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RESUMO 

O mercado informal se estabelece como alternativa de emprego para aqueles que não se 

inseriram no mercado formal. Apesar de ser uma opção perante a falta de oportunidade, a 

informalidade a longo prazo tende a gerar retornos negativos para o mercado de trabalho. Neste 

contexto, percebe-se a necessidade de estudar esse mercado, pela importância que a perpetuação 

desse trabalho tem para o desenvolvimento econômico do país. Nas abordagens sobre a 

informalidade encontram-se visões sobre a origem e estabelecimento desta forma de trabalho, 

bem como seus impactos para o desenvolvimento econômico. A metodologia utilizada para 

estudar esse mercado em Campos dos Goytacazes foi o estudo de caso em locais onde há 

presença de informalidade, com o objetivo de extrair desses trabalhadores os motivos e as 

causas de sua inserção no mercado informal e detectar a abordagem que se encaixa com a 

realidade do mercado informal desse município. Com essa análise, foi observado que o mercado 

informal de Campos dos Goytacazes está condicionado a visão estruturalista, em que por meio 

das transformações setoriais se originou a informalidade.  

Palavras-chave: Mercado informal, Campos dos Goytacazes, estudo de caso. 



ABSTRAT 

The informal market is established as an employment alternative for those who have not entered 

the formal market. Although it is an option in the absence of opportunity, long-term informality 

tends to generate negative returns for the labor market. In this context, it is necessary to study 

this market, due to the importance that the perpetuation of this work has for the economic de-

velopment of the country. In the approaches on informality are visions on the origin and estab-

lishment of this form of work, as well as its impacts for the economic development. The meth-

odology used to study this market in Campos dos Goytacazes was the case study in places where 

there is presence of informality, with the objective of extracting from these workers the reasons 

and the causes of their insertion in the informal market and detect the approach that fits with 

the reality of the informal market of this municipality. With this analysis, it was observed that 

the Campos do Goytacazes informal market is conditioned by the structuralist view, in which 

sectoral transformations originated informality. 

Keywords: Informal market, Campos dos Goytacazes, case study. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o decorrer dos anos, constata-se uma absorção de mão de obra gerado pelo 

mercado informal. A evolução desse mercado se justifica pelo avanço de vagas de trabalho não 

regulamentadas pelo governo, e que por isso se constituem à margem da formalidade.  O 

mercado informal se estabelece como uma alternativa para aqueles que não se inseriram no 

trabalho formal. A curto prazo, essa ocupação tem gerado resultados relevantes, alocando no 

mercado de trabalho os indivíduos que estavam fora do mercado formal. Todavia, a 

informalidade traz consigo resultados negativos para os indivíduos que se encontram nesta 

situação, visto que há de se considerar os efeitos que podem ser gerados a longo prazo, como 

empregos instáveis e sem proteção trabalhista. Esta conjuntura se constitui não apenas no Brasil, 

mas em todo mundo, visto que a informalidade tem vigorado tanto em países em 

desenvolvimento quanto nos desenvolvidos. 

De acordo com os dados extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados1 

(CAGED), referente aos anos de 2015 a 2017, o mercado formal comprimiu pelo terceiro ano 

seguido. Com a recessão, que se estabeleceu a partir de 2014, muitas empresas reduziram a 

contratação e a permanência de funcionários, gerando um alto índice de desemprego. Diante 

deste quadro, muitos trabalhadores buscaram alternativas de fonte de renda no mercado 

informal, e, consequentemente, o número de empregos sem carteira assinada superou. 

Neste contexto, a inserção no mercado informal passou a ser uma realidade presente na 

vida de milhões de brasileiros. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios 

Contínua (PNAD contínua) do final de 2014, constataram um crescimento do emprego sem 

carteira assinada e por conta própria e uma contração do emprego com carteira assinada no 

mesmo período em todo o país. Observando os dados da PNAD do último trimestre dos anos 

de 2016 para 2017, verificou-se uma variação percentual de -2% na taxa de empregos com 

carteira assinada, gerando uma diminuição de 685 mil vagas formais. Enquanto isso, a variação 

de emprego sem carteira assinada foi de 5,7%, com um incremento de 598 mil pessoas.  

De acordo os dados de ocupação apresentados no período supracitado, a única que 

decresceu foi o emprego com carteira assinada. Diferentemente das estatísticas da formalidade, 

o emprego sem carteira assinada e por conta própria tiveram ampla representatividade neste 

período. Assim sendo, esses dados demonstram uma precarização do mercado de trabalho 

brasileiro, em que o trabalho informal se apresenta superior ao trabalho formal, dado o número 

                                                 
1  O CAGED é uma ferramenta de dados que registra as admissões e desligamentos no mercado de trabalho, 

disponibilizado pelo site do Ministério do Trabalho. 
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de ocupações.  

