades do mercado, é relevante explorar 

como o avanço tecnológico trouxe para os meios de pagamentos processos mais práticos 

para os clientes e para os empreendedores, por exemplo, o PIX. Se por um lado os pequenos 

empreendedores das comunidades têm dificuldades de conseguir crédito financeiro nos 

bancos tradicionais, por outro surgem soluções digitais e sistemas de pagamentos mais 

acessíveis a esse público. De acordo com pesquisa do Serviço de Apoio Brasileiro às Micro e 

Pequenas empresas (Sebrae) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizada em 2021, 9 em 

cada 10 pequenos negócios usam PIX como forma de pagamento9. A pesquisa ainda mostrou 

                                                
9 Estudo realizado pelo SEBRAE em parceria com a UFGV, aponta uso do PIX por empreendedores 

https://g1.globo.com/empreendedorismo/noticia/2022/01/10/nove-em-cada-dez-pequenos-negocios-usam-pix-aponta-estudo.ghtml


 

 

 

9 

 

que entre os microempreendedores individuais (MEI), 87% afirmam usar o PIX em suas 

transações.  

O sucesso do novo modelo de pagamento no contexto das micro e pequenas empresas e 

microempreendedores individuais se deu por conta da facilidade na hora de pagar, como 

também pelo fato de estarem cada vez mais aderindo a serviços de bancos digitais.  

Segundo pesquisa realizada pelo Outdoor Social Inteligência (2021)10, em favelas do grupo 

G10 (que inclui duas das maiores favelas do Rio de Janeiro), dos 86% que afirmaram ter conta 

em banco, 30% têm contas digitais e 34% usam o PIX para receber dinheiro.   

Na nossa pesquisa realizada com os empreendedores das favelas do Rio de Janeiro (2022), 

sobre serviços financeiros, confirmou-se o impacto dos bancos digitais e carteiras digitais. 

Cerca de 91% dos empreendedores entrevistados afirmou essa concepção, posto que, na 

opinião deles o PIX (76,1%) e o cartão de crédito (54,9%) são as formas de pagamento mais 

facilitadoras na hora de fazer uma venda de um produto ou serviço dentro da comunidade. 

Observando a dinâmica das favelas do Rio, pessoas físicas, microempreendedores 

individuais e vendedores ambulantes, por exemplo, são os principais beneficiados, já que as 

transações acontecem com poucos intermediários e sem nenhum tipo de custo. Ao fazer um 

pagamento em cartão, por exemplo, a operação é intermediada por muitas etapas e só depois 

dessas o valor chega ao estabelecimento final, com descontos que diminuem o lucro dos 

empreendedores. 

Nesse sentido, o PIX gera uma menor necessidade de capital de giro (menos custos), dando 

mais fôlego aos negócios nas comunidades. Essa dinâmica de pagamento propõe novas 

oportunidades e liberdade financeira ao empreendedor da comunidade, contribuindo para a 

produtividade com uma melhor receita por meio da diversificação, modernização tecnológica 

e inovação.  

1.2 Setores econômicos mais impactados 

A atividade empreendedora nas comunidades do Rio de Janeiro possui um grande impacto 

na economia do estado nos três âmbitos, primário, secundário e terciário, por meio de compra 

de insumos, máquinas, eletrodomésticos, automóveis e principalmente pela geração de 

serviços informais.  

                                                
10 Pesquisa realizada pela Outdoor social inteligência  mostra uso de contas bancárias por moradores de comunidades  

 

https://news.celcoin.com.br/conta-digital-nas-comunidades/
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Algumas comunidades no Rio, movimentam bilhões11 de reais, como é o caso da Rocinha, 

localizada na Zona Sul da cidade e que movimentou R$ 1,231 bilhões, com 70 mil habitantes 

e do Rio das Pedras que movimentou R$ 1,036 bilhões com 54 mil habitantes, ambas no ano 

de 2019.  

Segundo uma pesquisa levantada pela Exame12, o G10 possui 125 mil CNPJs ativos que 

representam 43,5% das empresas do país, o que demonstra o impacto delas para diversos 

setores econômicos. Na cidade do Rio, onde estão localizadas as maiores e mais densas 

comunidades, este impacto se torna ainda mais relevante.  

Ainda sobre o setor secundário, o Rio de Janeiro tem diversas indústrias importantes para o 

Brasil, em especial na região sul fluminense, em cidades como Volta Redonda e Resende. As 

principais indústrias são petrolífera, siderúrgica, metalúrgica, automobilística, química, 

farmacêutica e alimentícia. Já o setor terciário das favelas, como por exemplo farmácias, 

mercadinhos, supermercados, loja de materiais de construção, pet shops, entre outros, são 

abastecidos pelo setor secundário Fluminense. Nesse sentido, o consumo das favelas 

cariocas e seus empreendimentos têm grande impacto para o segundo e terceiro setor 

carioca. 

Para exemplificar, o quadro abaixo mostra o consumo de produtos nas duas maiores 

comunidades do Rio de Janeiro. 

                                                
11 Artigo "As Favelas - Sua grandeza e seu potencial econômico - na revista pet economia  
12 Informação retirada da matéria "Pesquisa mostra a realidade econômica das favelas após um ano de pandemia" da EXAME 

 

https://periodicos.ufes.br/peteconomia/article/view/33793
https://exame.com/economia/pesquisa-mostra-a-realidade-economica-das-favelas-apos-um-ano-de-pandemia/
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Figura 1. Potencial de consumo das favelas Rocinha e Vidigal. Fonte: Outdoor Social(2019) 

 

Uma pesquisa realizada pela Outdoor Social13, mostra que os habitantes das comunidades 

fluminenses possuem uma preferência por compras, e que seus principais desejos são 

marcas populares de roupas, produtos de higiene e a cerveja Brahma. Podendo assim 

movimentar os setores secundários e terciários, por meio de acesso a shoppings e compra 

de bebidas do setor industrial. 

 

1.3 Políticas públicas relacionadas à transformação 

O governo do estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial em 15 de janeiro de 2021 

uma mudança na lei estadual nº 6139 de 11 de dezembro de 2011 destinada ao fomento do 

empreendedorismo em comunidades pacificadas (UPP), e passa então a ser denominada 

Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado (FEMPO)14. Com esta 

                                                
13 Pesquisa realizada pela Outdoor Social indica preferência de consumo em favelas 
14 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES É 

REGULAMENTADO - Publicado no site da Alerj em 15/01/2021 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2021/09/13/pesquisa-indica-preferencias-de-consumo-em-favelas.html
https://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/50035?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/50035?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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mudança o Estado não tem mais algumas restrições para usar o fundo e as favelas não 

pacificadas podem ser contempladas com o FEMPO.   

A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI), e é uma outra 

organização que colabora para o desenvolvimento e manutenção do empreendedorismo em 

comunidades do estado do Rio de Janeiro. A AGE faz parte do programa Cidade Integrada 

que tem como um de seus objetivos levar o desenvolvimento econômico para moradores de 

comunidades do Rio de Janeiro. 

No que se refere a políticas públicas a prefeitura do Rio de janeiro tem diversos programas e 

incentivos para o desenvolvimento de empreendedores periféricos, ou seja, os 

empreendedores das comunidades da cidade. Um dos programas que podemos destacar é o 

Naves do conhecimento, o objetivo das Naves é a democratização do acesso no âmbito digital 

proporcionando de forma criativa e colaborativa a construção de um ambiente digital.  

