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RESUMO 

 
 
O presente trabalho visa abordar alguns aspectos acerca da informalidade, a fim de             
entender como ocorre esse fenômeno social, tendo como o objetivo geral investigar            
o papel do Estado e do Mercado como agentes reguladores da sociedade, e como              
objetivo específico buscar compreender como se dão as relações de trabalho que            
envolvem o mercado informal que se desenvolveu nas ferrovias da regiões           
metropolitanas do Rio de Janeiro, analisando a performance desses trabalhadores          
na prática, e tendo como metodologia de pesquisa o trabalho de campo com a              
observação participante dos camelôs que por lá realizavam suas vendas. 
 
Palavras-chave: Sociologia Econômica, Empreendedorismo, Economia Urbana,      
Administração Pública, Estado, Mercado. 
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ABSTRACT 
 
 
This work aims to approach some questions about informality, as an attempt to             
understand how does this social phenomenon happens, with the general objective           
investigating the role of the State and the market as social regulators, and how the               
labor relations involving the informal market that had been developed in the railways             
of the metropolitan regions of Rio de Janeiro, analyzing the performance of the             
workers in the practice, and having as methodology of work of research with a              
participant observation of the street vendors that carrying out their sales. 
 
Keywords: Economic Sociology, entrepreneurship, Entrepreneurship, Urban      
Economics, Public administration, State, Market. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa investigar a questão da informalidade no mercado de            

trabalho e suas características, tendo como foco principal os trabalhadores          

ambulantes que atuam como camelôs nos trens do Rio de Janeiro, bem como sua              

performance utilizada durante a atividade a fim de conhecermos alguns dos           

principais elementos que compõem esse campo. 

 

O interesse pelo tema surgiu devido ao contato cotidiano com os comerciantes            

ambulantes informais também denominados camelôs e que atuam por todo o país.            

Durante grande parte da minha graduação em Sociologia na Universidade Federal           

Fluminense (aproximadamente 4 anos) residi no Bairro de Campo Grande - RJ e             

frequentei a universidade localizada em Niterói - RJ, e devido a distância            

(aproximadamente 60 km) realizava o percurso através de transportes públicos, e           

sempre optei pelo serviço de trem pois é o meio mais rápido de locomoção cruzando               

a cidade do Rio de Janeiro. 

 

O objetivo geral do trabalho é discutir o que é informalidade em seus diferentes              

pontos de vista, podendo aparecer como um problema ou como uma solução. Os             

camelôs são um exemplo clássico desse meio, e como agentes inserido nessa            

cultura podem nos trazer algumas respostas para alguns questionamentos como: a           

informalidade é algo positivo ou negativo para a sociedade? Qual o papel do Estado              

e do Mercado frente a essa questão? Quais os impactos da informalidade para a              

sociedade? Dentre outras questões que nos ajudarão a compreender melhor o tema            

abordado. 

 

Nos capítulos que se seguem lidaremos com a informalidade como objeto de estudo,             

descrevendo assim o local em que ocorre, bem como em quais condições se dá,              

passando pela performance como um ponto alto na execução da atividade, onde os             

agentes utilizam-se de diversos recursos para atingirem o resultado esperado em           

suas vendas. 

 

 



 

13 

 
A metodologia usada na pesquisa foi o trabalho de campo por meio da observação              

participante (como cliente/consumidor) durante a atividade realizada pelos camelôs         

dentro dos trens da Supervia, em que realizavam vendas e atuavam com            

performances voltadas a captar a atenção do público presente para então           

executarem suas vendas.  

2. EMPREENDEDORISMO E INFORMALIDADE 
 

2.1 Início da jornada (O mercado na Supervia) 

 

O ramal mais próximo de Campo Grande é o Santa Cruz (linha verde) que percorre               

desde o bairro de Santa Cruz até a Central do Brasil, localizada no centro do Rio,                

percorrendo praticamente de um extremo ao outro da cidade com duração           

aproximada de 1 hora e 30 minutos de viagem nos trens. O meu embarque era feito                

algumas estações após Santa Cruz, na estação Benjamim do Monte, uma anterior a             

de Campo Grande.  

 

Quem realiza o serviço de transporte ferroviário na cidade do Rio de Janeiro é a               

Supervia, uma empresa que opera no setor desde 1º de novembro de 1998, e é               

responsável por 207 km de malha ferroviária que se divide em 8 ramais e se ramifica                

por 102 estações localizadas nos municípios de da região metropolitana do Estado            

do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados,            

São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi, Guapimirim e Rio de             

Janeiro, transportando em média 620 mil passageiros em dias úteis. 

 

 2.2 O cotidiano das viagens nos trens e a performance dos atores 

 

Os trens do Rio de Janeiro representam mais do que apenas um transporte             

realizando translado de uma estação a outra, mas sim um ambiente de intensa             

circulação de passageiros e que serve como palco de atuação para artistas            

populares, comerciantes ambulantes, divulgação de trabalhos, pedidos de doação         
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para caridade, entre outras atividades realizadas no local buscando atingir o público            

que transita diariamente por lá. Durante o período de tempo em que tive contato com               

os trens realizando o percurso de casa para a faculdade e vice-versa pude             

presenciar a atuação desses atores sociais em cena com performances que           

lembram verdadeiros teatros, onde artistas de rua encenam a fim de cativar o             

público e terem êxito em sua abordagem. Durante as viagens tive a oportunidade de              

presenciar artistas peruanos com instrumentos semelhantes a flautas, tambores e          

bandolins tocando suas músicas nativas ao vivo e vendendo CDs de suas músicas e              

com aplausos do público presente, assim como um argentino que se apresentara            

solo com um tambor com o costume de medir o interesse do público no momento em                

que interagia com o humor dos passageiros para decidir se seria o vagão certo ou               

não para executar a sua performance. Artistas de rua internacionais veem o            

ambiente como uma oportunidade de divulgarem o seu trabalho e conseguirem tirar            

o seu sustento com suas performances, e inclusive artistas locais também se            

aventuram nesse meio. Por vezes testemunhei um grupo de artistas de rua            

dançando Break através de um rádio tocando uma música do estilo hip hop             

enquanto que revezavam sua vez com passos de coreografia, acrobacias no chão e             

lançando piruetas no ar entre os passageiros presentes, e tudo isso com o trem em               

movimento, passageiros transitando pelo corredor do vagão entre momento do          

embarque e o desembarque nas plataformas das estações, como se fosse um            

espetáculo em que se apresentavam e interagiam com o ambiente e o público             

presente, pedindo aplausos e sugestões de músicas, e ao final passavam o chapéu             

coletando uma colaboração financeira voluntária. Assim como encontramos artistas         

musicais, também é possível encontrar artistas teatrais, como estudantes         

universitários e atores que buscam a divulgação de seu trabalho ou coletar recursos.             

Certa vez presenciei uma companhia de teatro com ornamentos semelhantes ao           

usados por palhaços e fazendo uma performance voltada a conscientizar o público            

da importância da saúde infantil e vendendo canetas a fim de coletar fundos para um               

hospital responsável pelo tratamento de crianças com câncer. Os trens são vistos            

como uma alternativa viável para muitas pessoas que realizam trabalho voluntário e            

beneficente pois é um local onde há uma concentração de pessoas que vêm e vão               

para todas as direções do Estado.  
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Além das performances artísticas também é possível ver com intensa frequência o            

comércio no interior dos vagões, apesar de proibido pela empresa e havendo um             

certo nível de coerção por parte dos agentes fiscalizadores, o fato não inibe a prática               

por parte dos camelôs. Muitos deles veem a informalidade como uma oportunidade            

de desenvolvimento socioeconômico frente ao problema do desemprego seja devido          

a uma demissão do emprego formal ou falta de inserção no mercado de trabalho por               

ausência de qualificação técnica ou mesmo por opção própria pela informalidade. Os            

camelôs são criativos e utilizam diversas estratégias para abordar seus potenciais           

clientes, através de trocadilhos, anúncios de seus produtos com histórias          

comoventes, ou mesmo cômicas, com bordões oriundos de programas televisivos          

presentes no cotidiano popular, dentre outros mecanismos para captarem a atenção           

do público. Não há limites para a criatividade, porém nem todos os métodos             

conseguem um bom desempenho, como por exemplo utilizar microfones com          

amplificadores de som, o que alguns fazem porém acaba irritando alguns           

passageiros devido ao alto volume do equipamento utilizado num espaço fechado,           

seja por incomodar quem está dormindo, falando ao celular ou mesmo conversando            

com alguém próximo. Porém muitos métodos cativam o público pela forma de            

abordagem, seja associando um produto a um programa televisivo ou fazendo uma            

paródia com a realidade cotidiana, ou mesmo com a procedência ou finalidade do             

produto. 

 

2.3 Mercadorias e informalidade 

 

Além das performances executadas, também podemos notar a vasta diversidade de           

mercadorias vendidas pelos ambulantes: Chocolates, roupas, acessórios e        

utensílios, comidas artesanais e industrializadas, equipamentos eletrônicos,       

materiais de escritório e escolar, livros, jornais e revistas, bebidas, cigarros, frios e             

laticínios, esportivos, cosméticos, brinquedos entre outras mercadorias. A variedade         

impressiona, e é perceptível que alguns produtos são encontrados na região apenas            

com aqueles ambulantes, pois algumas são mercadorias importadas ou de          

fabricação artesanal. Alguns se especializam e lançam produtos próprios, como no           
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caso dos ambulantes vendedores de canetas com tinta de impressora, geralmente           

vestidos com roupa social e usando um um microfone acoplado a um amplificador             

fazem o marketing de que as canetas são uma exclusividade deles e que não é               

possível encontrar o produto em nenhuma outra loja.  