No estado do Rio de Janeiro, o diagnóstico não foi diferente. Os dados da PNAD 

contínua sobre este estado comprovaram um crescimento de 12,8% do trabalho sem carteira 

assinada no último trimestre dos anos de 2016 para 2017. Ao contrário desta elevação, o 

trabalho com carteira assinada teve uma variação de -4,6%, o que revelou um desempenho 

inferior se comparado ao índice da média nacional. 

De acordo com os dados sobre o mercado de trabalho da Relação Anual de Informação 

Social do Ministério do Trabalho (RAIS/MT), que disponibiliza dados sobre o mercado de 

trabalho em Campos dos Goytacazes e demais cidades brasileiras, foi possível detectar uma 

diminuição de empregos formais em Campos dos Goytacazes. A parcela de trabalhadores 

formais de Campos, em 2015, representava uma soma de 98.870 pessoas. Já em 2016, essa 

quantidade decresce, passando para 90.282 e posteriormente para 85.303 pessoas em 2017. 

Esses números apontam uma possível elevação do desemprego bem como da informalidade 

neste município. Assim como em Campos dos Goytacazes, outros municípios do estado do Rio 

de Janeiro também representaram uma diminuição de empregos formais com uma leve melhora 

em 2017, conforme apresenta-se na Tabela 1. 

Tabela 1- Número de empregos formais nos principais municípios da região 

Norte Fluminense de 2015 a 2017. 

  2015 2016 2017 

Campos dos Goytacazes 98.870 90.282 85.303 

Macaé 138.950 126.871 113.996 

Quissamã 3.458 3.114 3.528 

Cardoso Moreira 1.623 1.455 1.574 

São Francisco de Itabapoana 3.452 3.412 3.373 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MT. 

 

Levando em consideração os dados destes municípios que possuem uma localização 

próxima ao município em análise, nota-se que, assim como em Campos, o município de Macaé, 

que possui uma elevada representatividade de mercado de trabalho se comparado as outras 

cidades do norte fluminense, apresentaram um declínio na quantidade de empregos formais. De 

forma geral, ressalta-se que, a abrangência de empregos formais tem reduzido em alguns 

municípios do estado do Rio de Janeiro. 

Contudo, é possível detectar uma breve recuperação da economia no Brasil. Dados da 

PNAD contínua de 2017 e 2018 manifestam que a parcela de pessoas desempregadas tem 

decrescido, conforme os dados apresentados na Figura 1. 
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Figura 1- Taxa de desocupação de outubro de 2017 a setembro de 2018 no Brasil 

                  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD. 

 

 De acordo com as informações da PNAD contínua de 2018, os meses de julho a 

setembro deste ano encerrou com 12,5 milhões de desempregados perante a 13 milhões no 

trimestre anterior. Com a desaceleração da taxa de desocupação, o mercado de trabalho volta a 

se estabelecer, gerando mais empregos. Pode-se notar que este movimento do mercado de 

trabalho possibilitará uma recuperação da economia, com uma maior inserção de pessoas no 

mercado de trabalho. No entanto, analisar a taxa de desemprego sem compreender o porquê de 

suas variações não revela os fatores essências interligados a esses dados. 

 Embora o ano de 2018 aponte uma diminuição da taxa de desemprego, essa melhora 

não se justifica pelo aumento de trabalhadores com carteira assinada. Dados da PNAD contínua 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) indica que esse 

comportamento se evidencia pelo aumento dos trabalhadores informais. No último trimestre de 

setembro de 2018, a quantidade de trabalhadores sem carteira assinada aumentou se comparado 

com o trimestre anterior, representando um incremento de 522 mil pessoas. Igualmente 

aconteceu com os trabalhadores por conta própria, com acréscimo de 432 mil pessoas. Neste 

contexto, verifica-se que a realidade vivida pelo país nos últimos anos é de um crescimento de 

trabalho que se concebe fora da formalidade.  

 O desemprego é um fator significativo para que se constitua a informalidade, visto que 

a variação do desemprego impactará na elevação ou na diminuição do mercado informal. Do 

mesmo modo, o período de crise, a pobreza, a falta de qualificação, altas taxas de impostos e 

transferência de renda são igualmente fatores que motivam a inserção do trabalhador no 
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mercado informal. Estes afetam a informalidade e permitem o seu crescimento em detrimento 

do mercado formal. 