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) é o órgão da prefeitura responsável 

pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento, estímulo, capacitação da utilização 

dos métodos, técnicas e ferramentas tecnológicas, além da aplicação prática do 

conhecimento científico. Desde dezembro de 2021 já foram reabertas três das nove Naves 

que estão situadas na cidade do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2021 as naves de Madureira 

e do Engenhão foram reabertas após fechamentos em 2018 e durante a pandemia do Covid 

19. Em março de 2022 a terceira foi aberta na comunidade Nova Brasília, situada no complexo 

do Alemão, na zona norte da cidade do Rio. Segundo informações da prefeitura da cidade do 

Rio, mais seis naves foram reabertas e estão situadas nas Zonas Norte e Oeste, assim como 

em Santa Cruz, Vila Aliança, Padre Miguel, Irajá, Penha e Triagem. 

Outro programa da prefeitura do Rio de Janeiro que chama a atenção é o Favela Inova15, uma 

iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com o Pólen, da 

Unisuam, para potencializar o perfil empreendedor já existente nas favelas e periferias da 

cidade do Rio de Janeiro e dar sustentabilidade de médio e longo prazos às ideias inovadoras 

desenvolvidas nesses territórios. O público-alvo do Favela Inova é composto por jovens de 18 

a 29 anos. Podem se candidatar grupos de duas pessoas ou mais que tenham uma ideia que 

cause impacto na sociedade carioca nas áreas de educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, transporte, lazer, segurança, entre outras. As inscrições se dividem em duas 

                                                
15 Programa Favela Inova 

https://prefeitura.rio/juventude/programa-favela-inova-da-oportunidade-a-jovens-empreendedores/
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modalidades: “Germinação”, que visa desenvolver e validar ideias em estágio inicial, com 

apoio para os primeiros passos da iniciativa empreendedora; e `'Incubação", voltada para 

projetos mais desenvolvidos. 

Em julho de 2021, foram 89 empresas inscritas e mais de 900 horas de mentorias. Os 

vencedores ganharam 4 meses gratuitos no coworking do Pólen e o Restaurante Escola São 

Carlos vai passar ainda por uma incubação gratuita no polo de inovação. 

Contudo, as políticas apresentadas exemplificam a importância que o governo do Rio de 

Janeiro têm demonstrado quando se fala de empreendimentos em comunidade. O 

desenvolvimento de programas de incentivo só abre portas para evolução econômica dos 

setores secundários e terciários do estado, no qual são beneficiados com a entrada de novos 

negócios e produtos dentro das favelas.  

 

1.4 Caminhos para a transformação  

Em busca de forças propulsoras para transformação de empreendedorismo em comunidades 

é possível entender e identificar que o incentivo ao comércio e compra local, com o intuito de 

impulsionar o desenvolvimento deste território16, é de extrema valia, onde internamente, a 

partir de atividades empreendedoras, é possível que as comunidades consigam ter uma 

autoridade e poder quanto ao seu próprio avanço econômico. Além disso, o incentivo ao 

turismo dentro das comunidades é capaz de possibilitar uma nova visão para com as 

comunidades, onde se torna viável a desmistificação de que esses locais são sempre 

violentos, além de transformar a realidade de muitos pequenos empreendedores que habitam 

as mesmas. 

Já no rastreio de agentes facilitadores de transformação e desenvolvimento do 

empreendedorismo em comunidades no estado do Rio de Janeiro um exemplo é o Projeto 

Faça Acontecer17, que é oferecido através da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro, SESI Cidadania, onde o intuito é habilitar empreendedores de 

comunidades. Logo, seu principal objetivo é potencializar empreendimentos em comunidades 

do Rio de Janeiro e assim, movimentar a economia local dessas favelas. No projeto 

acontecem maratonas de planejamento estratégico, financeiros e de marketing. Ao final desse 

processo, todos os projetos são apresentados no Momento Pitch, que é onde os 

                                                
16 Informação baseada no artigo "O EMPREENDEDORISMO COMO UMA ALAVANCA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL"    
17 FIRJAN oferece curso "Faça acontecer" tendo como objetivo potencializar negócios das comunidades do Rio de Janeiro e 

incentivar a economia local destes territórios. 

https://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/viewFile/192/44
https://www.firjan.com.br/eventos/projeto-faca-acontecer-momento-pitch.htm
https://www.firjan.com.br/eventos/projeto-faca-acontecer-momento-pitch.htm
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empreendedores defendem seus negócios em busca de oportunidades. Esse projeto é 

oferecido de forma gratuita e no ano de 2019 foi sediado na FIRJAN, no Centro do Rio, 

abarcando 16 empreendedores das comunidades da Rocinha e Vidigal. 

Portanto, essas ações de incentivo ao empreendedorismo dentro das comunidades tenderão 

a expandir e prover um maior ganho para as comunidades e seu desenvolvimento econômico 

e cultural. Com isso, essas comunidades que em sua maioria ainda são muito marginalizadas, 

tenderão a ser vistas de outras perspectivas, e consequentemente isso faz com que a 

realidade, tanto desses empreendedores, quanto dos próprios moradores, que também 

colhem esses resultados, virão a mudar de forma gradativa em diversos âmbitos.  
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2. Análise do Contexto 

Neste capítulo, o empreendedorismo em comunidades é apresentado com base nos objetivos 

de desenvolvimento sustentável, destacando dois objetivos, sendo o primeiro o ponto 8 - 

Trabalho decente e crescimento econômico, e o segundo ponto a ser desenvolvido é o ponto 

9 - indústria, inovação e infraestrutura. Para concluirmos o capítulo apresentamos o WEF 

(World Economic Forum), estabelecendo pontos de conexão entre o tema e o item Força de 

Trabalho e Emprego.  

 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)18 são um grupo de 17 objetivos, 169 

metas e 23 indicadores criado pela organização da Nações Unidas agrupado com países 

membros da Agenda 2030. Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de 

erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de 

gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de 

produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável 

dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, 

industrialização, entre outros desafios existentes. 

Os dois objetivos mais oportunos e apropriados ao tema deste estudo são os objetivos 8 

(Emprego Decente e Crescimento Econômico) e 9 (indústria, inovação e infraestrutura). É 

importante salientar que a junção de todos os objetivos será o que produzirá o crescimento e 

a evolução global, não podendo eles serem divididos, pois só com a junção deles se chegará 

ao objetivo final da Agenda 2030. O objetivo 8 está apoiado em metas, uma delas o 

crescimento e desenvolvimento, que foca em atividades de produção e dá destaque para a 

criação de empregos decentes, inovação, criatividade, formalização, empreendedorismo entre 

outros.  

                                                
18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

https://odsbrasil.gov.br/
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Figura 2. Meta 8.3 do 8° objetivos dos ODS. 

 

 

Muitas dificuldades encontradas por empreendedores das favelas estão ligadas à 

informalidade que contribui para falta de acesso a serviços financeiros voltados para a 

empresa. Com as turbulências econômicas pelas quais o Rio de Janeiro passou na pandemia 

do Covid-19, ficou visível que a formalização é um tema importante para o empreendedorismo 

de favelas. A meta 8.3 do objetivo 8 das ODS propõe políticas que incentivem a formalização, 

o que potencializa o desenvolvimento econômico dos empreendimentos informais das favelas 

do Rio, e também o acesso a serviços financeiros. 

A formalização do Microempreendedor Individual (MEI)19 contribui para o acesso ao crédito, 

direitos e benefícios previdenciários, formalização de forma mais barata, crescimento no 

mercado, dentre outros fatores. Muitos empreendedores cariocas já estão percebendo o valor 

e as vantagens de formalizar seus negócios, e cada vez mais, buscam sair da informalidade. 

Segundo pesquisa feita pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do 

Rio de Janeiro (Sebrae Rio)20 mostra que, nos cinco primeiros meses de 2021, 84% das 

empresas abertas no território fluminense são microempreendedores individuais (MEI), o 

equivalente a 92.244 novos negócios.  