 

 

 

 

2.4 Performance como estratégia 

 

Existem determinadas diferenças no estilo de abordagem, vestimenta e tipo de           

produto escolhidos pelos ambulantes. É possível vermos, por exemplo, no mesmo           

vagão, um vendedor de picolés carregando um isopor e trajando roupas simples,            

como boné, camiseta regata, bermuda e chinelo gritando o preço do picolé por R$              

2,00 enquanto que outro ambulante logo em seguida aparece vestindo camisa e            

calça social, anunciando materiais eletrônicos ou de maior valor agregado e           

utilizando um microfone acoplado a um amplificador para realizar a apresentação de            

seu produto durante alguns minutos, bem como testando e tirando eventuais dúvidas            

de seus clientes em potencial. O conjunto de elementos escolhidos por cada            

ambulante acaba surtindo um tipo de efeito em seu desempenho de vendas, e pude              

observar esse fenômeno durante os anos de viagem nos trens. Alguns ambulantes            

anunciam suas mercadorias podendo haver muitas vendas ou nenhuma num vagão,           

e além da performance do comerciante outros fatores também contam para o êxito             

das vendas como o momento do dia em que está sendo oferecido o produto, o               

clima/ temperatura, volume de passageiros no vagão, quantidade de ambulantes          

disputando o mesmo espaço naquele momento, quantidade de fiscalização por parte           

dos agentes da Supervia e também um pouco de sorte. 

 

2.5 Aspectos sociojurídicos 

 

Um problema comum entre os camelôs que trabalham informalmente dentro dos           

trens é a fiscalização dos agentes da Supervia devido ao comércio informal nos             
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vagões ser proibido. Há uma forte coerção para evitar que mercadorias não            

autorizadas entrem nas composições, mas é um verdadeiro desafio para os agentes            

fiscais determinarem o que é mercadoria e o que não é, pois todo passageiro tem o                

direito de carregar consigo os seus pertences e caso não estejam realizando a             

venda no momento da fiscalização não podem ser considerados vendedores. Devido           

a isso é possível observarmos muitos ambulantes carregando consigo as          

mercadorias em mochilas, sacolas de feira ou mesmo em isopores ou sacos de lixo              

e as escondem ao avistarem os fiscais ou transitarem de um vagão para o outro pela                

plataforma. Caso um ambulante seja pego pela fiscalização ele tem sua mercadoria            

apreendida e é removido da estação, podendo recuperar sua mercadoria          

posteriormente mediante a apresentação da nota fiscal da mesma. Essa atitude é            

adotada pela empresa como uma tentativa de evitar que mercadorias oriundas de            

cargas roubadas ou derivadas de fontes ilícitas circulem dentro das composições. 

 

2.6 A clandestinidade como alternativa no mercado informal 

 

Além da fiscalização pelas mercadorias a empresa também tenta evitar que os            

ambulantes e passageiros entrem nas estações sem pagarem a passagem. Muitas           

das estações possuem entradas clandestinas pelos muros, alguns já fechados,          

porém reabertos pela população tempos depois. Fora do horário de expediente ou            

em dias em que os agentes não se encontram nas plataformas é possível ver              

pessoas transitando pela malha ferroviária através dos buracos abertos no muro das            

estações ou mesmo pulando o muro para evitarem passar pela bilheteria da            

estação. Os agentes da Supervia costumam usar um colete verde fluorescente           

sobre o uniforme e soam um apito sinalizando com os braços para chamarem             

atenção das pessoas que caminham em direção a plataforma retornarem para seu            

local de origem e se dirigirem a bilheteria mais próxima.  

 

No cotidiano urbano há bastante correria com intensa movimentação nas estações,           

e nos horários de pico há uma concentração adicional de passageiros, seja na hora              

de sair de casa para o trabalho ou para retornar para casa. A quantidade de               

passageiros dentro dos vagões é tão grande que ao chegar na Central do Brasil o               
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trem que chega a estação e faz o desembarque dos passageiros não permanecer             

vazio por muito tempo: uma multidão aguarda ansiosa pelo embarque, e ao tocar a              

estação as pessoas se espremem uma com as outras buscando a porta para             

disputarem um lugar sentadas, e quando a porta se abre há uma correria intensa              

que se encerra em poucos segundos com o trem praticamente cheio e pronto para              

partir. Devido ao cansaço muitos disputam um local para descansar durante a            

viagem, e até o momento da partida quase não resta espaço livre para se locomover               

pelo vagão e pouco depois de partir, por volta da terceira estação, durante o horário               

de pico, já não resta mais espaço para a entrada de mais passageiros. Sabendo              

disso alguns camelôs montaram pontos estratégicos de embarque e desembarque          

nos trens para realizarem o comércio, priorizando grandes estações de transferência           

que os permite ir e vir em qualquer direção do ramal apenas com uma passagem,               

realizando vendas o dia inteiro e atendendo a um público abrangendo diversas            

faixas de horário, conseguindo assim uma vasta clientela e potencializando seus           

resultados para conseguirem alcançar sua meta diária de vendas.  

 

3. OBSERVAÇÕES TEÓRICAS E ANALÍTICAS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE 

EMPREENDEDORISMO E INFORMALIDADE 

 

A ausência de políticas públicas de longo prazo, a defasagem da política econômica             

adotada sem medidas que geram riquezas, gradualmente diminuindo a arrecadação,          

com o desemprego crescente e aumento dos gastos do Estado se somaram para o              

derretimento do modelo do Estado de bem-estar social, que culminaram numa crise            

generalizada que fez com que o modelo perdesse forças dando lugar a uma             

demanda pela diminuição da intervenção do Estado na economia bem como a            

diminuição no volume do protecionismo socioeconômico por parte do Estado. 

 

A decadência do Estado de bem-estar social deu abertura para que o Liberalismo             

Clássico retornasse como uma pauta social, porém agora adaptada para a nova            

realidade, com políticas socioeconômicas voltadas para o mercado global, com          

menor interferência do Estado na economia e menor nível de proteção social,            

fazendo surgir o que conhecemos por Neoliberalismo: uma vertente do Liberalismo           
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Clássico que tem como principal característica um pacote de ajustes fiscais           

derivados do Consenso de Washington para a diminuição do tamanho do Estado            

permitindo assim uma maior liberdade econômica e com a visão de que o indivíduo              

seja responsável pelo próprio desenvolvimento. 

 
O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, que se impôs a partir do              
começo dos anos 1980. Considerando seus traços mais gerais nos países           
do Centro, como nos Estados Unidos e na Europa, destacam-se três           
características: uma dinâmica mais favorável da mudança tecnológica e da          
rentabilidade, a criação de rendas a favor das classes mais abastadas, e a             
redução da taxa de acumulação. (DUMÉNIL, LÉVY, 2007, p.01) 

 

Nos anos que se sucederam rumo ao século XXI o mundo passou por uma intensa               

transformação política, econômica e social baseada no Neoliberalismo, com o          

comércio globalizado criando o ambiente favorável ao surgimento das grandes          

corporações, com grande desenvolvimento tecnológico e ênfase em novas         

modalidades financeiras que culminaram no desequilíbrio econômico causando uma         

instabilidade no sistema financeiro iniciado com a crise do subprime, um problema            

causado pelo uso das hipotecas de vários imóveis que seriam uma garantia para             

empréstimos, que se tornaram ativos para transações em investimentos globais, que           

culminou na crise de 2008, trazendo de volta um cenário econômico muito            

semelhante ao da crise de 1929.  

 
A crise do subprime — mercado de financiamento imobiliário de maior risco            

— acabou por expressar todas as contradições deste processo. A          

necessidade de ampliação de escala levou as instituições financeiras a          

incorporarem segmentos de baixa renda em condições de “exploração         

financeira” — no caso do subprime, com taxas de juros variáveis (baixas no             

início e se elevando ao longo do tempo) — que acabou resultando em um              

processo de estrangulamento financeiro do tomador de crédito. A         

securitização, que serviria para diluir riscos, na prática serviu para esconder           

riscos — títulos lastreados em hipotecas eram emitidos por instituições          

financeiras de grande porte, sendo tais ativos classificados como grau de           

investimento por uma agência de rating. Tais ativos, como resultado da           

globalização financeira, passaram, por sua vez, a ser comprados por          
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investidores de diferentes nacionalidades. (PAULA, FERNANDO, 2011,       

p.315). 

 

Através dos processos históricos que se sucederam desde de a revolução industrial            

até o pós crise de 2008 podemos perceber que tanto o Estado quanto o Mercado               

são instituições presentes na regulação política, econômica e social, passando por           

mudanças cíclicas constantes e influenciando na percepção da sociedade quanto a           

necessidade de mecanismos de proteção social ou maior liberdade econômica e           

responsabilidade individual. 

 

Com a abertura econômica global propiciada pelo Neoliberalismo, onde surgiram          

novas modalidades mercantis, modelos econômicos, tipos de empresas, classes de          

trabalhadores, patrões e formatos para o Estado, um modelo mercantil surgiu como            

alternativa de inclusão social no mercado de trabalho fazendo com que a            

organização social se reconfigurasse mais uma vez como uma solução para os            

períodos de crise onde tanto o Estado quanto o Mercado não conseguem garantir             

uma estabilidade, dando assim o protagonismo para os próprios indivíduos criarem           

suas redes de sociabilidade com novos modelos de estrutura que transitam entre            

sindicatos, cooperativas, associações, mercado formal, informal ou mesmo como         

autônomo. O Empreendedorismo, uma modalidade comercial que independe de         

classe social ou modelo econômico, muitas vezes com atuação orgânica coletiva ou            

individual. Veremos algumas considerações sobre esse modelo mais a diante. 