Com a crise estabelecida no segundo semestre de 2014, por exemplo, observou-se uma 

elevação do nível de desemprego que pode ser explicado por várias razões, dentre estas a 

instabilidade das empresas em manter os seus funcionários devido à recessão. Dessa forma, o 

período de crise instaurado em 2014 propiciou uma ampliação do desemprego e 

consequentemente do setor informal. Dados da PNAD contínua mostram que se analisarmos os 

anos de 2014 a 2016, houve um amplo incremento de pessoas desempregadas. A recuperação 

da taxa de desemprego começou a se estabelecer a partir de 2017, que fechou o ano com 11,8%. 

Assim, o efeito gerado em períodos de estagnação econômica se exteriorizará na presença da 

informalidade. 

A pobreza é outra condição que está diretamente relacionada ao crescimento do mercado 

informal. Dado que o Brasil é um país em desenvolvimento, o nível de informalidade 

constituído neste mercado se torna perceptível, pois o trabalho informal é considerado como 

sinônimo de atraso em uma economia. Grande parte das pessoas que são intituladas como 

pobres estão enquadradas na informalidade, onde a maioria são indivíduos que não tiveram uma 

boa qualificação. Se o mercado informal está se elevando, esse aumento influenciará no nível 

da pobreza. Neri (2001) afirma que: 

 
Nenhum segmento contribui mais para a pobreza brasileira do que o 

setor informal. Cerca de 51,3% dos pobres brasileiros estão em famílias 

chefiadas por informais. Os chefes desempregados contribuem apenas 

em 5,4% para a pobreza brasileira. Quer dizer, o grande depositário de 

pobres brasileiros não é o desemprego, mas a informalidade. Pessoas 

que têm trabalho, trabalham, mas não ganham o suficiente para 

sustentar as suas famílias (NERI, 2001, p.57). 

 

Grande parte dos trabalhadores informais possuem baixa qualificação. No mercado 

informal existe uma viabilidade maior para que pessoas com baixa qualificação possam 

trabalhar, visto que na informalidade a especialização não é um ponto crucial. Já no mercado 

formal, a exigência de qualificação profissional é superior. Empresas formais exigem 

conhecimentos que em muitos setores do mercado informal não são necessários. Isso leva as 

pessoas que possuem baixa qualificação sejam atraídas para o mercado de trabalho informal. 

Mais um elemento pertinente à inserção no mercado informal são as altas taxas de 

impostos exigidas no mercado formal. Empresas formais possuem benefícios garantidos por lei, 

assim como obrigações, como o pagamento dos impostos. Essa legalidade permite que essas 

empresas atuem de forma ativa no mercado. Contudo, as altas taxas de impostos podem afetar 
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o mercado de forma geral e levar a um aumento de inserção na informalidade, para esquivar-se 

dessa obrigação.  

Outro indicador relevante sobre o mercado informal são programas de transferência de 

renda. Um exemplo de transferência de renda no Brasil é o Bolsa Família. Este programa do 

governo permite que muitas famílias consigam uma condição mínima de sobrevivência. Este 

programa social que possibilita uma estabilidade pode favorecer a saída do trabalhador do setor 

formal para o informal pela “segurança” que este benefício transmite. Por ter uma abrangência 

nacional, o Bolsa Família passa a compor o conjunto de possibilidades de escolha dos 

indivíduos que se encontram na linha da pobreza. Estando na formalidade com um emprego 

que não gere uma estabilidade nem uma renda desejável, o indivíduo poderá cogitar a 

possibilidade de se inserir na informalidade, podendo obter uma renda próxima ao do mercado 

formal e ainda garantir um benefício do governo. Isso vale também para as mulheres, que 

poderão aliar suas atividades domésticas e cuidado com filhos com serviços que permitem o 

equilíbrio entre trabalho e suas rotinas, como atividades artesanais, por exemplo.   

Perante esta análise, observa-se questões relevantes para elevação da inserção no 

mercado informal. Muitos não possuem a escolha de entrar na informalidade, devido ao estado 

de pobreza, no entanto, muitos se inserem no mercado informal realmente como uma escolha, 

por obter retornos positivos neste setor. O programa Bolsa Família pode ser considerado um 

exemplo de mecanismo de incentivo ao mercado informal, quando há forte estímulo entre os 

beneficiários a aderirem as atividades por conta própria e, ou, sem carteira assinada para 

continuar recebendo o benefício, tornando a fiscalização mais difícil pelo órgão gestor do 

programa. 

Logo, estudar este mercado que está à margem da formalidade e o seu enraizamento na 

economia do país torna-se pertinente, pois, como observado, a informalidade tem apresentado 

uma tendência de elevação em períodos de estagnação econômica. Por isso, entender os fatores 

que geram essa informalidade no mercado de trabalho torna-se indispensável para que estudos 

econômicos sejam elaborados para desenvolvimento o do país. 
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1.1. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A informalidade estabelecida em uma economia traz perdas para a sociedade. Dentre elas, 

as principais são: redução da arrecadação tributária e previdenciária e a falta de proteção 

trabalhista dos ocupados em atividades informais, fatores esses que fazem com que estes 

trabalhadores estejam vulneráveis a situações de pobreza. 