                                                
19 https://diariodorio.com/em-2020-rj-registrou-mais-de-300-mil-novos-pequenos-negocios-no-estado/  
20 Pesquisa realizada pelo SEBRAE apresenta percentual de MEI nos cinco primeiros meses de 2021  

https://diariodorio.com/em-2020-rj-registrou-mais-de-300-mil-novos-pequenos-negocios-no-estado/
https://diariodorio.com/em-2020-rj-registrou-mais-de-300-mil-novos-pequenos-negocios-no-estado/
https://agenciasebrae.com.br/arquivo/84-das-empresas-abertas-no-estado-do-rio-sao-mei/
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Os números de formalizações feitas nos 5 primeiros meses de 2021 tem ligação direta tanto 

com a percepção que o empreendedor tem de conseguir facilidades de serviços financeiros 

voltados para os empreendimentos (empréstimos com juros reduzidos, máquinas de cartão, 

conta corrente pessoa jurídica), como também com a desburocratização e a melhoria no 

ambiente de negócios do Rio de Janeiro.  A JUCERJA (Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro), conta hoje com um dos sistemas mais modernos do país e um dos melhores do 

mundo, chamado de alvará automatizado. Todos os processos de formalização podem ser 

realizados de forma digital. O Alvará Automatizado é uma ferramenta disponibilizada pela 

Junta Comercial, que consolida em um único canal os órgãos públicos envolvidos no registro 

empresarial. Com ele, empresas de baixo e baixíssimo risco recebem contrato social, CNPJ, 

inscrição estadual, licenças da Vigilância Sanitária e do INEA e alvará do município logo após 

o registro do ato. De acordo com Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Energia e Relações Internacionais, uma empresa pode ser aberta, com toda segurança, por 

celular, pelo aplicativo da JUCERJA21, de qualquer lugar do mundo. 

Acreditamos que trazer os empreendimentos das favelas para a formalidade pode ser um 

fator-chave para o crescimento econômico local e abertura de mercado, como também 

negociar melhores contratos com fornecedores. Para isso, algumas políticas e meios 

tecnológicos precisam desenvolver mecanismos inerentes à desburocratização da 

formalização, acesso à informações claras sobre MEI e vantagens para empreendedores que 

têm seus endereços com restrições. Assim, será possível achar mais formas de desenvolver 

acessos a serviços financeiros para os empreendimentos de comunidades. 

No que tange ao objetivo 9 que está apoiado em indústria, inovação e infraestrutura, as 

comunidades do Rio de Janeiro têm grandes problemas que se relacionam com o pouco 

investimento em tecnologias na criação de produtos, serviços e modelos de negócios que 

desenvolvam uma infraestrutura sustentável.  

                                                
21 No site da JUCERJ Encontre todas as informações para abertura, alteração e baixa de sua empresa. 

https://www.jucerja.rj.gov.br/
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Figura 3. Metas 9.1 e 9.3 do objetivo 9 das ODS 

 

Nos últimos anos a internet tem se tornado algo essencial para os empreendedores criarem 

produtos, serviços e modelos de negócios, principalmente no momento crítico que passamos 

com a pandemia do COVID-19, em que foi necessário que pessoas e empresas se 

adaptassem rapidamente a uma nova forma de viver e operar. A internet foi fator essencial 

nesses últimos anos para o mundo dos negócios. Embora as pesquisas apontem que o Rio 

de Janeiro lidera o ranking dos Estados mais conectados, com quase 100% dos domicílios 

cobertos22 (dados TIC Domicílios 2020), quando olhamos para o contexto das comunidades 

essa realidade muda e traz à tona uma série de circunstâncias que podem ser aproveitadas.  

O Outdoor Social Inteligência revelou o acesso à internet do bloco econômico G10 (que está 

presente em mais de 60 áreas de comunidades do Rio de Janeiro, como também em áreas 

de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outras)23. A pesquisa mostra que 62% dos 

entrevistados têm internet em casa, sendo que 39% contratam provedores locais que 

garantem a cobertura dentro da favela, já o restante disse usar o famoso “gato”. 

                                                
22 Matéria na Folha dos Lagos de jan/2022 - Acesso a internet avança no Rio de Janeiro e cobertura é de quase 100%  em todo 

o estado."  

 
23 Matéria do website Mundo do Marketing "Favela conectada: entenda o consumo de streaming e internet no G10" em 11/2021  

https://www.folhadoslagos.com/geral/acesso-a-internet-avanca-no-rio-de-janeiro-e-cobertura-e-de-quase-100/18400/
https://www.folhadoslagos.com/geral/acesso-a-internet-avanca-no-rio-de-janeiro-e-cobertura-e-de-quase-100/18400/
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/39553/favela-conectada-entenda-o-consumo-de-streaming-e-internet-no-g10.html
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Fica evidente que olhando os dados citados acima há perspectivas a se pensar sobre o 

crescimento de compra do e-commerce pelas favelas cariocas que estão se conectando à 

internet cada vez mais.   

Esta visão da expansão do e-commerce tem relação com alguns temas importantes para o 

contexto das comunidades, que podemos citar: 1) a infraestrutura geográfica das regiões que 

apresentam, na maioria das vezes, um difícil acesso de entrega ao consumidor final (como os 

já citados no 1.2); 2) o incentivo à melhorias da infraestrutura de acessibilidade à internet e 3) 

a infraestrutura voltada para a segurança dentro das favelas do Rio. A junção desses três 

elementos propicia analisar uma visão logística diferente que engloba a cooperatividade, 

parcerias, inclusão, acessibilidade e inovação.  

Nesse sentido, existirá uma contribuição para diminuição dos preços dos fretes dentro da 

comunidade, assim como criar maior igualdade aos moradores das periferias fluminenses com 

relação aos que moram fora dela. Essa visão empreendedora dentro das favelas pode 

colaborar para o desenvolvimento de uma infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável 

e resiliente, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no 

acesso equitativo e a preços acessíveis para todos os presentes na meta 9.1 do objetivo 9 

das ODS.  

As ações de apoio tecnológico às iniciativas inovadoras de empreendimentos das favelas do 

Rio de Janeiro contribuem para a meta 9.3 - aumentar o acesso das pequenas indústrias e 

outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, 

incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados. Como exemplo, 

há o Programa Favela Inteligente24 que tem como objetivo desenvolver e oferecer apoio a 

iniciativas de instituições que promovam o dinamismo econômico, tecnologia e inovação na 

Rocinha. Ao todo serão 9 milhões de reais destinados à ação da agência de fomento à 

pesquisa do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Faperj (2021), o programa contribui 

com o dinamismo e inovação ao tecido social de comunidades em vulnerabilidade social. Em 

Apoio às Bases para o Parque de Inovação Social e Sustentável na Rocinha, o projeto é 

destinado a instituições com ou sem fins lucrativos e pesquisadores que tenham projetos 

voltados para a região. Ao todo, serão investidos até R$ 500 mil em cada iniciativa aprovada.  

                                                
24 FAPERJ anunsia 1ª edição do programa  "Favela inteligente" para apoiar ações de C,T&I na Rocinha  

https://siteantigo.faperj.br/?id=4317.2.9
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A ação só traz maiores possibilidades para empreendedores de comunidades do Rio de 

Janeiro, englobando a diminuição da dificuldade de crédito para iniciar o empreendimento, 

inclusive, da possibilidade expansiva e sustentável para outras comunidades fluminenses. 

 

2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

O WEF (World Economic Forum)25 trata-se de uma organização sem fins lucrativos fundada 

em 1971 com o intuito de realizar encontros anuais com empresários e políticos para discutir 

sobre questões que afligem o mundo. Além disso, o Fórum elabora diversos relatórios de 

pesquisas e incentiva seus membros em atividades em âmbitos singulares. 