 

3.1 O que é empreendedorismo? 

 

O comércio não é uma prática nova, ele existe desde antes do surgimento do Estado               

na figura de regulador socioeconômico, primeiramente na forma de redistribuição,          

reciprocidade e domesticidade, com modelos tribais em sociedades que partilhavam          

da solidariedade mecânica, onde não havia uma clara distinção da divisão de            

trabalho, assim como uma economia simples. Com o surgimento da ideia de            

acúmulo, cujo fenômeno foi chamado de Acumulação Primitiva por Karl Marx           

(MARX, 1867, p.959) onde os indivíduos diligentes que faziam o acúmulo de            
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recursos realizavam a venda de seus excedentes para os indivíduos que não a             

possuíam, restando a eles a sua força de trabalho, e dessa forma quebrando o ciclo               

natural do capitalismo, assumindo Marx assim que a estrutura econômica capitalista           

surgiu a partir de uma estrutura econômica feudal. 

 

Posteriormente com a consolidação do modelo capitalista que passou a se basear            

numa economia de mercado, a troca dos bens de consumo puderam ser realizadas             

através de moedas, e com a noção do acúmulo estabelecida pudemos observar a             

expansão do mercado através das rotas comerciais pelo mundo, na figura de            

mercadores, contrabandistas, feirantes, produtores rurais, em geral pequenos        

burgueses que dominavam os meios de produção e partilhavam da noção de            

acúmulo. 

 

Com os avanços do sistema capitalista e o surgimento dos modelos de Estado e              

Mercado, a economia passou a orbitar essas duas estruturas, alternando          

ciclicamente devido a necessidade de cada período histórico percorrido. Dentre          

esses períodos foi notável a ascensão e falência dos modelos através de crises             

geradas por distorções no campo econômico, o que afetava diretamente o meio            

social, gerando o desemprego, marginalização, empobrecimento e outros distúrbios         

mais derivados da crise.  

 

Para Murphy, Liao e Welsch (2006) o empreendedorismo se difundiu por volta dos             

séculos XVI e XVII através das atividades empíricas laborais, permitindo assim o            

desenvolvimento de habilidades técnicas que permitissem aprimorar a eficiência         

econômica e apontando novos caminhos de interação comercial que levasse a           

novas demandas de produtos e funções no mercado de trabalho. Ao final do século              

XX com a ascensão do Neoliberalismo, surgiram novas modalidades mercantis          

oriundas da abertura do mercado com o comércio global, dando assim maior            

liberdade para as relações econômicas que deram espaço para que os indivíduos            

surgissem como protagonistas de seu desenvolvimento sem uma dependência         

direta do Estado. Esse fenômeno mercantil ficou conhecido como         

Empreendedorismo, e foi difundido amplamente na sociedade como oportunidade de          
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ascensão socioeconômica, podendo ser praticada por qualquer pessoa sem         

distinção de classes, havendo assim negócios que vão desde micro e pequenas            

empresas até grandes corporações. 

 

Os motivos que levam ao empreendedorismo são os mais variáveis possíveis, seja            

por necessidade financeira, visão de oportunidade de crescimento econômico,         

raízes familiares, ambições pessoais, realização de sonhos, e diversas outras          

razões que não necessariamente sejam diretamente ligadas a questões econômicas          

com a intenção da abertura de um negócio a ser estruturado, mas como o desejo de                

construir algo para o futuro ou desafiar a própria capacidade individual. A principal             

característica necessária para a atividade empreendedora é a capacidade de lidar           

com riscos e insegurança financeira, já que a atividade não possui mecanismos de             

proteção do Estado como remuneração estável, e demais direitos trabalhistas          

aplicados aos trabalhadores de carteira assinada. 

 

Segundo Shane e Venkataraman (2000), empreendedorismo é a compilação das          

janelas de oportunidades com a finalidade de inovação dos recursos mercantis,           

usando da criatividade para gerar novas soluções para resolver problemas          

cotidianos relacionados a economia de mercado. Sendo assim a atividade é           

desempenhada apenas por determinados agentes que executam ações pontuais         

dentro de um quadro de oportunidades vislumbradas que serão ponderadas e           

revertidas na maximização dos resultados dentro da economia de mercado. De           

acordo com os autores, o Empreendedorismo não se limita a simples gestão de um              

negócio, mas sim a geração de valores através de novas ideias que serão             

convertidas na solução de problemas que geram novas oportunidades a serem           

exploradas, diferenciando-se assim um administrador/gestor de um empreendedor. 

 

Para Hisrich, Peters e Shepherd (2009) uma característica importante para o           

empreendedor é saber como lidar com a janela de oportunidade (espaço de tempo             

em que uma oportunidade se mantém viável para que se gere uma situação             

proveitosa ao agente) a partir da análise de riscos e retorno esperado da ação.              

(LICHTENSTEIN; DOOLEY; LUMPKIN, 2006) afirmam que o foco do empreendedor          
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deve estar na janela de oportunidade, e não no negócio como objetivo final,             

permitindo assim que o mesmo tome a melhor decisão antes que a janela se feche.  

 

Em pesquisa realizada pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e            

Pequenas Empresas) os dados revelaram que o empreendedorismo é visto cada           

vez mais pela população como um meio viável de perseguir suas aspirações, bem             

como alcançar sua independência financeira.  

 
Ter a perspectiva de uma carreira profissional em empresa ou no serviço            

público parece que está deixando de ser o sonho dos jovens brasileiros.            

Eles estão querendo, cada vez mais, a independência se tornando          

empreendedores desde cedo. Essa é uma das principais descobertas da          

pesquisa GEM 2017, do Sebrae/IBQP, que revela o novo perfil do           

empreendedor no País. Ela aponta que, no ano passado, a participação de            

pessoas entre 18 e 34 anos no total de empreendedores em fase inicial             

cresceu de 50% para 57%. Isso significa que são nada menos que 15,7             

milhões de jovens atrás de informações para abrir um negócio ou com uma             

empresa em atividade no período de até 3 anos e meio. Outro dado             

interessante que a pesquisa mostra é que também aumentou o percentual           

de pessoas que buscam empreender por oportunidade, saltando de 57%          

para 59% dos entrevistados. (Revista Istoé, edição Nº 2550 01/11) 

 

Identificando o Empreendedorismo como um meio de geração de riquezas e           

ascensão social o Estado brasileiro passou a considerá-lo então como um meio de             

inclusão social, criou mecanismos de proteção adaptando a legislação vigente para           

os trabalhadores de carteira assinada para incluir também os trabalhadores          

autônomos, garantindo-lhes assim alguns direitos mediante a uma comprovação de          

renda com contribuição tributária e formalização da atividade no mercado. Foi criado            

então o MEI (Microempreendedor Individual), uma forma do trabalhador conseguir          

se formalizar e ter acesso a alguns direitos básicos como cidadania empresarial:            

CNPJ, direitos e benefícios.  
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Fonte:http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/quero-ser/formalize-se/quais-sao-seus-direitos-e-obrigacoes 

  

 

O MEI é um serviço para a simplificação burocrática gerando inclusão social aos             

trabalhadores independentes que possuem renda de até R$ 81 mil anuais e sendo             

titular apenas de sua empresa, não podendo atuar como sócio, administrador ou            

titular de outras empresas, e possui a taxa de contribuição mensal de R$ 47,00 com               

o acréscimo de impostos podendo chegar a R$ 53,70. 
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Fonte: 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/duvidas-frequentes/6-pagamento-de-obrigacoes-mensais/6.4-caso-o-mei-receba-o-ca

rne-da-cidadania-mas-ja-recolheu-a-guia-de-pagamento-das-como-proceder 

 

Apesar da tentativa do Estado brasileiro de facilitação da inclusão social através dos             

trabalhadores autônomos, o Brasil ainda é um país muito burocrático, com excesso            

de tributações, regulações e políticas socioeconômicas que acabam dificultando e          

até inviabilizando a abertura, manutenção e até a formalização de um negócio,            

fazendo com que muitos prefiram trabalhar no mercado informal por ter um peso             

burocrático menor e maior liberdade na atividade. 

 

3.2 O que é a informalidade? 

 

Os mecanismos de proteção social do Estado são constituídos por um conjunto de             

legislações trabalhistas e políticas públicas voltadas para atender a parcela da           

população contribuinte, economicamente ativa e empregada formalmente. O        

mecanismo mais comum de auxílio aos trabalhadores no Brasil se dá através da             

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que permite que os trabalhadores           

exerçam a sua atividade remunerada por meio da carteira assinada pelo patrão,            

delimitando assim sua parcela de contribuição através dos rendimentos e          
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garantindo-lhes os direitos legais provenientes da atividade exercida. Embora haja          

um esforço por parte do Estado de assegurar direitos trabalhistas a todos que             

exercem uma atividade remunerada, ao mesmo tempo devido ao excesso de           

burocracia estatal, legislações rígidas e altas taxas e impostos os trabalhadores           

acabam impossibilitados de cumprirem todos os requisitos legais a fim de           

formalizarem o seu negócio, contribuindo para que cada vez mais pessoas optem            

por permanecer na informalidade seja por considerarem que o esforço pela           

formalização não valha a pena, seja por não conseguirem cumprir todos os            

requisitos burocráticos, ou mesmo por conta do próprio Estado intervir atuando no            

combate a prática exercida. 