Quando se trata de pessoas racionais, isto é, pessoas que pensam na margem, há uma 

possibilidade delas se prepararem para o futuro, através de uma poupança ou de investimentos 

que transmitirá um nível de seguridade mais sólido. Essa preparação é compulsória no mercado 

de trabalho formal, visto que o indivíduo tem sua aposentadoria garantida por lei. Já no mercado 

de trabalho informal, ela tem que partir da iniciativa do próprio indivíduo.  

Assim, essas são algumas dificuldades daqueles que estão inseridos no mercado 

informal, onde se conquista uma alternativa de curto prazo, que estabelece uma segurança 

momentânea e para muitos de sobrevivência, porém não gera uma estabilidade para os 

indivíduos com o decorrer do tempo. Portanto, existem questões que precisam ser tratadas sobre 

a informalidade para que fique explícito as vantagens e desvantagens deste mercado. 

De acordo com as desvantagens de estar no mercado informal, outro ponto negativo é 

sobre a produtividade. Segundo Kelniar; Lopes e Pontíli (2013), “os proprietários do capital 

humano são os trabalhadores, estes não podem se separar de suas habilidades e quanto mais 

conhecimento adquirirem melhor será a produtividade”. O ideal é que o capital humano esteja 

no máximo de sua produtividade. Quando este objetivo não é atingido, isso impede o 

crescimento do mercado e, proporcionalmente, o crescimento econômico do país. Isso 

ocasionará em um ciclo vicioso, onde uma baixa produtividade gera um baixo crescimento 

econômico e consequentemente um baixo PIB. Assim, a informalidade pode fomentar um 

decrescimento da produtividade do país, pois no mercado informal não se obtém o máximo de 

produção. Desta forma, a informalidade poderá interferindo no nível de produtividade do país. 

Apesar do aumento cada vez mais evidente do mercado informal, as dificuldades que 

provem deste mercado através da precarização de trabalho mostram que sustentar esse 

crescimento sem políticas para suprimir esse avanço se torna questionável. A necessidade de 

tratar a informalidade de forma a tornar os trabalhadores pertencentes a esse mercado na linha 

da formalidade é o que se entende como o caminho viável para um mercado de trabalho digno 

e protegido, através dos direitos providos pelo mesmo.  

Compreendendo esta visão, a OIT relata que a transição para a prevalência da economia 

formal é uma meta estabelecida em diversos fóruns internacionais, como a Conferência 
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Internacional do Trabalho (2015) e a Agenda 2030 pelo Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas. Este é um objetivo estratégico da organização na promoção do trabalho decente. 

A organização menciona que a primeira incumbência será de qualificar o monitoramento 

da informalidade, onde em sua maioria não é captada de forma correta pelas estatísticas 

governamentais. A OIT aponta que uma representação mais fiel do fenômeno permite 

compreendê-lo na sua heterogeneidade, uma vez que o mercado informal se distingue de país a 

país e entre condições específicas nos variados recortes (gênero, classe e idade, entre outros). 

A partir da década de 1970 houve a expansão do setor petrolífero em detrimento do setor 

da cana de açúcar. Essa transformação proporcionou alterações no mercado de trabalho para os 

trabalhadores de Campos dos Goytacazes. Com o avanço do setor petrolífero, houve a necessi-

dade da contratação de trabalhadores mais qualificados para atuarem neste mercado. Diferen-

temente do setor da cana de açúcar, este setor gera vagas para indivíduos especializados. Além 

dessa modificação, Campos também sentiu os impactos da crise que o país tem passado desde 

o final de 2014. Com a estagnação da economia, o volume de desemprego se tornou mais no-

tável em todo o país. Através disso, é esperado que o mercado de trabalho em Campos dos 

Goytacazes não consiga absorver o contingente de pessoas desempregada, tanto pela crise 

quanto pelas modificações do mercado de trabalho neste município. Com isso, esses trabalha-

dores com baixa qualificação que vieram do setor de cana de açúcar e os desempregados pela 

crise tiveram que procurar alternativas de trabalho. 