Dentre os tópicos abordados dentro da rede de Futuro do Progresso Econômico, é possível 

identificar que o item Força de Trabalho e Emprego possui muita relação com o 

Empreendedorismo em Comunidade que vem sendo estudado. Já que como o mundo do 

trabalho é extremamente volátil, é necessário então que as diferentes formas de trabalho 

sejam estudadas em diferentes contextos, assim como em comunidades, que possuem um 

alto nível de movimentação de capital.  

De acordo com o WEF, o ritmo de criação de empregos de maneira global tem sido bastante 

lento, e segundo o relatório de Emprego Mundial e Perspectivas Sociais da Organização 

Internacional do Trabalho, realizado em 2017, quando novos empregos são criados, em geral, 

a qualidade não é alta e além disso, o processo também não costuma ser inclusivo. Segundo 

dados da pesquisa Coronavírus nas Favelas, apenas 26% dos moradores de comunidades 

possuem empregos de carteira assinada, e 54% perderam os empregos durante a pandemia 

da COVID-1926. Sendo assim, fica evidente que é essencial que novas abordagens de 

trabalho sejam utilizadas para que essa população consiga parar de vir a ser sempre 

desproporcionalmente afetada pelo desemprego global. 

A Quarta Revolução Industrial, citada no WEF, aponta que a mesma traz consigo um novo 

formato de trabalho e até mesmo de relação com o próximo, impulsionando avanços 

tecnológicos. Desta forma, países são forçados a repensarem como vão se desenvolver, 

como as organizações devem gerar valor e como isso pode ser uma oportunidade para todos, 

juntando a dominação da tecnologia para a criação de um futuro mais inclusivo. Junto a isso, 

                                                
25 World Economic Forum   
26 Matéria publicada pela Agência Brasil: "Os dados são da pesquisa Coronavírus nas Favelas: a Desigualdade e o Racismo 

sem Máscaras"  

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LJQ4EAO
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-09/cerca-54-dos-moradores-de-favelas-no-rio-perderam-emprego-na-pandemia#:~:text=A%20falta%20de%20%C3%A1gua%20fez,perderam%20o%20emprego%20no%20per%C3%ADodo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-09/cerca-54-dos-moradores-de-favelas-no-rio-perderam-emprego-na-pandemia#:~:text=A%20falta%20de%20%C3%A1gua%20fez,perderam%20o%20emprego%20no%20per%C3%ADodo


 

 

 

21 

 

é necessário que exista um maior investimento em políticas públicas para que 

empreendedores de comunidades venham a ter um Sistema de Treinamento e Certificação, 

pois nesse contexto 4.0 as pessoas cada vez mais necessitarão de qualificação em suas vidas 

profissionais, independentemente do tipo de negócio, sendo possível então um aprendizado 

mais modular e até mesmo diversificado. 

Esse novo contexto nos possibilita infinitas possibilidades para o desenvolvimento de um 

negócio para lidar com o que podemos chamar de mundo VUCA, volátil com mudanças 

constantes, cheios de incertezas, complexo e ambíguo. Segundo o Banco Central do Brasil, 

as classes E, D e C são as que mais aderiram ao meio de pagamento com PIX, representando 

46,7 milhões dos 112 milhões de usuários em 202127. Essas classes são as que estão mais 

presentes nas comunidades, demonstrando uma facilidade de introduzir novas tecnologias e 

novas maneiras de pagamento dentro desse espaço. 

 

                                                
27 Matéria do website CNN BRASIL "População de baixa renda já é a maioria entre os usuários do pix" segundo dados do Banco 

Central  

https://www.cnnbrasil.com.br/business/populacao-de-baixa-renda-ja-e-maioria-entre-usuarios-do-pix-aponta-banco-central/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/populacao-de-baixa-renda-ja-e-maioria-entre-usuarios-do-pix-aponta-banco-central/
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Figura 4 - Força de Trabalho e Emprego do WEF. 
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3. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

Neste capítulo apresentaremos duas oportunidades no contexto do Rio de Janeiro, 

explorando dois modelos de negócios que podem ser aproveitados como oportunidades. As 

oportunidades estão relacionadas aos problemas logísticos dentro da comunidade como 

também a fatores que limitam o crescimento do empreendedorismo dentro das comunidades, 

a dificuldade de conseguir crédito por parte dos empreendedores dentro da comunidade 

devido a grande burocratização e as limitações em relação aos seus endereços.  

Por fim, vamos mostrar tecnologias emergentes que podem ser fatores cruciais para as 

oportunidades citadas neste estudo, assim como startups que já utilizam essas tecnologias 

para suprir necessidades relacionadas aos problemas do nosso estudo.  

  

3.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

3.1.1. Oportunidade 1 

No contexto de políticas públicas no que tange às comunidades do Rio de Janeiro, atualmente 

ocorrem ações bem direcionadas aos empreendedores das comunidades ou potenciais 

empreendedores. Dentro desses contextos entendemos que é importante destacar como 

possíveis oportunidades podem surgir a partir da presença de projetos e ações direcionadas 

aos empreendedores das comunidades, assim como também futuros empreendedores que 

estão em busca de conhecimento e ferramentas para desenvolver e estruturar seus 

empreendimentos. 

Como já apresentado anteriormente, a prefeitura do Rio iniciou a reabertura da Nave do 

conhecimento28, e estas estão situadas em nove comunidades cariocas. Considerando as 

localizações desses espaços é possível pensarmos que o contato direto com esses 

moradores possa gerar grandes oportunidades.  

Novas oportunidades podem surgir e serem identificadas a partir do contato de moradores, 

empreendedores e outras organizações com os polos Naves., Além do compartilhamento de 

conhecimento, cria-se, também, na comunidade um espaço com potencial de se tornar um 

“celeiro” de ideias, oportunidades e soluções 

                                                
28 Prefeitura reabre Nave do Conhecimento no Alemão e anuncia obras em Campo Grande 

 

https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-reabre-nave-do-conhecimento-no-alemao-e-anuncia-obras-em-campo-grande/
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3.1.2. Oportunidade 2 

Observando o contexto das políticas públicas relacionadas aos empreendedores de 

comunidades do Rio de Janeiro, fica evidente como as dificuldades financeiras, conhecimento 

e apoio na montagem da estrutura do projeto para o empreendimento dar certo são fatores 

que impactam a sustentabilidade do negócio e a definição de critérios de escolha e avaliação. 

Quando analisamos o programa Favela Inova da prefeitura do Rio de Janeiro (iniciativa da 

Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio)29 em parceria com o Pólen, da Unisuam), 

conseguimos enxergar um contexto que potencializa o perfil empreendedor já existente nas 

favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro como também questões de suporte para 

promover a sustentabilidade de médio e longo prazo às ideias inovadoras desenvolvidas 

nesses territórios. O projeto é direcionado para o perfil do jovem empreendedor de 

comunidade, uma juventude cheia de dúvidas que acredita em um futuro diferente para a 

cidade. 

No contexto dos empreendedores de comunidades, que enfrentam dificuldades para 

conseguir crédito, ter conhecimento de mercado e apoio para iniciar seu empreendimento, o 

programa da Inova Favela da Prefeitura do Rio explora as necessidades inerentes ao 

processo de empreender. Com isso, todas as “faltas” são amenizadas com uma rede de apoio 

para compartilhar conhecimento, prepará-los para o mercado, apoiá-los estruturalmente, criar 

coworkings, captar dinheiro para investir no negócio e abrir portas para a entrada de 

investidores. Todo esse processo do projeto traz à tona “sementinhas” para um novo olhar 

sistêmico de resoluções dos problemas mais relevantes do empreendedor das comunidades 

cariocas. Não importa se a ideia proposta não foi a ganhadora, só em ter participado de toda 

a metodologia dentro da ação, já é um grande aprendizado e um impacto positivo para aqueles 

que querem mudar a realidade a sua volta.  O secretário da JuvRio, Salvino oliveira (2021)30, 

destaca a importância do empreendedorismo social dentro das favelas e periferias, 

fomentando um olhar para jovens que vão sair do projeto com caminhos e oportunidades para 

crescer e investir em algo que eles mesmos criaram.    