 

3.3 A questão burocrática 

 

Segundo os dados do Banco Mundial (2014) o tempo médio para a abertura de uma               

empresa no Brasil é de 107 dias. Em São Paulo devido a flexibilização da legislação               

e também das condições de abertura de empresas o prazo cai para a média de 30                

dias. Para a entrada no pedido de abertura de um negócio no Brasil é necessário o                

seguinte procedimento: 

 

● Escolha de uma das categorias de empresa 

➢ Sociedade Empresarial Limitada (LTDA)  

➢ Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI),  

➢ Empresário Individual (EI)  

➢  Microempreendedor Individual (MEI)  

 

● Documentação inicial: 

➢ Cópia autenticada de RG, CPF, certidão de casamento, se casado 

➢ Comprovante de residência do administrador e  sócios 

 

● Definição do nome da empresa 

● Definição do valor do capital social a ser depositado em uma conta corrente             

em nome da empresa 
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● Endereço da sede (necessário comprovante de endereço + carnê IPTU +           

contrato de locação, se for o caso) 

● Definição das regras mínimas de gestão 

● Contratação de um contador para a devida prestação de contas da empresa 

● Elaboração do contrato social da empresa, onde o documento deverá ser           

assinado pelos sócios e emitido com o apoio de um profissional habilitado, que             

poderá ser um contador ou advogado 

● Protocolar na Junta Comercial do Estado em que será estabelecida a           

empresa. 

● Verificar se a atividade pretendida precisa de registro específico 

● Providenciar os cadastros juntos aos órgãos do governo, tais como Prefeitura           

(ISS), Estado (ICMS), INSS e FGTS 

● Emissão de alvarás de funcionamento pelo Corpo de Bombeiros 

 

Segundo o Banco Mundial o brasileiro gasta até 1.958 horas por ano somente para              

cuidar de burocracia de um negócio, tornando o Brasil o país número 125 de 190               

posições no ranking da burocracia mundial, ficando atrás de países vizinhos como            

Argentina (117º) e Paraguai (108º), o que gera problemas fazendo com que muitos             

investidores, tanto locais quanto estrangeiros que buscam no Brasil oportunidades          

para empreender e acabam procurando outros países vizinhos com uma melhor           

posição no ranking. A seguir veremos a tabela com as posições ocupadas pelos             

países no ranking mundial. 
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Tabela do Ranking Mundial de Ambiente de Negócios 

 

 
 Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-cai-da-123-para-a-125-posicao-em-ranking-de-ambiente-de-negocios.ghtml 
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3.4 Aspectos tributários brasileiros no mercado 

 

Outro grande problema para a economia é que o Brasil possui uma alta carga              

tributária dividido entre impostos, taxas e contribuições, que serão arrecadados pela           

União, Estados e Municípios. Existem mais de 90 tipos de tributos em vigor no país,               

e segundo o site do Senado Federal, são 19 as principais tributações, sendo 13              

Federais, 3 Estaduais e 3 Municipais. 

 

● Tributos Federais 

➢ II – Imposto sobre Importação. 

➢ IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos,         

financiamentos e outras operações financeiras, e sobre ações. 

➢ IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. Cobrado das indústrias. 

➢ IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física. 

➢ IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Incide sobre o lucro das            

empresas.  

➢ ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

➢ Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Incide sobre          

petróleo e gás natural e seus derivados, e sobre álcool combustível. 

➢ Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Cobrado          

das empresas. 

➢ CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. É        

descontada a cada entrada e saída de dinheiro das contas bancárias. 

➢ CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

➢ FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Percentual do salário de             

cada trabalhador com carteira assinada depositado pela empresa. 

➢ INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Percentual do salário de cada            

empregado cobrado da empresa (cerca de 28% – varia segundo o ramo de atuação)              

e do trabalhador (8%) para assistência à saúde. 

➢ PIS/Pasep – Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio           

do Servidor Público. Cobrado das empresas. 
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● Impostos Estaduais 

➢ ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Incide também sobre o           

transporte interestadual e intermunicipal e telefonia. 

➢ IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 

➢ ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Incide sobre            

herança. 

 

● Impostos Municipais 

➢ IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

➢ ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas. 

➢ ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos. Incide sobre a            

mudança de propriedade de imóveis. 

 

 

Existe um imposto voltado para micro e pequenas empresas com faturamento até            

R$ 4,8 milhões anuais chamado Simples Nacional. Esse imposto tem alíquotas           

reduzidas e visa facilitar quem atua com a atividade empreendedora simplificando a            

tributação a ser recolhida numa única guia para pagamento, realizando assim a            

simplificação tributária.  

 

Ironicamente a burocracia conseguiu tornar o Simples Nacional em algo não tão            

simples assim. Segundo Walmir Fuoco, Professor de Finanças do SENAC, em           

entrevista (Pequenas empresas grandes negócios 22/07/2018), inicialmente a        

alíquota para o pagamento era baseada no faturamento dos últimos 12 meses,            

tendo o valor da alíquota de imposto equivalente tabelado como referência, porém            

com uma atualização na lei do Simples Nacional, tornou-se necessário aplicar uma            

fórmula de faturamento contida na atualização da lei, para então chegar-se em uma             

alíquota efetiva e aplicar a alíquota ao faturamento para então chegar ao valor final              

do Simples. 
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3.5 A tributação como regulador socioeconômico 

 

Outro fator que afeta diretamente o empreendedorismo é a alta carga tributária no             

país, que vai na contra-mão de outros países, com a tributação sobre consumo             

muito superior à renda e patrimônio, caindo de forma igualitária sobre ricos e pobres,              

o que dificulta que o micro e o pequeno empresário, seja de forma autônoma ou com                

startups consigam prosperar cumprindo todas as exigências da formalização. 

 

A porcentagem de tributos cobrados, em alguns casos, chega a mais de 80% do              

preço do produto, o que inviabiliza que empreendedores iniciantes e com pouca            

verba disponível em caixa consigam escalar em seus negócios a ponto de            

conseguirem se manter por um tempo considerável no mercado sem um risco            

iminente de seu negócio quebrar. Observe as tabelas contendo o valor tributário            

pago por cada produto no Brasil. 

 

  
Fonte:   IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
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Fonte:  IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

 
O IBPT estima que, em 2015, 41,37% de todo o rendimento que os brasileiros ganharem,               
em média, foi destinado a impostos   
 

  
 Fonte: IBPT -  Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação  
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Segundo dados do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) em           

média o trabalhador brasileiro dedica 153 dias do ano, o equivalente a 5 meses              

somente para o pagamento de tributos, e cerca de 33% de tudo o que é consumido                

no país são impostos, comprometendo em média 41,80% da renda bruta do            

trabalhador. Podemos conferir a seguir a trajetória da progressão da média dos            

tributos a serem pagos de 1986 à 2018. 
 

 

Fonte: IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
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Podemos conferir também como a carga tributária impacta as diferentes classes a            

partir do seu rendimento mensal (classe baixa até R$ 3.000,00, classe média de R$              

3.000,00 até R$ 10.000,00 e classe alta acima de R$ 10.000,00). O estudo foi              

realizado pelo IBPT levando em conta o período entre maio de 2017 e abril de 2018.  

 

Fonte: IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
 

Se compararmos a quantidade de dias trabalhados por ano para o pagamento de             

impostos entre os outros países da América do sul, Chile (94 dias), Uruguai (96 dias)               

e Argentina (141 dias) ficam a frente do Brasil com 153 dias. Podemos conferir a               

seguir a tabela comparativa de quantidade de dias trabalhados para o pagamento de             

impostos no mundo.   

 
Fonte: IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
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3.6 Regulamentação das atividades 

 

Outro fator a ser considerado é a regulamentação por parte do Estado nas             

atividades mercantis urbanas. A formalização da atividade costuma ser um requisito           

para que os comerciantes possam atuar em seus negócios. Sendo assim, a            

prefeitura municipal exige um alvará para autorização do funcionamento de          

estabelecimentos para atividades de caráter comercial, industrial, agrícola,        

prestação de serviços e outras finalidades ligadas a pessoas físicas ou jurídicas. O             

exercício da atividade sem um alvará pode acarretar em multa ou até no             

encerramento coercitivo da atividade. Há uma taxa com diferentes valores a ser            

paga para cada categoria solicitante da licença e também a isenção do pagamento             

para algumas categorias específicas. 

 

Um relato sobre pesquisa realizada em vários países mostra as dificuldades para            

legalizar um terreno ou um pequeno negócio, o que faz com que milhões de              

atividades sejam empurradas para o setor informal, fazendo com que os bens e             

recursos possuídos pelos pobres a um número relevante tornem-se um capital morto            

(DE SOTO, 2001). 

 

Diversos trabalhadores autônomos buscam legalizar-se pedindo a permissão da         

prefeitura para o uso do espaço público, porém muitos acabam fracassando devido            

ao excesso de burocracia, falta de espaço, por opção pela informalidade, ou            

frustração devido a falta de clareza no processo de regularização (HIRATA, 2011).            

Segundo o autor, um caso frequente é o conflito entre os comerciantes ambulantes,             

também denominados camelôs e a guarda municipal nos grandes centros urbanos           

como Rio de Janeiro e São Paulo, devido a luta por território para as suas               

atividades. Na administração da cidade a prefeitura remaneja os camelôs          

registrados e que tem o direito de atuar na atividade para áreas específicas da              

cidade conhecidas como camelódromos. 
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O conflito se dá devido aos camelôs informais não possuírem uma licença oficial             

adquirida mediante a formalização através do registro e pagamento de impostos, e            

desrespeitarem as delimitações estabelecidas pela prefeitura para a sua atuação.          

Como sanção os agentes de fiscalização recolhem as mercadorias e até agridem ou             

prendem os camelôs em casos extremos. O confronto entre ambulantes gerado pela            

disputa de ocupação de espaços nas cidades se dá devido a necessidade da             

regularização através de licenças que muitas vezes são obtidas através de propinas            

dos próprios agentes do Estado (HIRATA, 2011). 