O município de Campos dos Goytacazes, assim como em todo o país, possui o mercado 

informal inserido em seu contexto de mercado de trabalho. Posto isso, realizar um estudo em-

pírico sobre o mercado informal no município de Campos dos Goytacazes se torna pertinente, 

visto que os dados extraídos a partir das entrevistas desses trabalhadores informais poderão 

subsidiar políticas públicas que busquem formas mais efetivas de mitigar as consequências ne-

gativas deste fenômeno.  
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1.2. HIPÓTESE 

 

O mercado de trabalho informal configura-se como alternativa de renda para aqueles 

que não conseguiram trabalho no mercado formal. Desta forma, é esperado que toda essa 

transformação no mercado de trabalho em Campos dos Goytacazes tenha contribuído para o 

crescimento da informalidade neste município.  

 

  



20 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar as causas que explicam a inserção 

dos indivíduos no mercado informal em Campos dos Goytacazes.  

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar o mercado de trabalho informal do município de Campos dos 

Goytacazes; 

b) Elaborar o perfil socioeconômico das pessoas inseridas no mercado informal 

deste município; 

c) Analisar de forma geral os empreendedores que trabalham em locais onde há a 

presença do trabalho informal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como finalidade interpretar os conceitos similares apresentados pelos 

principais pensadores que se dedicaram a determinar e entender o termo informalidade. Serão 

expostas algumas visões divergentes com relação à determinação da informalidade que são 

apresentadas pelas seguintes escolas do pensamento econômico: a abordagem neoliberal, 

marxista, solidarista e estruturalista; que com pensamentos distintos mostram como se 

estabeleceu a informalidade dentro do mercado de trabalho. Posto isso, também será exposto a 

relação e a divergência entre esses pensamentos.  

A princípio, a primeira definição do termo informal foi estabelecida em 1969, pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo Peres (2015), a pesquisa que deu 

origem ao termo setor informal foi a etnografia empreendida por Hart, um antropólogo inglês 

que estudou sobre renda e emprego urbano em Gana. Por meio desse estudo, o setor informal 

absorve parte da população mais pobre do país, em que seus rendimentos são de atividades não 

regulamentadas. O termo foi difundido a partir do relatório da OIT com o Programa Mundial 

de Emprego em Quênia, início da década de 1970.  

Segundo Cacciamali (1982), o estudo que possibilitou a definição do termo setor 

informal foi o relatório da OIT, sobre emprego e renda em Quênia. O conceito de setor informal 

abordado neste relatório tinha como base estabelecer um padrão de análise a fim de determinar 

as atividades de baixa renda e também reunir os grupos de trabalhadores mais pobres no meio 

urbano. O relatório mostrou-se relevante em demonstrar quais eram as características das 

atividades informais e o perfil destes trabalhadores.  

Beltrão (2010) afirma que o termo informal surgiu a partir dos anos 1960, pela OIT, 

sendo utilizado no relatório de Gana e Quênia que foi elaborado no Programa Mundial de 

Emprego em 1972. Esse programa tinha como objetivo analisar o progresso do emprego e da 

renda nos países em desenvolvimento, destacando os países que tinham instaurado o processo 

rápido de industrialização. A partir disto, o relatório da OIT destaca uma estrutura dual 

econômica e parâmetros para determinar o setor formal e informal, definidos como setores 

tradicional e moderno.  

Para Cacciamali (1982), originalmente, o conceito de setor informal foi traçado sob a 

ótica da produção, na qual o que consolidaria os limites da informalidade seria o 

estabelecimento produtivo. A maneira como eram organizadas as produções e sua posição 

perante as atividades produtivas, era a referência do que considerar como informal. Assim, se 

caracterizava as atividades informais por apresentarem uma organização que obtém pouco 
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capital, com técnicas pouco complexas e com pouco número de trabalhadores, sendo esses 

remunerados e/ou membros da família. 

No final dos anos 1960, foi criado pela OIT o Programa Regional de Emprego para a 

América Latina e Caribe (PREALC) para compor o Programa Mundial de Emprego. Os estudos 

realizados pela PREALC geraram pesquisas significativas sobre o desenvolvimento econômico 

na América Latina e no Caribe. O objetivo dessas pesquisas era de propor métodos para geração 

de empregos e dos salários, de acordo com Krein e Proni (2010). 

Segundo Tokman (2011), a conceptualização do setor informal no relatório da OIT em 

1972 reconhece que o problema dos países em desenvolvimento acerca do emprego diferente 

dos países mais desenvolvidos não se amparava no desemprego, mas sim em ocupação que gera 

renda insuficiente para a sobrevivência. Através disso, eles são considerados os trabalhadores 

pobres, que trabalham em atividades caracterizadas pela baixa produtividade. 

Beltrão (2010) expôs que, por meio do estudo feito pelo PREALC, que pertence a OIT, 

o setor informal é composto por pequenas atividades urbanas, geradoras de renda, que teve sua 

evolução fora do padrão normativo oficial, atuando em mercados não regulamentados, 

competitivos e com baixo grau de organização, onde diferenciar o que é capital e trabalho se 

torna algo indiferente. Portanto, a OIT determina algumas características das atividades 

informais, como uma forma de diferenciação das atividades formais das informais.  