                                                
29

 Programa Favela Inova dá oportunidade a jovens empreendedores - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

 
30

 Secretaria da Juventude inicia projeto para jovens cariocas em políticas públicas - Diário do Rio de Janeiro 

 

https://prefeitura.rio/juventude/programa-favela-inova-da-oportunidade-a-jovens-empreendedores/
https://diariodorio.com/secretaria-da-juventude-inicia-projeto-para-jovens-cariocas-em-politicas-publicas/
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3.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

3.2.1. Postos de Distribuição de Encomendas 

Como identificado neste estudo, um dos grandes desafios enfrentados por empreendedores 

de comunidades é a falta de postos de Correios, e serviços de entrega, nas favelas cariocas. 

Apenas em 2020 houve uma movimentação de 228 bilhões de reais nas comunidades, 

evidenciando o quanto o consumo nesses locais vem crescendo de maneira exponencial. 

Os Postos de Correios no Rio de Janeiro têm uma grande concentração no Centro da cidade. 

Como já visto, 43,6% dos endereços do Rio de Janeiro possuem restrições de entregas, e 

36% dos moradores de comunidades cariocas não conseguem receber suas encomendas em 

suas atuais residências31. Dessa forma, é preciso que haja um deslocamento para esses 

Postos de Correios em grande parte dos casos, para que então aconteça a retirada dessas 

mercadorias. 

Diante destes dados e visando o problema da falta de Postos de Correios nas comunidades, 

os empreendedores possuem grandes possibilidades e oportunidades. É evidente que 

existem muitos fatores para que essas localidades não sejam atendidas com o serviço dos 

Correios, uma das principais causas é a falta de infraestrutura, além da falta de segurança. 

Uma oportunidade pode ser gerada a partir da falta dos pólos de entregas dos Correios nas 

comunidades cariocas, principalmente por moradores que entendem a necessidade e 

urgência de um novo negócio neste âmbito. É possível então que a criação de um centro de 

distribuição venha a ser pensado para uma melhor logística de entregas dentro destas 

comunidades, negócio este que será de suma importância para moradores e para outros 

empreendedores que precisam desse serviço para o desempenho de seus empreendimentos. 

Um excelente exemplo que explicita como essa necessidade pode gerar uma oportunidade 

de um novo negócio é o Projeto Carteiro Amigo32, que se assemelha a ideia de entrega de 

encomendas, entretanto apenas com correspondências, que se originou na Rocinha, o qual 

recolhe nos correios cartas de moradores que não conseguem recebê-las em suas 

                                                
31

  Restrições de entregas - Correio - Rio de Janeiro 
32 Carlos lançou serviço de correspondências e ainda ajudou a comunidade - Sebrae 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/criminalidade-veta-correios-em-quase-metade-do-rio.shtml
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/clientesebrae/carlos-lancou-servico-de-correspondencias-e-ainda-ajudou-a-comunidade,866b73543f8a8710VgnVCM100000d701210aRCRD
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residências. Atualmente este projeto funciona no Centro Comunitário da Vila Cruzeiro, 

atendendo o Complexo da Penha. 

3.2.2. - Sociedade de Empréstimo entre pessoas (SEP) 

Um fator limitante para o crescimento do empreendedorismo dentro das comunidades, como 

já foi citado aqui neste documento, é a dificuldade de conseguir crédito por parte dos 

empreendedores dentro da comunidade devido a grande burocratização e as limitações em 

relação aos seus endereços.  

A partir desse contexto, é possível enxergar que o novo modelo de negócio que encaixaria 

nele, são as fintechs, empresas financeiras que proporcionam serviços tecnológicos para seus 

clientes.  

O foco é aproveitar o nível tecnológico para proporcionar uma nova maneira de analisar o 

candidato a crédito, que para além disso, se encontre dentro da comunidade, criando vínculo 

com o empreendedor que reside na localidade, com diferentes abordagens na hora de avaliar 

o perfil desse cliente. 

O sistema SEP33 Sociedade de Empréstimo entre pessoas, é um novo modelo de negócio 

capaz de proporcionar transformações em diversos âmbitos dentro da comunidade. O modelo 

conecta quem deseja realizar um empréstimo a quem deseja solicitar crédito, atuando apenas 

entre a intermediação do contrato entre as duas partes. Assim reduzindo as burocracias que 

os empreendedores residentes de comunidade enfrentam, atuando diretamente na dificuldade 

de conseguir crédito de uma instituição financeira tradicional, facilitando a eles o acesso a 

capital para o seu negócio. 

 

Figura 5 - Sistema SEP (Sociedade de empréstimo entre pessoas). 

                                                
33 Fintechs 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs
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Esse modelo é extremamente competitivo com o mercado de crédito, possui rapidez e 

celeridade nas transações, cria condições especiais de redução de crédito e análises e se 

mostra forte no quesito inovação. Sendo assim, uma oportunidade ligada a novos negócios 

que corresponda às necessidades e oportunidades do empreendedorismo em comunidade. 

 

3.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

3.3.1. Tecnologia 1 

O campo da logística é uma das mais complexas de administrar dentro de um negócio. Em 

empresas de transporte de mercadorias, apesar de toda a tecnologia disponível no mercado 

para aperfeiçoar as estratégias de logística, e que cada vez mais ganham adeptos, enfrenta 

muitas dificuldades e desafios principalmente quando se fala nas favelas Fluminenses. Por 

esse motivo muito se tem investido em tecnologias para suprir determinadas necessidades e 

problemas relacionados a melhorias nesse segmento.   

Pensando nos aspectos das comunidades e das capacidades que já estão em andamento 

sobre tecnologias emergentes, podemos destacar o uso de drones para entregas nas favelas 

cariocas. A entrega por drones está sendo um dos facilitadores para uma logística do futuro e 

vemos essa tecnologia como um alto poder de mudança e inclusão para entregas de 

mercadorias em comunidades do Rio de Janeiro. De acordo com dados da Emerg Research 

(2020), o mercado de entrega por drones deve movimentar 18,65 bilhões de dólares até 2028 

mundialmente34. São muitos os mercados que já estão tentando explorar as funcionalidades 

dos drones em suas operações diárias, com o objetivo de reduzir custos, ganhar agilidade e 

inovar processos. 

O surgimento dos drones aconteceu por necessidades militares, ainda durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando as grandes potências buscavam aplicações tecnológicas para 

melhorar a eficácia de ataque ao inimigo. Atualmente esses equipamentos marcam uma nova 

era tecnológica. Hoje em uma logística 4.0, já temos drones autônomos capazes de levar 

cargas de até 2.300 kg por viagem. O equipamento foi desenvolvido pela startup Elroy Air, um 

híbrido-elétrico que consegue fazer 480 kg de distância, decolagens e aterrissagens verticais. 

                                                
34 Entrega por drones: saiba tudo sobre esse serviço em ascensão - iFood News. 

https://news.ifood.com.br/entrega-por-drones-saiba-tudo-sobre-esse-servico-em-ascensao/#:~:text=O%20mercado%20de%20entrega%20por,553%2C6%20milh%C3%B5es%20de%20d%C3%B3lares
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Testes ainda estão sendo feitos a fim de desenvolver mais melhorias no que se refere a uma 

logística mais eficaz e eficiente.  

Os benefícios envolvendo essa tecnologia é que a entrega por drones consiste no uso de 

aeronaves não tripuladas para operações comerciais que envolvem a busca e entrega de itens 

diversos, inclusive alimentos. Os drones são automatizados para percorrer rotas predefinidas 

e conseguem coletar e entregar cargas de forma dinâmica e rápida. Nas favelas essa 

tecnologia inicialmente pode complementar a entrega tradicional, feita pelo entregador, visto 

que o drone ainda não chega na porta do cliente, mas realiza a primeira parte da entrega. 