 

Um exemplo do conflito gerado pelo meio informal é a Feira da Madrugada, que              

nasceu em 2004 após os comerciantes serem expulsos da rua 25 de março por uma               

sentença judicial e se reorganizaram em outro local para retornar suas atividades. A             

iniciativa nasceu de uma negociação das lideranças dos comerciantes da feira com            

o Governo de São Paulo (Hirata, 2011). O comércio informal nas ruas de São Paulo               

é antigo e vem desde 1974, inicialmente na praça da Sé, e mais tarde migrando para                

o Brás. Posteriormente também foi concedido o Pátio do Pari, na cidade de São              

Paulo. Inaugurada em setembro de 2013 através do decreto Nº 54.318, a prefeitura             

criou um espaço dedicado aos trabalhadores formalizados a ser utilizado na           

madrugada para que exerçam a atividade comercial sem o prejuízo a disputa pelo             

espaço público com trabalhadores de diferentes turnos, bem como a não obstrução            

das vias da cidade. Porém com o tempo a feira teve sua finalidade modificada e               

atualmente opera em quase que sua totalidade pelo comércio informal devido a            

poucos comerciantes possuírem uma licença para atuar no local. A feira funciona            

entre 1h e 7h da manhã, e é o maior mercado informal da América do Sul,                

recebendo comerciantes de todas as regiões do mundo e consumidores de todas as             

regiões do país devido ao baixíssimo custo dos produtos oriundos do mercado            

informal. Após as 7h da manhã o ambiente se transforma e a guarda municipal e a                

polícia militar passam fiscalizando o local e ordenando a retirada das mercadorias,            

por vezes sem avisos e resultando no confisco dos produtos e no uso da violência               

por parte dos agentes fiscalizadores, o que faz com que os comerciantes retirem             

suas mercadorias antes do horário das rondas ou até mesmo deixando seus            
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produtos organizados em lonas de maneira preparada para uma eventual fuga,           

retornando em seguida, após a ronda dos agentes.  

 

Muitos dos autônomos informais que atuam na feira fazem uma dupla jornada entre             

a confecção caseira dos produtos e a venda nas ruas, e devido a longa jornada de                

trabalho o Estado atua no combate a essa prática fechando oficinas familiares e             

multando os donos de estabelecimentos que permitem a prática, por considerar um            

trabalho análogo à escravidão. Porém para os trabalhadores da feira essa longa            

jornada representa um meio de ascensão social, principalmente para os imigrantes           

que vieram para o Brasil em busca de empreender ou juntar dinheiro para enviar              

para seus parentes em sua terra natal. Para eles a atividade é vista como uma               

oportunidade que acaba sendo frustrada pela interferência do Estado e sua           

metodologia coercitiva e violenta. 

 
Diariamente são feitas diversas apreensões, e os produtos são         

acondicionados no depósito desta prefeitura regional. As mercadorias        

poderão ser devolvidas a seus proprietários mediante comprovação de sua          

origem lícita e pagamento pagamento do devido preço público. Mercadorias          

apreendidas consistentes em produtos falsificados, como por exemplo        

óculos, perfumes, fones, acessórios eletrônicos, CDs e DVDs, são         

destinadas à destruição (Nota da Prefeitura Regional Mooca - SP,          

30/11/2017) 

 

Para De Soto a desobediência civil e as máfias instaladas no meio informal não são               

fenômenos marginais, mas sim consideradas o resultado da marcha de bilhões de            

pessoas que possuem a vida organizada em pequena escala em direção a outra de              

grande escala. 

Ainda há um certo tipo de preconceito com os trabalhadores autônomos,           

empreendedores informais e camelôs, pois não são vistos pelo Estado como           

trabalhadores, mas como vagabundos e desempregados devido o fato de não           

pagarem impostos, e os informais, por considerarem sua atividade um meio de            

sobrevivência, entram em constante atrito com a guarda municipal, polícia militar e            
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demais agentes fiscalizadores na briga pelo direito do uso do espaço, mesmo na             

condição de informais (HIRATA, 2011). 

 

3.7 Oportunidade na informalidade 

 

Ao passo de que o Estado ainda possui a visão de que os trabalhadores informais               

são vistos como vagabundos e desempregados (HIRATA, 2011) a percepção social           

do que é a informalidade passou a ser mais bem aceita pela população como              

alternativa ao desemprego e como uma opção de ascensão social mais lucrativa.            

Analisando como exemplo o estudo de Keith Hart (HART, 1973) Em Ghana, muitos             

trabalhadores recebiam salários baixos e insuficientes para a renda familiar, e           

devido a isso necessitavam possuir de 2 a 3 trabalhos complementares em turnos             

alternados para obterem rendas satisfatórias para o seu subsídio. Todavia, por ser            

uma rotina desgastante e buscando um meio de ascensão socioeconômica mais           

eficiente onde alcançariam os resultados desejados como ganhos equiparados a          

altos valores acima dos salários convencionais ou até a possibilidade de riqueza, as             

pessoas viam as atividades empreendedoras de pequena escala como uma melhor           

alternativa de vida.  

 

Apesar da informalidade ser considerada uma atividade de baixa remuneração na           

figura de trabalhadores marginalizados como engraxates, vendedores ambulantes e         

atividades afins, na verdade é uma atividade de alta produtividade e bastante            

abrangente, variando de atividades consideradas subempregos até grandes        

empresas (HART, 1973). Para o autor o mercado informal é um meio de inserção              

dos trabalhadores analfabetos e não habilitados para atuar profissionalmente, ou          

sem requisito de especialização, como serviços gerais, entre outras, sendo visto           

pelas pessoas como um estímulo contra o desemprego. 

 

Segundo Hart, a questão do trabalho como forma de sustento não está em “como              

poderíamos criar trabalho para os desempregados”, mas em “nós deveríamos mudar           

o nosso foco de trabalho no mercado formal ou deveríamos começar a reconhecer             
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atividades informais como um meio de participação social e estimulando sua           

produtividade?”. 

 

Segundo dados da pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e            

Estatística) em 2018 entre os meses de junho e setembro, 43% dos brasileiros             

encontram-se trabalhando na informalidade, sendo 92,6 milhões de brasileiros         

empregados, com 39,7 milhões de informais, como autônomos sem CNPJ ou           

carteira de trabalho. A pesquisa apontou que foi cerca de 11,9% a taxa de              

desemprego, meio por cento menor que o trimestre anterior, como podemos ver na             

tabela a seguir. 

  

O resultado desses dados se dá a informalidade ser vista cada vez mais como uma               

alternativa de vida para muitos dos que não ingressaram no mercado de trabalho             

formal por alguma razão. Segundo Hart, a pobreza sempre foi um fator presente             

entre os trabalhadores, e a informalidade é um meio de aumentar os rendimentos da              

categoria. Para ele é um erro classificar os trabalhadores pela categoria ou            

rendimento formal, e a forma correta de avaliar os trabalhadores é através da sua              

organização de força de trabalho pelo tempo de trabalho gasto, pois muitas            

atividades possuem baixa remuneração, mas podem ser complementadas com         

outras de diversas maneiras, pois apesar das condições adversas os trabalhadores           

são produtivos e capazes de se desenvolverem dessa forma, portanto o verdadeiro            

desempregado não é o que não possui emprego no mercado de trabalho formal,             

mas sim o que não aceita a oportunidade de trabalho para qual está classificado              

para atuar. (HART, 1973). 

 

4. A EXPERIÊNCIA DA INFORMALIDADE COMERCIAL NA SUPERVIA 

 

No dia 2 de maio de 2018, por volta das 10:45min me dirigi à estação Benjamim do                 

Monte, em Campo Grande - RJ para embarcar no trem, em direção ao centro do Rio,                

pois precisei voltar a Niterói para assistir aulas na UFF na parte da tarde. Me               

aproximando da estação, percebi que o trem já estava quase alcançando a            

plataforma, então comprei o bilhete e rapidamente atravessei a roleta, e então desci             
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correndo as escadas da estação para não perder o trem, que por sinal já estava de                

partida. Tendo êxito no embarque, atravessei dois vagões procurando um lugar para            

me sentar, porém todos os lugares já estavam ocupados, apesar de o trem não estar               

tão cheio a esse horário, porém contendo um número considerável de passageiros.            

Já no segundo vagão, visto que não encontrei lugares vagos disponíveis, resolvi            

seguir a viagem em pé, ao lado de uma das portas da composição, e esse foi um                 

bom lugar, pois conseguiria me apoiar, e ter certa reserva de espaço, caso o trem               

enchesse, pois já estava próximo ao horário de pico. 

 

Passadas algumas estações, comecei a observar a movimentação dos camelôs, e           

presenciei todo o tipo de mercadorias como salgadinhos, biscoitos, sorvetes,          

aparelhos eletrônicos, canetas especiais e brinquedos infantis com os ambulantes          

passando e vendendo alguma coisa. Mas, talvez devido ao horário, nenhum estava            

realizando vendas no vagão em que eu estava, eles apenas anunciavam seus            

produtos e passavam rapidamente para o próximo vagão. 

 

Pouco tempo depois cheguei à estação de Santíssimo. Quando o trem parou na             

estação e a porta ao meu lado se abriu, entrando uma pessoa com um carrinho de                

feira repleto de iogurtes, danones e outros laticínios. Como não havia onde se             

apoiar, e os assentos no vagão já estavam todos ocupados, a pessoa ficou em pé               

praticamente de frente para mim.  