Sendo assim, as atividades informais possuem as seguintes características:  

1. Baixos requerimentos em termos de capital, capacitação e organização; 

2. Empresas familiares ou individuais;  

3. O aporte de recursos é de origem doméstica; 

4. Operações em pequena escala; 

5. Sistema produtivo e trabalho-intensivo, apoiado em tecnologia antiquada e 

adaptada; 

6. Mercados competitivos e desregulados; 

7. Há facilidade de entrada; 

8. A mão de obra qualifica-se externamente ao sistema escolar formal.  

Dentre essas características, Cacciamali (2000) relata que, a PREALC ainda acrescenta 

a especificidade de atividades que não são organizadas, seja de forma jurídica ou na relação 

capital-trabalho. Portanto, torna-se visível que a determinação do setor informal parte das 

unidades econômicas, onde o detentor do negócio exerce a função de patrão e de empregado, 

não existindo separação entre a gestão e a produção.  
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 O inverso desses aspectos, desses atributos dotados do setor informal, seriam as 

características do setor formal. Portanto, as atividades formais seriam as que: 

1. Defronta-se com barreiras à entrada; 

2. Depende de recursos externos; 

3. A propriedade do empreendimento é impessoal; 

4. Opera em larga escala; 

5. Utiliza processos produtivos intensivos em capital e a tecnologia é importada; 

6. A mão de obra adquire as qualificações requeridas por meio de escolaridade 

formal; 

7. Atua em mercados protegidos através de tarifas, cotas, etc. 

Partindo dessa diferenciação entre o setor formal e informal estabelecidos pela OIT, 

Cacciamali (2000, apud Beltrão, 2010) mostra a existência de uma relação entre o setor formal 

e o setor informal, porém uma relação de produção que busca romper a abordagem dual estática, 

substituindo-a por uma ótica dinâmica, subordinada e intersticial. Seguindo esse caminho, as 

atividades informais passam a ser subordinadas às atividades tradicionalmente capitalistas de 

produção e aos perfis de demanda e de distribuição de renda.  

O mercado informal, que é intersticial às atividades econômicas formais, é tomado de 

forma permanente e constitui parte do mercado de trabalho, mesmo que o tipo de produtores e 

a oferta de bens e serviços altere-se ao longo do tempo. Com relação ao fluxo de renda, ele 

também será permanente entre o formal/informal, por meio das ligações de subcontratação, 

prestação de serviços, venda das mercadorias, entre outros. Ressalta-se que essa relação que 

existe entre o setor formal e informal ocorre em todas as economias avançadas. Esta nova 

abordagem do setor informal permite notar que “a produção e as relações de produção se 

estruturam em um continuum, ao invés de apenas dois setores” (Beltrão, 2010, p. 29). 

Cacciamali (2000) adverte que, devido uma dificuldade em se mensurar o que é o setor 

informal, pode-se levar a uma conclusão estática deste setor que não mostrará outros pontos 

que precisam também ser analisados. Recortes que determinam o setor informal por meio de 

empregados sem carteira assinada ou de atividades econômicas selecionadas a princípio, ou de 

empresas que obtém um número pequeno de empregados, ou também pelos baixos rendimentos, 

são criticados. O anseio pela definição deste setor pode levar à ausência de informações mais 

amplas e ofuscar a natureza e o caráter desse conjunto de produtores no processo de 

desenvolvimento econômico e influenciando a conclusões incorretas.  

A partir dos anos 1990, segundo Peres (2015), a determinação do termo informal 
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continua sendo debatida. A OIT permanece em busca de formulação desse termo na 78ª 

Conferência Internacional do Trabalho, com posicionamentos firmados no plano tanto teórico 

quanto ideológico. Nos debates, os impasses se firmam em adotar políticas para que se 

conquiste a eliminação paulatina da heterogeneidade de atividades que integrem a 

informalidade e a hipótese de métodos que valorizem essas atividades geradoras de trabalho e 

renda. Desse impasse, a deliberação da OIT foi uma medida conciliadora, onde o apoio ao setor 

está condicionado a superação das situações de exploração extremas e condições de trabalho 

sub-humano.  