Assim, com o avanço tecnológico é possível o desenvolvimento de uma infraestrutura 

sustentável e colaborativa dentro das comunidades, facilitando assim, o trânsito de drones 

para entrega, suprindo determinadas necessidades existentes dentro das favelas. 

3.3.2. Tecnologia 2 

PIX (Pagamento eletrônico instantâneo) 

Lançado em novembro de 2020 no dia 16 (segunda-feira)35, a ferramenta de transferência 

instantânea ganhou mercado e vem possibilitando transformações em como é feito o 

pagamento e a cobrança entre empreendedor e cliente. O número de pessoas físicas 

cadastradas chega a cerca de 406 milhões e o de pessoas jurídicas a 17 milhões, ambos em 

crescimento desde o lançamento da tecnologia, segundo o Banco Central do Brasil36. 

                                                
35 O ano do Pix: relembre a trajetória do sistema de pagamentos e o que vem em 2022 | CNN Brasil 
36 Estatísticas do pix 

 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/o-ano-do-pix-relembre-a-trajetoria-do-sistema-de-pagamentos-e-o-que-vem-em-2022/
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix
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Figura 6 - Quantidade de chaves PIX. 

 

Durante o período analisado já foram movimentados mais de 6 bilhões de reais desde o 

lançamento até o mês de fevereiro de 2022, segundo o Banco Central do Brasil37, mesmo 

durante crises o valor das transações vem crescendo e apresentando-se estável mesmo 

diante dos cenários atuais de covid e guerra, e também como tendência para método de 

pagamento no Brasil, depois dos cartões. 

                                                
37

 Estatísticas do pix 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix
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Figura 7 - Valor das transações em PIX. 

 

Para além dos números, o método se sobressai devido às suas características, que facilitam 

a relação entre consumidor e produtor. A primeira seria no quesito tecnológico, a ferramenta 

proporciona eficiência e segurança, principalmente por não necessitar manusear mais 

cédulas, se torna atrativo e benéfico para o usuário. A segunda seria a disponibilidade e 

velocidade, pois é possível realizar transações 24h por dia e 7 dias por semana no mesmo 

instante38. 

A população de baixa renda representa maioria quando se trata da adesão do PIX, 

representando já em novembro de 2021, 41,7% dos usuários cadastrados no sistema. Além 

de serem responsáveis por mais de 30% dos recebimentos e mais de mais de 36% dos 

pagamentos39. Isso reflete na comunidade, uma vez que a grande maioria dos moradores de 

comunidades no Rio de Janeiro são de baixa renda. 

 

                                                
38 https://www.linkedin.com/pulse/o-impacto-do-pix-e-inclus%C3%A3o-da-baixa-renda-nos-meios-de-zitune/?originalSubdomain=pt 

39 População de baixa renda já é maioria entre usuários do Pix, aponta Banco Central | CNN Brasil 

https://www.linkedin.com/pulse/o-impacto-do-pix-e-inclus%C3%A3o-da-baixa-renda-nos-meios-de-zitune/?originalSubdomain=pt
https://www.cnnbrasil.com.br/business/populacao-de-baixa-renda-ja-e-maioria-entre-usuarios-do-pix-aponta-banco-central/
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3.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções 

 

NOME E 
LOGO 

WEBSITE RESUMO PAÍS 

 

 

 
 

https://www.speedbird.aero/  

Empresa focada em construir 
aeronaves não tripuladas e 
desenvolver sistemas de 
navegação capacitados para 
realizar entregas de encomendas 
de pequeno porte como 
alimentos. 

 
 

Brasil 

 

 

 
 

https://www.flytrex.com/  

Nos EUA a startup israelense 
disputa o mercado de entrega 
com grandes organizações. 

 
 

Israel 

 

 

 
 
 

https://droneexpress.com/  

Faz parte da Telegrid e foi 
fundada em 2019 para realizar 
serviço de entregas usando 
aeronaves não tripuladas 
(drone). 

 
 
 

EUA 

 

 

 
 

https://pagseguro.uol.com.b
r/  

Banco 100% digital da empresa 
PagSeguro, que atua como meio 
de pagamento eletrônico e da 
instituição bancária apresentada.  

 
 

Brasil 

 

 

 
 
 

https://nubank.com.br/  

Empresa de tecnologia que 
desenvolve soluções para o 
mercado financeiro. Atua como 
operadora de cartão de crédito e 
fintech. 

 
 

Brasil 

  

https://www.speedbird.aero/
https://www.flytrex.com/
https://droneexpress.com/
https://pagseguro.uol.com.br/
https://pagseguro.uol.com.br/
https://nubank.com.br/


 

 

 

32 

 

4. Exploração de campo dos problemas mapeados 

Este capítulo tem como principal objetivo a construção do Mapa de stakeholders. No decorrer 

do capítulo iremos apresentar os principais stakeholders envolvidos no nosso estudo, 

discorrer sobre os principais papéis de cada um, assim como seu grau de envolvimento no 

contexto do empreendedorismo de comunidade. Por fim, será exposto também as árvores de 

problemas dos principais focos do estudo. 

 

4.1. Mapa de Stakeholders 

  

Figura 8 - Mapa de Stakeholders.  

  

Moradores 
das 

Sebrae 

Empresas de  
entrega 

Startups 

Governantes do estado 
do Rio Janeiro  

     Empreendedores 
das comunidades 

cariocas 

Investidores 

Ongs de apoio a 
empreendimentos  
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4.1.1 Stakeholders primários: 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro: 

A função do Governo é gerenciar projetos que atendam às necessidades dos 

empreendedores de comunidade a fim de contribuir para a solução de problemas amplos nas 

áreas dos empreendimentos. Além de tudo, é um dos provedores do empreendedorismo 

alinhado com o desenvolvimento econômico do estado por meio de políticas públicas voltadas 

para empreendimentos em áreas com situações de vulnerabilidade. É um stakeholder de alto 

impacto pois tem a capacidade de causar graves problemas para o setor, mas também tem o 

poder de mitigar ou mudar o contexto de forma benéfica.  

 

Moradores das favelas cariocas:  

No estudo os moradores das comunidades aparecem como os stakeholders que sofrem 

diretamente com os impactos do ambiente em que estão inseridos. Eles vivem nas favelas, 

são tidos como os consumidores padrão das comunidades, normalmente são quem constitui 

a demanda e as necessidades, ou seja, são eles quem sinalizam para os empreendedores as 

oportunidades de acordo com os problemas existentes. Além disso, naturalmente são eles os 

que têm a maior probabilidade de serem “possíveis empreendedores” ou se beneficiarem dos 

empreendimentos que surgem dentro das comunidades que habitam, pois estão inseridos no 

contexto e por isso tem uma visão privilegiada de entendimento do cenário.  

 

Empreendedores das comunidades cariocas:  

Em nossa pesquisa, empreendedores da comunidade têm como papel principal prover 

soluções para os problemas visíveis, investir seus recursos, seja dinheiro ou tempo para 

desenvolver ativamente seu negócio dentro da comunidade. Os empreendedores da 

comunidade são os que percebem de forma mais eficiente as dificuldades e os problemas 

internos da favela, e mediante as necessidades ou às oportunidades tentam sanar as dores 

dos habitantes da região, criando modelos de negócios que trazem valor e melhorias para o 

contexto territorial. No estudo os empreendedores da comunidade são stakeholders de alto 

impacto, pois tem o poder de mudar a realidade a sua volta como também são afetados pelas 

condições do ambiente que lhe é fornecido. 
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4.1.2 Stakeholders secundários: 

Correios: 

Os Correios se enquadram como stakeholders dado que a falta de polos de correios nas 

comunidades cariocas impacta negativamente, já que tal fato está ligado à falta de 

infraestrutura e logística nas comunidades cariocas, ocasionando problemas aos 

empreendedores e moradores das favelas. Entretanto, além de ter sua falta atrelada a um 

problema, é possível também que os stakeholders primários, moradores da favela e 

empreendedores, venham a desenvolver uma solução para esse contexto. 