 

Observando os produtos no carrinho, abordei a pessoa perguntando se aqueles           

produtos seriam para serem vendidos, e então a pessoa confirmou que sim, eram             

produtos a serem vendidos, e ela era um comerciante ambulante. Então aproveitei a             

oportunidade para perguntar se a pessoa poderia conversar comigo sobre o trabalho            

dele, pois tinha interesse em aprender e conhecer mais sobre como funcionava            

aquela atividade, e pegar algumas informações para a pesquisa. Ele foi bastante            

receptivo a ideia e topou participar da pesquisa. 

 

O rapaz entrevistado era branco, de boa apresentação pessoal, cabelo cortado,           

barba feita e tinha um cavanhaque bem feito, vestindo uma camisa polo azul, com              
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alguns bordados na camisa, mas sem nenhuma estampa, com uma bermuda jeans            

marrom e um tênis branco. O rapaz tinha 30 anos e seu nome era Diogo do Danone. 

 

O ambulante me disse que já estava nessa atividade havia 2 anos, trabalhando             

nesse ramo como MEI (Microempreendedor Individual), e trabalhando nessa área          

ele estava satisfeito, pois via como vantagem principal fazer sua própria rotina,            

escolhendo o seu horário de trabalho, assim como escolher quando tiraria suas            

folgas e férias quando quisesse, e agora ele tinha tempo para cuidar da própria casa               

e dos filhos, já que não ficava mais tão preso ao trabalho. Sua rotina de trabalho,                

geralmente, era de 10 horas, iniciando seu trabalho às 10 da manhã e encerrando              

às 8 da noite. Ele mora na comunidade do Rebu, em Santíssimo, e anteriormente              

trabalhou por 5 anos na Rede Globo como assistente de cabeamento, ajudando a             

passar os cabos de internet, energia, câmeras e etc. 

 

Porém foi demitido de sua função, e então migrou para a atividade como MEI, e               

disse que se sente melhor exercendo essa atividade por enxergar mais vantagens            

para si, e ele paga a contribuição da atividade, e gosta do que faz, além de                

aconselhar para que outras pessoas que estão em situação difícil devido ao período             

de crise, que foram demitidas ou problemas parecidos, que também o façam, pois             

ele vê essa atividade como sua profissão principal, recomendando bastante que as            

pessoas conheçam a atividade e também usem esse trabalho como uma           

oportunidade de se reinserirem no mercado, como profissionais autônomos.  

 

Os produtos vendidos pelo Diogo são Danones, Iogurtes e outros laticínios, e seu             

ponto de vendas costumam ser os trens, mas nesse dia ele não estava realizando              

vendas por lá, pois estava levando a mercadoria para a Central do Brasil, visto que               

também costuma realizar vendas na Central do Brasil, na Uruguaiana, em Padre            

Miguel, em Madureira, e também dentro dos trens. O rapaz me disse que um grande               

problema no mercado interno dos trens, e que afeta bastante os ambulantes que por              

lá exercem suas atividades, são os funcionários da Supervia, que estão “dando            

dura” em cima dos camelôs e apreendendo a mercadoria, que seria a pior parte              

desse confronto entre vigilantes e camelôs, pois eles fazem isso de modo coercitivo             
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e sem respeito algum, chamando o ambulante de modo vulgar, xingando e            

ofendendo, muitas vezes pegando a pessoal pelo braço para tomar sua mercadoria            

à força. O que para ele era algo ruim, mas já estava habituado em seu cotidiano. 

 

Diogo atribui esse problema da apreensão de mercadorias a outros ambulantes que            

costumam vender mercadorias ilícitas nos trens da Supervia. Essas mercadorias          

seriam provenientes de cargas roubadas, viradas, ou adquiridas sem a nota fiscal.            

Mas nem todos os camelôs vendem mercadorias ilícitas, como o cigarro GIFT, por             

exemplo, que vem direto do Paraguai, pois apesar de lá essa mercadoria ser             

legalizada, é repassada ao Brasil de forma ilegal, sem pagar os tributos, ou com              

material falsificado, assim como muitos produtos de origem Chinesa. Ele mesmo           

adquire sua mercadoria de um depósito, revendedor, ou de algum ponto legalizado,            

sempre em estabelecimentos que emitam a nota fiscal do produto, o que o permite              

comprar mais e vender seu produto mais barato que nas demais lojas concorrentes. 

 

Ele me disse que consegue tirar uma boa renda com esse trabalho, conseguindo             

pagar as despesas de casa, fazendo a própria jornada de trabalho, e gosta muito da               

ideia de ser o próprio patrão, e inclusive muitas pessoas da família dele também              

trabalham com isso: sua mãe, seu padrasto, sua esposa e seus quatro irmãos. Sua              

irmã mais velha tem 35 anos, e seus irmãos mais novos tem 25, 22 e 18, e todos                  

também trabalham com a venda de mercadorias, como ambulantes, porém os mais            

novos fazem isso como se fosse uma renda extra. Apenas sua irmã mais velha              

trabalha como ele, e contou, inclusive, que sua irmã mais velha já se beneficiou              

bastante trabalhando dessa forma, pois ela trabalhava e pagava a contribuição em            

dia, da forma correta, e em determinado momento ela ficou grávida, no período em              

que exercia a atividade, e por conta do MEI ter um auxílio gestação, a irmã dele                

pode solicitar o benefício por quase 6 meses enquanto não podia trabalhar, e ela              

ficou muito feliz com isso, pois não precisou ficar “se virando com bicos” durante              

esse tempo pois tinha o seu direito garantido. 
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Pesquisando no site portalmei.org pude encontra a seguinte informação: 

 
O valor do benefício depende do tempo de contribuição. Se a MEI, nos             

últimos quinze meses, contribuiu sobre o valor de R$ 880,00, por exemplo,            

esse será o valor do seu benefício. 

Uma questão importante é que, durante o período no qual estiver recebendo            

o benefício, a beneficiária deverá seguir pagando o DAS-MEI. Durante essa           

fase, a microempreendedora deverá emitir o documento informando sua         

condição de beneficiária, dessa forma, o documento de arrecadação será          

emitido apenas com os impostos devidos, excluindo-se a incidência da          

contribuição previdenciária. Tal fato acontece devido à contribuição        

previdenciária vir descontada diretamente do benefício recebido. Portanto, o         

salário maternidade é um dos bons benefícios aos quais a MEI tem direito             

após sua formalização. 

 

Ele me disse que não fosse pela alta carga tributária, ele até poderia se legalizar,               

tirando CNPJ e abrindo uma loja. A maioria dos camelôs não gostam de se legalizar,               

e optam pela informalidade devido ao alto custo cobrado pelo Estado, e pelo             

excesso de burocracia e exigência legal, pois a documentação como o registro no             

INSS, na Receita Federal e na Prefeitura Municipal são processos muito demorados,            

e quem está nessa atividade geralmente se encontra em condições difíceis, e            

portanto não teria dinheiro para contratar um contador para auxiliá-lo juridicamente           

para que o seu negócio possa ser devidamente planejado e conseguir colocar um             

estabelecimento comercial para funcionar. 

 

Algumas etapas que um lojista deve percorrer antes de iniciar suas atividades,            

retirado do site do Sebrae: 

 

● Obter registro da empresa na Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal           

(CNPJ), Secretaria Estadual de Fazenda; e Prefeitura Municipal, para obter o           

alvará de funcionamento. 
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● Requerer enquadramento na Entidade Sindical Patronal em que a empresa se           

enquadra (é obrigatório o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal por          

ocasião da constituição da empresa e até o dia 31 de janeiro de cada ano). 

● Fazer cadastramento na Caixa Econômica Federal, no sistema Conectividade         

Social – INSS/FGTS. 

● Fazer registro no Corpo de Bombeiros Militar. 

● Fazer registro na Previdência Social para inscrição da empresa no INSS. 

● Entrar em contato com a Prefeitura Municipal da cidade onde pretende instalar            

a loja para fazer a consulta do local e emissão das certidões de Uso do Solo e                 

Número Oficial. 

São muitas etapas que um camelô em situação difícil precisa percorrer para que             

consiga se formalizar. Em média, leva mais de dois meses apenas para abrir uma              

empresa no Brasil, e para conseguir um alvará de funcionamento e todas as licenças              

necessárias, leva em torno de 9 meses de espera. Algo que além de contribuir para               

a informalidade dos camelôs, também impede que novos empregos sejam gerados a            

partir desses novos negócios. 

Pesquisando sobre o assunto, encontrei os seguintes dados: 

 

O Brasil se encontra    

numa posição baixa  

no ranking mundial  

na quantidade de   

dias necessários  

para se abrir um    

negócio. 

 

Fonte: Doing Business 2017, ICE 2016, Contabilizei. Infografia: Gazeta do Povo.  
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Segundo o relato, existe um sindicato responsável por auxiliar os ambulantes que            

trabalham dentro dos trens da Supervia, mas por estarem insatisfeitos com o serviço             

prestado devido aos constantes conflitos entre os seguranças da Supervia e os            

ambulantes, com a apreensão da mercadoria e tratamento desrespeitoso que eles           

muitas das vezes recebiam por parte dos seguranças, e o sindicato muitas das             

vezes não estava presente para intermediar o conflito, muitos dos ambulantes           

ficaram desacreditados e passaram a optar por trabalharem de forma independente,           

sem filiação. 

A apreensão e o extravio da mercadoria dos camelôs não é autorizado pela polícia,              

pois o procedimento correto deveria ser a remoção do ambulante para a saída mais              

próxima, e por alguns camelôs se sentirem lesados com o procedimento incorreto,            

acabam indo à delegacia dar parte como roubo ou furto de seus pertences, o que               

muda o quadro alternando os envolvidos na posição de infrator-vítima.  