Com o decorrer dos anos foram determinados alguns parâmetros para definição desse 

termo informal que geraram discordâncias de acordo com a generalização do termo. Já na 90ª 

Conferência Internacional do Trabalho em 2002, foi definida uma interpretação mais ampla, 

prevalecendo a importância social e política dessas atividades, procurando assim integrar toda 

a diferença e dinamismo encontrados neste mercado complexo e heterogêneo. Neste 

pensamento, o objetivo das políticas públicas deveria visar o trabalho decente por meio de 

atitudes orientadas para o desenvolvimento econômico, a diminuição da pobreza e o combate à 

discriminação (OIT, 2002). A principal alteração foi na mudança conceitual, onde passou a se 

utilizar o termo economia informal com o objetivo de incorporar toda diversidade dessa 

atividade, conforme Krein e Proni (2010).  

A definição da OIT (2002) considerava como economia informal “as atividades 

econômicas de trabalhadores e unidades econômicas que não são abrangidas, em virtude da 

legislação ou da prática, por disposições formais”. Essa definição identifica um conceito de 

exclusão, que faz referências aos trabalhadores que são excluídos dos intercâmbios que se 

estabelecem o sistema reconhecido. 

Portanto, verifica-se que a definição do setor informal é abrangente e também 

controversa entre os autores. Isso se verifica pela dificuldade em definir este mercado. A 

informalidade deve ser tratada com cautela para que não se tenha conclusões equivocadas deste 

mercado que possui cada vez mais representatividade.  

Sendo assim, há diversas interpretações do trabalho informal que sustentam as teorias 

da concepção da informalidade, dentre essas abordagens estão:  

a) Neoliberal; 

b) Marginalista; 

c) Solidarista e;  

d) Estruturalista. 
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Sendo assim, será abordado cada uma dessas abordagens de forma a esclarecer a 

estruturação de cada uma. 

2.1 Abordagem Neoliberal 

Beltrão (2010) afirma que esta abordagem está relacionada ao pensamento econômico 

neoliberal que possui grande influência, tanto na política como na sociedade em todo o mundo, 

em que seu principal objetivo são as reformas do Estado. Um representante significativo nesta 

abordagem é o Hernando de Soto. Sanches (2009) ressalta que os trabalhos de Hernando de 

Soto buscavam destacar a capacidade existente do “empresário difuso”, da economia informal, 

de administrar seus negócios sem grande interferência estatal.  

Segundo Luna (2010), para os neoliberais, o setor informal seria algo além, que 

excederia o campo do mercado de trabalho. Considerava-se informal tudo aquilo que se 

encontrava fora da legislação. Nas análises feitas no período de 70 a 80 sobre a informalidade, 

alguns critérios estavam relacionados ao pensamento neoliberal. Nesse sentido, a informalidade 

se expandia em períodos de crise e diminuía em períodos de expansão da economia. Nesta 

análise, a segmentação de mercado não existia e defendia a desregulamentação do mercado.  

Segundo Fagundes (1992), por meio do novo sentido dado ao termo informal há um 

deslocamento do objeto de pesquisa, visto que no pensamento anterior do termo a informalidade 

não se confundia com a ilegalidade, apesar de sua relação. Na visão anterior a informalidade 

não possuía uma natureza capitalista do pequeno empreendimento, onde o objetivo central não 

era a busca por lucro, mas sim por subsistência. De acordo com Braga (2006) esse novo 

entendimento da economia informal passa a ser entendido pela ausência de regulação por meio 

da mudança com relação ao ordenamento jurídico da organização da produção, através do não 

cumprimento das regras fiscais, trabalhistas ou previdenciárias. 

Fagundes (1992) evidencia que a existência da economia informal se constitui por meio 

da crise da gestão do Estado capitalista, onde os principais determinantes indutores seriam a 

elevação dos encargos fiscais. A elevação dos custos para o emprego formal e a elevada carga 

fiscal pressionou cada vez mais esse mercado e o surgimento da informalidade.   

Beltrão (2010) relata que a ideia era que o setor informal estaria enquadrado nas 

atividades econômicas que não houvesse uma interferência presente do Estado, ou seja, livre 

funcionamento do mercado sem a regulamentação. Porém, esse ponto de vista neoliberal sobre 

economia informal é contrário ao da OIT e do PREALC. Segundo Sousa (2009), a abordagem 

neoliberal vê de forma negativa a regulamentação do mercado e visualiza na informalidade um 

mercado em resposta a não intervenção estatal.  
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Para Beltrão (2010), pelo viés neoliberal, a informalidade vai além do espaço 

determinado pelo mercado de trabalho, onde o mercado informal está presente em tudo que está 

à margem da formalidade, ou seja, que não possui como regra a legislação, seja no mercado de 

trabalho ou em outras áreas. Assim, segundo os neoliberais a presença do governo no mercado 

de trabalho poderá desfavorecer a contratação de novos funcionários por parte das empresas. 

Esta é a ideologia estabelecida nos países em que se prevalece a política neoliberal.  