 

FIRJAN: 

A FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, foi identificada como um 

stakeholders secundário, pois, neste estudo esta instituição tem papel de grande influência 

para a contribuição de soluções. Por se tratar de uma instituição que tem como um dos intuitos 

colaborar com o desenvolvimento de empreendedorismo nas comunidades, a partir da 

iniciativa SESI Cidadania, é possível que esses empreendedores venham a ter uma queda na 

informalidade de seus negócios, o que impacta na geração de empregos nas comunidades e 

fortalecimento econômico local. 

 

Sebrae:  

Neste estudo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, têm notoriedade 

quando falamos sobre a ampliação de empreendedores de favelas cariocas. Por se tratar de 

um agente que pensa unicamente no desenvolvimento de pequenos negócios, o Sebrae 

fornece ações que visam negócios sustentáveis e também a igualdade social. Além deste 

apoio, o Sebrae contribui com dados de extrema importância para o entendimento de 

problemas e consequentemente, auxílio no entendimento de soluções. 

 

Empreendedor externo:  

São aqueles que querem vender seus produtos ou serviços dentro da comunidade, eles são 

afetados, mas não da mesma forma que os empreendedores de dentro das favelas. 

Normalmente criam soluções que beneficiam moradores das comunidades, mas também são 

beneficiados pela demanda desse público que ainda é pouco explorado. Eles enxergam a 



 

 

 

35 

 

região como uma grande oportunidade para aumentar sua base de clientes. São afetados 

caso não haja a chance de vender seus produtos e serviços dentro das comunidades.  

Negócios locais: 

Os negócios locais sofreram grande influência dos problemas identificados nesse estudo, mas 

também sofreram de forma positiva com o aproveitamento das oportunidades aqui também 

presentes. A demanda local crescerá e isso fará com que surja uma oportunidade para esses 

empreendedores. Atendendo a essa demanda, a tendência é de que o lucro cresça e isso 

gere retorno tanto para a comunidade quanto para os negócios. 

Startups: 

O papel das startups consiste em prover a tecnologia necessária para que possíveis soluções 

possam aproveitar as oportunidades que identificamos com o estudo. Esse stakeholder 

poderá influenciar diretamente como serão aproveitadas as oportunidades que surgem 

durante o estudo, alinhando serviços de finança, crédito e tecnologia para os empreendedores 

da comunidade. 

 

Setor terciário 

Investidores: 

Um pouco mais distante do centro no mapa de stakeholders, mas ainda sim influente sobre 

as possíveis soluções. Eles possuem o capital necessário para instaurar novos modelos de 

negócios que possam agir para solucionar os problemas identificados nesse estudo, visando 

lucro ou não essas aplicações financeiras poderão resultar em poder ativo de transformação 

e da implementação de novas tecnologias e novos métodos. 

ONGs de apoio a empreendimentos: 

As ONGs podem influenciar por meio da oferta de cursos, oficinas, seminários e toda a forte 

de fomento ao conhecimento. Além disso, representam um forte braço nas questões de 

cidadania uma vez que produzem em seus espaços um contingente de reflexão e formação 

para favelas e muitas vezes para empresas. ONGs que auxiliam na incubação de empresas 

são fortes ferramentas de transformação e incentivo do empreendedorismo nas comunidades.  
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4.2. Mapa de Empatia 

Mapa de Empatia é um método que nos ajuda a conhecer a fundo uma persona por meio de 

um diagrama que é constituído de perguntas e tópicos sobre diferentes áreas da vida de 

alguém. Para embasar o mapa a seguir, foram utilizadas conclusões das análises e pesquisas 

realizadas, tanto secundárias quanto primárias. Levando em consideração toda a 

contextualização do estudo em questão, no centro do nosso mapa de empatia voltado às 

problemáticas de serviços de entrega e serviços financeiros, temos os empreendedores de 

comunidade.  

 

Mapa de empatia: Serviços de entrega 

 
Figura 9 - Mapa de empatia de empreendedores de comunidade sobre serviços de entrega. 

 

 

Como apresentado no esquema visual acima, no quadrante “Think and feel” está 

exemplificado o que os empreendedores de comunidades escutam e sentem acerca dos 

serviços de entregas em suas comunidades no Rio de Janeiro. Grande parte dos 
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entrevistados de nossa pesquisa qualitativa, apresentam insatisfação com o fato de se 

sentirem completamente excluídos de um serviço que é de direito de todos, porém, apesar 

deste fato, existe uma grande segregação geográfica acerca de comunidades cariocas neste 

sentido, já que em sua maioria, não existem pólos de serviço de entrega. O serviço de entrega 

é considerado crucial e este é um ponto muito exposto pelos entrevistados, que mostram total 

insatisfação com a falta de acesso a esse serviço e com o desamparo do próprio sistema 

público que esses empreendedores possuem ao entorno de seus negócios. 

No quadrante “See”, listamos o que os empreendedores de comunidades enxergam a sua 

volta e que é entendido que possui influência nos serviços de entrega nas comunidades. O 

primeiro ponto é a falta de infraestrutura urbana dentro das comunidades, onde o 

deslocamento é completamente debilitado, já que grande parte das comunidades que foram 

citadas possuem ruas muito estreitas, sem um cuidado e um despreparado para a locomoção, 

sendo assim, esses locais se tornam inacessíveis para que um entregador venha a conseguir 

realizar entregas. Ademais, apesar dessa falta de infraestrutura ser nítida, ocasionando uma 

dificuldade nas entregas, existe um desgoverno muito grande já que apesar dos fatos, um 

trabalho a partir disso não é feito, na intenção de pelo menos minimizar essa falta, ou seja, 

mesmo com a inacessibilidade de entregadores em grande maioria das residências nas 

favelas, tanto por pouca infraestrutura, ou por CEPs bloqueados, o governo não trabalha em 

prol de projetos de criação de polos de entregas nessas comunidades. Além disso, a falta de 

fomento público também não pode deixar de ser citada, pois esses empreendedores não 

conseguem enxergar auxílios palpáveis.  

Os empreendedores pontuaram em suas entrevistas, como esse serviço é essencial para 

seus trabalhos, a necessidade de deslocamento para postos de correios e também o como a 

falta de numeração nas casas tem influência, assim como exposto no quadrante “Say and do”. 

O serviço de entrega é essencial para maioria dos entrevistados, pois existe uma demanda 

muito grande de compras via internet e também de despacho de encomendas. Com a 

inexistência de CEPs em muitos casos, muitas casas não são numeradas, impossibilitando 

os recebimentos de encomendas. A partir disso, e pela falta desse serviço, é necessário um 

grande deslocamento para agências de correios para que seja possível tanto receber 

encomendas, quanto despachar.  

Já no quadrante “Hear”, está exposto o que esses empreendedores de comunidades 

costumam escutar, de forma a justificar esta falta. Um tópico é a difícil implementação desse 

serviço nas comunidades, que para além dos motivos já vistos, tem como a violência um 
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motivo. Apesar dessas comunidades serem vistas como um local de violência e instabilidade, 

não é justificável a falta de um apoio neste sentido. Todos os cidadãos têm direitos, e esses 

donos de negócios devem ter acesso a esse serviço e não apenas conseguir seguir com seus 

empreendimentos tapando buracos e empreendendo com o que tem. 