Pesquisei sobre o sindicato mencionado, e descobri que ele foi fundado por Jorge             

Gonzaga, o Azulão, em apoio a CUT/RJ e o Sindicato dos Ferroviários em 2000, e               

se chamava SINDATREM (Sindicato dos Ambulantes dos trens da Central do Brasil),            

e mais tarde em 2005 fundaram a ASTRATERJ (Associação dos Trabalhadores           

Ambulantes dos Trens do Estado do Rio de Janeiro). Na internet foi possível             

encontrar um registro das atividades do ASTRATERJ em seu blog até o ano de              

2010, no blog do Azulão, até 2012, e em sua página no facebook, até o presente                

momento. Atualmente Azulão participa da ONG Amigos do Trem, e atua           

principalmente no ramal Gramacho - Saracuruna. 

Durante a conversa, tomei ciência de que um grupo de ambulantes da Zona Oeste              

do Rio formou-se com o intuito de trabalharem de forma regular e legalizada, e foi               

atraindo pessoas por iniciativa própria e que se juntaram para fazer uma cooperativa             

de forma a organizarem o seu trabalho nos trens. Esse grupo passou a trabalhar              

com coletes, como símbolo da equipe, representando os trabalhadores legalizados,          

o que deu um resultado bastante positivo, pois passaram a ter menos problemas             

com os vigilantes da Supervia, pois conseguiam exercer suas atividades sem           

problemas. Todos aqueles que quisessem fazer parte da equipe teriam que procurar            
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os responsáveis pela organização do grupo, se inscrevendo, para então ganharem           

seus coletes e tornarem-se membros cadastrados. Apesar da iniciativa ter sido um            

sucesso, com o tempo os participantes foram saindo, seja por motivos pessoais ou             

por doença, ou qualquer outro motivo particular, o que fez com que o grupo              

acabasse se dispersando e consequentemente assim encerrando as suas         

atividades, retornando ao modelo de trabalho independente, cada um por si, como            

era anteriormente. 

Diogo do Danone me contou que acreditava que a intervenção militar no Rio de              

Janeiro deu algum resultado, pois reduziu por um tempo o número de roubos a              

cargas de caminhões. Acompanhei no telejornal uma reportagem em que abordava           

o cotidiano dos caminhoneiros, e que dizia que os caminhoneiros costumam evitar a             

realização de entregas e fornecimento de cargas no Estado do Rio de Janeiro,             

devido ao alto número de roubos a caminhões nos trechos em que passam pelas              

principais comunidades do Rio. Diogo me disse que sentiu que a mesma teve um              

papel importante em sua rotina, pois o número de mercadorias ilícitas           

comercializadas dentro dos trens também diminuiu, pois esse alto número de           

produtos roubados estava afetando também os ambulantes que trabalhavam de          

forma lícita, com a nota fiscal de seus produtos provenientes de fornecedores            

legalizados, pois a supervia também havia aumentado o seu patrulhamento contra           

os ambulantes e estava colocando todos no mesmo barco, como se todos fossem             

bandidos, devido ao comércio de cargas roubadas também ter aumentado nos trens.            

Com a intervenção, diminuiu o número de cargas roubadas, e também dos            

ambulantes que adquiriam tais mercadorias.  

Ele me disse que seu faturamento foi muito bom com a diminuição da circulação de               

carga roubada, e que vender mercadorias lícitas é um fator que transmite            

credibilidade, pois os ambulantes que trabalham com mercadorias lícitas são          

reconhecidos pela clientela do cotidiano das viagens nos trens, e o fato deles             

trabalharem com produtos lícitos atrai a confiança dos passageiros, pois sabem que            

aqueles produtos são de qualidade, por saberem a sua origem. A própria Supervia             

avisa aos passageiros para evitarem consumir produtos de procedência duvidosa          

vendidos pelos camelôs, desencorajando o comércio dos camelôs que vendem          
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produtos ilícitos, o que por outro lado beneficia os vendedores de produtos lícitos,             

por eles manterem uma certa tradição, pois alguns ambulantes até mostram a nota             

fiscal durante suas abordagens de vendas dentro dos vagões, como uma prova de             

qualidade de seu produto. 

Outro ponto importante abordado durante o diálogo foi que os camelôs que vendem             

produtos industrializados, comprados num fornecedor, consegue fazer entre 20 e          

25% de lucro sobre esse produto, não podendo lucrar mais devido aos impostos,             

pois se os impostos fossem menores, eles teriam condições de fazer uma margem             

de lucro maior, com um preço mais acessível aos passageiros. Em compensação os             

produtos manufaturados como cocadas, empadas, coxinhas, sacolés, e demais         

produtos caseiros conseguem faturar de 2 a 3 vezes mais, tanto na quantidade de              

vendas quanto no lucro líquido, pois as pessoas em casa consomem menos            

materiais para poder fazer o produto, e o material acaba sendo mais em conta, e               

então ela consegue fazer um preço mais acessível pagando menos impostos, e não             

precisam arcar com os custos de frete, funcionários, impostos na fonte, que vem do              

fornecedor, e também não precisa comprar e nem vender o produto com nota fiscal,              

o que torna a margem de lucro do ambulante muito maior. 

Diogo me disse que consegue programar o seu horário de trabalho, trabalhando 5 a              

6 dias na semana, e que devido a essa comodidade de planejar o seu horário, pode                

levar seus filhos a escola, e diz que não é necessário se matar de trabalhar, pois ele                 

pode ver o fluxo de como está o horário, pois ele já tem um certo horário marcado                 

para trabalhar. Ele me disse que do dia 1 até o dia 10 é a época do mês com maior                    

atividade entre os camelôs, pois sabem que a clientela costuma receber seus            

salários no começo do mês, e portanto se concentram em peso nas vendas nesses              

dias. Do dia 10 ao dia 20, o fluxo de camelôs diminui, mas ainda podemos encontrar                

uma boa quantidade de camelôs trabalhando nos trens, alguns para tentar           

complementar a renda pois não conseguiram atingir a meta para o período, outros             

para fazerem um extra após terem alcançado suas metas. E do dia 20 ao dia 30, é                 

quando os camelôs praticamente suspendem suas atividades. O fluxo de camelôs           

diminui drasticamente pois eles sabem que a clientela está ficando sem dinheiro e o              

nível de vendas é mais fraco nesse período. Os camelôs têm um senso de que a                
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economia na sociedade também influencia a economia no mercado interno dos           

trens, diante do ciclo econômico que se forma nos períodos dentro de um mesmo              

mês, pois o poder de compra da clientela acaba sendo um fator determinante para o               

faturamento dos camelôs, pois com menos clientes dispostos a consumir seus           

produtos, consequentemente suas vendas também acabam reduzindo, parte da         

estratégia de vendas, portanto é aguardar a renovação do ciclo com o recebimento             

do salário para então voltarem aos trabalhos. 

Ele também me disse que um fator positivo de trabalhar dessa forma, é que todos os                

dias ele vê dinheiro, e que o faturamento médio de um camelô que compre seus               

produtos com um fornecedor fica em torno de 80, 100 e 150 reais por dia de                

trabalho, com o ambulante lucrando de 20 a 25% com o preço do produto adquirido,               

e que ambulantes que vendem produtos manufaturados conseguem lucrar de 2 a 3             

vezes mais, com o faturamento podendo chegar a 300 reais por dia de trabalho, e               

talvez mais, dependendo do produto. Há algum tempo atrás, enquanto fazia um            

trabalho para a disciplina de sociologia econômica, me deparei com o tema            

“Mercados populares” para a apresentação do seminário, e durante a pesquisa me            

deparei com alguns autores que abordavam o tema dos mercados populares na            

perspectiva de redes e cooperativa, e então passei a observar os trens com mais              

atenção, para tentar entender o que se passava naquele local com um mercado tão              

inusitado. Nesse momento tive contato com um ambulante que vendia balas           

caseiras de leite em pó carameladas, e numa conversa breve durante a viagem, no              

trem em direção a Santa Cruz, ele me contou que estava trabalhando naquele ramo              

pois havia perdido o emprego, e optou por trabalhar como ambulante para conseguir             

pagar as contas de casa. No começo ele disse que gastava o dinheiro com bebidas               

e noitadas na rua, mas depois de um tempo, ele passou a entregar o dinheiro para a                 

esposa, que passou a ajudá-lo fazendo as balas em casa para que o marido              

vendesse nos trens, e com isso estavam conseguindo reformar sua casa. Naquela            

oportunidade, durante a conversa, ele me contou que havia faturado em torno de             

300 reais em vendas com o seu produto, e estava satisfeito com o resultado do dia e                 

estava retornando para casa, pois havia atingido a sua meta. Me perguntava se             

aquele faturamento do ambulante das balas de leite em pó, também conhecida            
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como Beijinho, havia sido um golpe de sorte ou realmente ele havia feito algo              

especial para conseguir faturar daquela forma, e foi então que colocando o relato do              

Diogo do Danone sobre a métrica do faturamento médio dos produtos vendidos que             

são industrializados e manufaturados, pude compreender melhor como funciona         

cada uma. 

Ele me disse também sobre o governo, que não ajudava com nada, sendo bastante              

isento e imparcial, sem oferecer nenhuma vantagem aos trabalhadores ambulantes          

que exercem essa atividade, e devido a isso eles precisavam se virar por conta              

própria. Apesar disso, ele sempre indica essa atividade para as pessoas que            

precisam fazer uma renda extra, assim como tiverem interesse de transformá-la em            

sua atividade principal, pois é uma forma da pessoal se reinserir no mercado de              

trabalho sem que precise se humilhar para ganhar o seu dinheiro. 