As principais dores dos empreendedores de comunidades em relação aos serviços de 

entregas, observadas no nosso estudo, é primeiramente a dificuldade de entrega e 

recebimento, pois não é possível, em sua grande maioria, fazê-lo estando dentro da própria 

comunidade, e a partir disso o custo eleva, até pela deslocação, porém, foi muito citado que 

entregas dentro das comunidades tendem sempre a ter um custo maior. 

Por fim, ficou entendido que existem muitas necessidades desses empreendedores acerca 

desse serviço, como o incentivo, já que se faz necessário a existência de um auxílio do 

governo para com esse público. Sendo preciso então a criação de novos projetos que pensem 

diretamente nas dores desses empreendedores e de seus respectivos negócios a fim de 

minimizar essa dificuldade que é muito eminente. Além disso, a acessibilidade é primordial 

também, logo, é necessário um estudo e uma colaboração ao se pensar na infraestrutura e 

na acessibilidade nessas comunidades. 
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Mapa de empatia: Serviços financeiros 

  

Figura 10 - Mapa de empatia do empreendedor de comunidade sobre serviços financeiros.  

 

No esquema visual acima do lado esquerdo, dentro das caixas em laranja claro estão 

reproduzidos as características e concepções que os empreendedores de comunidades 

ouvem com maior intensidade no seu dia a dia sobre serviços financeiros voltados para seu 

negócio com relação ao contexto do Rio de Janeiro. As crenças são de que é muito difícil ser 

empreendedor, descaso do governo do estado do Rio de Janeiro para a criação sustentável 

de serviços financeiros voltados para empreendimentos da comunidade, crise financeira, falta 

de investimento do poder público e privado, contudo é perceptível que os empreendedores de 

comunidades ouvem certo estímulos emocionais de pessoas próximas perante as dificuldades 

enfrentadas no contexto como também escutam nas mídias sociais  o quanto os negócios 

sustentáveis relacionados a serviços financeiros mudam a realidade de muitos na 

comunidade.  
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Na parte direita do mapa, dentro das caixas amarelas está o que o empreendedor de 

comunidade vê sobre os serviços financeiros, nelas estão como fatores principais maior 

liberdade para os empreendimentos quando se tem melhores disponibilidades e 

acessibilidades a esses serviços financeiros, eles veem como soluções eficientes para o 

desenvolvimento do seu negócio, entretanto,  vê que a instabilidade econômica,  falta de apoio 

e tecnologias são fatores que excluem os empreendedores das favelas cariocas de muito 

serviços financeiros.  

De acordo com a nossa pesquisa primária, a maioria dos empreendedores das comunidades 

falam que uma moeda local não é benéfica para sua comunidade, além disso, afirmam ser 

difícil conseguir crédito sendo empreendedor de comunidade e que bancos e carteiras digitais 

transformaram alguns serviços financeiros mais acessíveis e inclusivos, por exemplo, a 

tecnologia Pix. Dentro dessa perspectiva e mesmo sem dinheiro eles procuram se capacitar, 

fazer algum curso grátis, participam de eventos sobre empreendedorismo, buscam a 

formalização do seu negócio a fim de obter alguma facilidade na hora de conseguir um crédito 

para o empreendimento. Além de tudo, indicam fielmente novas ferramentas, recursos e 

acessibilidades financeiras para seus amigos empreendedores. Todas essas informações 

estão no mapa de empatia nas caixas de texto em cinza escuro.  

No nosso estudo, uma das principais problemáticas abordadas é o crédito financeiro e 

percebemos que é um fator de grande relevância para o empreendedor de comunidade. No 

mapa de empatia nas caixas de texto em verde podemos perceber que os empreendedores 

de comunidade pensam constantemente sobre a relevância do crédito financeiro para o início 

e desenvolvimento do seu negócio como também nas dificuldades de conseguir esse crédito. 

Eles pensam que serviços financeiros podem eficientemente alavancar o desenvolvimento do 

seu negócio e tomam a capacitação em relação a esses serviços como um conhecimento 

facilitador para a educação de mercado e melhorias no desempenho do seu empreendimento. 

Entretanto, ainda se sentem despreparados tecnologicamente, excluídos geograficamente, 

desorganizados financeiramente e incapacitados em relação à educação financeira.  

A partir da coleta de informações, foi visto que as maiores dores destes empreendedores 

estão ligadas a falta de capital (seja inicial ou para desenvolvimento do seu empreendimento), 

educação financeira, desconhecimento de mercado e soluções financeiras para seu negócio. 

Além disso, há a necessidade de maior conhecimento de serviços financeiros e estímulos 

para o uso dos mesmos. Não podemos deixar de citar as necessidades relacionadas à 

independência financeira desses empreendedores, nas questões do forte desejo de mudar a 
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realidade da sua comunidade (o conhecido senso de dever com o próximo), na necessidade 

de incentivo monetário e acessibilidade a linhas de crédito como também de serviços de apoio 

e suporte financeiro. 

 

 

4.3 Árvore de Problemas  

No diagrama da árvore de problemas que tem como principal problema a logística de entregas 

nas comunidades do Rio de Janeiro, ao decorrer da análise percebemos como a falta de uma 

boa infraestrutura nas comunidades é um grande dificultador para que entregas e retiradas 

sejam realizadas dentro das comunidades cariocas. Gerando assim a necessidade do 

desenvolvimento de soluções para amenizar o problema, como já citado anteriormente 

ocorreu na Rocinha que tem o serviço de entrega de correspondências realizada pelo Carteiro 

Amigo.  

Outro problema latente quando falamos de logística de entrega em comunidades cariocas é 

como esses locais são vistos como “área de risco”, e muitas vezes o estereótipo dessas áreas 

faz a sociedade reduzir e culpabilizar aqueles que vivem ali como se fossem responsáveis 

pela violência na cidade. Com base na pesquisa realizada pelo grupo, fica evidente como 

esses estereótipos de violência geram discriminação. E quando focamos nos 

empreendedores locais percebemos que o empreendedorismo de serviço costuma ser mais 

forte nessas comunidades uma vez que não os serviços de entregas e retirada é um ponto de 

extrema importância para o negócio. Ao conversarmos com o gestor de projetos com foco em 

empreendedorismo em comunidades do Sebrae, Guilherme Allan, o mesmo cita que no 

cotidiano percebe que o público atendido pelas iniciativas do Sebrae opta por um 

empreendedorismo de serviço. 
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Figura 11:Árvore de problema logística de entrega 

 

A dificuldade em acessar crédito por parte dos empreendedores foi outra questão encontrada 

pelo estudo, por meio dele conseguimos enxergar algumas causas e sintomas desse 

problema dentro da comunidade. A causa direta identificada foi a inadimplência por parte da 

população, a falta de formalização e a existência de endereços irregulares. As duas primeiras 

representam uma falta de serviços ou iniciativas públicas de educação financeira para esses 

empreendedores ou para pessoas que querem empreender. Isso devido à falta de 

conhecimento e a gestão dos recursos financeiros falha, gerando dívidas, inadimplência, 

assim como a não procura por formalização causada pela ausência de documentos ou de 

acesso à educação. A terceira causa identificada é a existência de endereços irregulares, 

devido a infraestrutura precária de muitos lares nas comunidades. O que gera uma dificuldade 

de regularização do empreendedor, influenciando a informalidade e agravando a dificuldade 

de acessar crédito.  

Essas ações geram consequências, tais como alta burocracia para conseguir crédito, em que 

a análise se torna rigorosa em razão da inadimplência, visto que poucas agências nas 

comunidades e negócios com pouco investimento em capital de giro. Gerando sintomas como 

o aumento da barreira ao acesso a crédito, difícil acesso a negociação e baixa expansão e 

pouco crescimento de empreendimentos nas comunidades. 
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Figura 12:Árvore de problema crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