Muitos dos que estão nesse ramo optaram por essa atividade no momento da crise,              

pois estavam passando por necessidades, perdendo o seu emprego anterior, e não            

encontravam vaga no mercado de trabalho devido a sua baixa qualificação no            

currículo, ou ausência de vagas devido a grande procura e precisaram de uma             

alternativa para seguirem em frente. Diogo diz que se o governo estimulasse a             

população com campanhas para aumentar o número de pessoas atuando na           

atividade, e também oferecesse conteúdos desse tipo nas escolas, facilitaria muito a            

vida das pessoas que não sabem por onde começar e precisam de uma atividade              

para servir como seu ganha-pão, pois, para ele, evitaria o roubo de cargas ligados a               

essa atividade pois ajudaria as pessoas a formarem uma ideia do que é certo ou               

errado, e também reduziria o estigma de que o ambulante é um cidadão             

marginalizado, e se encontra nessa situação apenas por falta de opção no mercado             

de trabalho. As crianças poderiam ajudar em casa, se ocupando com atividades nas             

horas vagas e aprendendo com seus pais a como administrar as contas de casa e               

também como preparar os produtos manufaturados, e adquirindo a experiência do           

cotidiano que eles tem contato com a atividade, e não prejudicaria a rotina diária              

dessas crianças, e elas teriam um maior interesse de participar das atividades na             

escola, pois teria elementos de seu cotidiano sendo colocados em pauta, além de se              

prepararem para um rumo certo, e conhecerem como funciona a realidade do país             
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com o trabalho nessa área, o que contribuiria para o futuro delas, pois elas teriam               

mais tempo ocupadas em atividades construtivas, e menos tempo no ócio, pois,            

como o Diogo disse, a escola não fornece preparo algum na questão econômica,             

pois passa apenas o conteúdo teórico, e não traz exercícios práticos para que a              

criança possa aprender a lidar com a realidade cotidiana dela, e não há uma              

objetividade ou aplicação pragmática no ensino passado.  

O camelô também relatou como costumam surgir os mercados na região onde ele             

mora, na comunidade do Rebu, em Santíssimo. Uma pessoa motivada resolve abrir            

uma vendinha, seja de salgados, ou de chinelos, ou qualquer produto que desejar, e              

se der certo, as outras pessoas acabam aproveitando o embalo, vendo que a região              

possui demanda para aquele produto, e abrem outra venda de um produto            

semelhante por perto, para também faturarem com aquele público consumidor de           

determinado serviço ou produto na região. Em Campo Grande também pude           

presenciar o surgimento de pequenos comércios na região onde moro. Minha tia            

Denise, que mora de frente para a minha casa, reformou a própria casa, e fez um                

segundo andar com duas quitinetes para alugar, e na parte de baixo ela fez uma               

loja, também para alugar. Enquanto a loja de baixo estava alugada, ela montou uma              

barraquinha da açaí na porta de casa, e começou a aparecer uma clientela, mas              

apesar de conseguir um número razoável de clientes, ela notou que a demanda             

predominante da região era outra, então resolveu abrir um bar na loja que havia              

construído ao lado de casa, e começou a surgir um público proveniente daquela             

demanda local, que fez com que o negócio que ela havia criado pudesse se manter               

estável. Pouco tempo após o sucesso do bar dela, começaram a surgir outros bares              

na mesma rua, próximos onde ela havia aberto o seu próprio bar. Logo em seguida,               

minha outra tia, a Dilza, viu que havia demanda ligada ao bar, e resolveu abrir uma                

tenda bem ao lado do bar, oferecendo churrasquinho, e complementando com a            

oferta de produtos relacionados a área, montando assim uma parceria com o bar e              

conseguindo tocar o seu negócio como numa cooperativa. Assim como minha outra            

tia, a Deise, vendo o sucesso das outra duas, resolveu abrir um negócio de              

quentinhas em casa, pois ela mora ao lado do bar, e meus dois primos, Renan e                

Washington optaram em trabalhar no Uber como atividade principal. Minha mãe,           

Fátima, também se sentiu motivada pelas minhas tias e começou a vender trufas e              
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empadões por encomenda. No período do começo da crise foi quando mais pude             

notar o enorme crescimento do comércio no meu bairro, onde as pessoas            

começaram a reformar suas casas para transformar parte delas em loja, seja para             

alugar ou montar o seu próprio negócio, pois viam como uma oportunidade para             

fazerem uma renda extra ou exercerem uma atividade principal. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Podemos concluir que a informalidade é um elemento que sempre se fez presente             

na sociedade, devido a fatores socioeconômicos ligados ao Estado e ao Mercado, e             

embora contribuições de estudos sobre a área estejam expandindo os horizontes de            

tal temática, e devido a sua complexidade, ainda buscamos a compreensão de todos             

os fenômenos que integram a informalidade, pois há diversas interpretações sobre o            

fato, seja associando a informalidade a um problema social ou como uma solução             

perante o desemprego. 

 

Nas condições em que atuam os comerciantes ambulantes nos trens da Supervia no             

Rio de Janeiro, podemos notar que os agentes utilizam a informalidade como forma             

de reintegração social, realizando um tipo de trabalho mesmo sem estarem           

empregados, e transformando de uma condição adversa em seu ganha-pão. A           

capacidade de empreender dá a esses trabalhadores a possibilidade de colherem           

frutos de seu trabalho, e ainda que sem direitos trabalhistas, tem uma perspectiva de              

conseguirem um faturamento em suas vendas maior do que teriam num emprego            

formal. A informalidade pode ser vista como uma necessidade ou uma oportunidade,            

visto que ela abarca pessoas com diferentes níveis de escolaridade, sejam iletrados            

ou graduados que buscam um espaço no mercado para alcançar seus objetivos.  

 

Tanto o Estado quanto o Mercado possuem um papel fundamental na regulação dos             

fatores socioeconômicos, e como vimos, as políticas públicas aplicadas pelo Estado           

podem interferir direta ou indiretamente na questão da informalidade. Regulações,          

tributos, programas assistenciais, fiscalização e coerção são elementos que podem          
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ser decisivos na escolha pelo setor de atividade. Assim como o Mercado também             

possui uma influência importante na economia, realizando investimentos,        

concedendo crédito ou mesmo ampliando postos de trabalho. Mas devido ao           

estigma para com os trabalhadores informais, eles acabam sendo vistos por partes            

dessas estruturas como marginalizados. cujas mercadorias são derivadas de fontes          

de origens duvidosas ou clandestinas, ou mesmo associando os informais a           

criminalidade, ou ilicitude. 

 

Para que os trabalhadores informais consigam êxito em sua atividade eles recorrem            

a performances a fim de atrair seu público, e os trens se tornam um verdadeiro palco                

para eles, onde cada ambulante inventa um personagem que desempenha o seu            

papel para o público presente, buscando assim cativar a atenção dos seus clientes a              

fim de atingir o seu objetivo desejado. Cada camelô utiliza uma estratégia diferente,             

e é perceptível que junto a performance, é necessário que consigam atender as             

necessidades de seus clientes em potencial, oferecendo produtos voltados para sua           

parcela de público almejada, buscando combinar criatividade, inovação e bom          

humor.  

 

Mais do que uma escolha legal ou burocrática, o empreendedorismo na           

informalidade é visto como um meio de sobrevivência para muitos trabalhadores que            

buscam uma forma de sustento em meio a escassez de vagas no mercado de              

trabalho, e possuem disposição para trabalhar, mas não possuem qualificação          

técnica para atuar no mercado formal, e tendo em vista que com o passar do tempo                

a concepção de informalidade também se modifica, Também é perceptível que o            

Estado, ainda que timidamente, tenha incentivado que os trabalhadores informais          

migrem para o setor formal através da legalização das atividades que traz consigo a              

possibilidade de maior inclusão social com alguns direitos trabalhistas mais básicos,           

além de concessão para o uso de espaço público em determinadas situações e             

facilidade na obtenção de crédito e outros benefícios econômicos para a obtenção            

de bens e mercadorias utilizadas na atividade. 

 

O empreendedorismo ainda não pode ser considerado uma solução de fato para os             
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problemas socioeconômicos da população, mas de fato possibilita o subsídio e           

ascensão social de camadas mais pobres da população, e movimenta o mercado,            

gerando trabalho e postos de emprego, formal ou informalmente, chegando a atingir            

uma parcela considerável do produto interno bruto nacional, o que é notório para o              

desenvolvimento do país. É possível que independente do combate ou o estímulo ao             

setor informal, ele continue existindo, e políticas públicas por parte do Estado sendo             

aplicadas de maneira a colaborar com o desenvolvimento do setor informal aumente            

a inclusão social desses trabalhadores, combatendo o desemprego e a pobreza, e            

permitindo a geração de riquezas e novos postos de trabalho no mercado.  

 
Logo na Sociologia devemos considerar a questão da informalidade como um           

fenômeno social ainda sem uma definição absoluta, visto que há diversos fatores            

que podem ser interpretados por diferentes ângulos relacionados ao mesmo objeto           

de estudo, fazendo com que o dinamismo das relações colabore para que a             

sociedade transforme a sua percepção do fenômeno da informalidade de acordo           

com a época, região, cultura, relações sociais, fatores econômicos e políticas           

públicas adotadas pelo Estado. Como a questão da informalidade possui uma           

grande complexidade que dificulta a sua compreensão em todas as dimensões,           

muitos estudos sociológicos nos servem de bússola no aprofundamento desse          

objeto em questão, analisando como as relações sociais se dão de acordo com as              

estruturas presentes na sociedade. Posto que o Estado possui um papel central            

nessa dinâmica socioeconômica, é necessário que a participação do mesmo, seja           

direta ou indiretamente, possa ser feita de forma agregadora a fim de permitir que a               

informalidade se adapte a realidade social, viabilizando assim possibilidades que          

façam do mercado informal uma ferramenta para a inclusão social. 
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