Sendo assim, Beltrão (2010) relata que o critério jurídico da legalidade das empresas 

diante dos Estados, define o mercado em dois tipos: o mercado formal e o informal. O mercado 

formal se caracteriza principalmente pela carteira de trabalho, que define sua legalidade dentro 

das normais do mercado formal. Já o mercado informal possui uma condição invisível, 

subterrâneo, submerso e sem nenhum auxílio jurídico institucional, como é visto pelo trabalho 

formal.  

Luna (2010) relata que o setor informal era entendido como um “amortecedor” do setor 

formal, na compreensão de que em momentos de crises e recessão, a informalidade crescia e 

em períodos de expansão da economia, o contrário, com uma funcionalidade anticíclica. Isto 

mostra que a informalidade funcionaria de forma transitória e descontínua. Porém, o que 

acontece atualmente é o contrário, onde a informalidade possui um caráter permanente e com 

tendência de expansão em detrimento do desemprego. Essa seria uma crítica ao pensamento 

neoliberal.  

Todavia, há outras críticas à perspectiva neoliberal, em que se observa fragilidades 

quanto ao mercado, quando ele é liberado da intervenção estatal. Uma dessas críticas é exposta 

por Beltrão (2010), que descreve que a ausência de uma política de fortalecimento do setor 

informal dificulta a proposta de redução dos custos trabalhistas para incluir trabalhadores 

informais na formalidade.  

2.2 Abordagem Marginalista 

 

Esta abordagem define o setor informal como um setor que está à margem da economia. 

Luna (2010) ressalta que esta abordagem idealiza o setor informal como uma massa marginal 

ou também como um conjunto de setores arcaicos, que se originam de outros procedimentos de 

produção. Aqueles que se baseiam nesta perspectiva são denominados como marginalistas, e 

debatem sobre a categoria da superpopulação relativa, ou o excedente de mão de obra não 

absorvido ao processo de desenvolvimento capitalista.  

Segundo Marx (1988), a acumulação do capital realiza-se em um crescimento 
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permanente de seu componente constante à custa de seu componente variável. Marx afirma que: 

(...) O modo de produção especificamente capitalista, o 

desenvolvimento a ele correspondente da força produtiva do trabalho 

e a alteração que esse desenvolvimento ocasiona na composição 

orgânica do capital não apenas acompanham o ritmo do progresso da 

acumulação ou o crescimento da riqueza social. Avançam com 

rapidez incomparavelmente maior, porque a acumulação simples ou a 

ampliação absoluta do capital total é acompanhada pela centralização 

de seus elementos individuais, e a revolução técnica do capital 

adicional é acompanhada pela revolução técnica do capital original. 

(MARX, 1988, p. 855) 

 

Ao mesmo tempo que a acumulação do capital gera uma expansão e contratação na 

indústria moderna também libera parte dos trabalhadores, gerando desempregos. Portanto, o 

surgimento da superpopulação relativa se constitui pelo crescimento oposto entre o capital e a 

força de trabalho e também devido ao crescimento da oferta de trabalho que não segue o mesmo 

padrão do crescimento da classe trabalhadora.  

Em concordância com o pensamento clássico marxista, fariam parte da força de trabalho 

excedente, que não foram utilizadas na produção capitalista, definidas como integrantes do 

exército industrial de reserva, que são divididos em três partes: população flutuante ou líquida, 

população latente e população estagnada ou pauperizada. A população flutuante ou líquida se 

refere ao desemprego aberto, que são os movimentos de ampliação e redução da atividade 

econômica do sistema capitalista. A população latente relata sobre a liberação de mão de obra 

rural pela infiltração do capitalismo no campo, sendo também composta pelos trabalhadores 

autônomos do setor terciário, definidos como trabalhadores por “conta própria”, presentes no 

comércio ou nos serviços. A população estagnada ou pauperizada seriam os setores arcaicos da 

economia, como indústria a domicílio e artesanato. Nesse contexto, Marx inclui também os 

trabalhadores domésticos.  

Além desses, Luna (2010) relata que há uma quarta, a superpopulação relativa, que é 

intitulada como lumpemproletariado, que é incorporada pelos setores mais empobrecidos da 

estrutura social, isto é, subempregados, trabalhadores em atividades ilícitas ou marginais e 

indigentes. Esta expressão “lumpemproletariado” foi empregado por MARX (1988) para 

caracterizar aqueles que vivem do subemprego ou de atividades marginais, como a prostituição, 

roubo e tráfico de drogas, dentre outras.  

Para Nun (1999) o exército industrial de reserva que representa o excedente de mão de 

obra definido pela relação de produção, seria o que Marx delibera como um efeito funcional da 

superpopulação relativa. Para o autor, essa superpopulação relativa é uma característica 

temporária, que corresponde apenas em partes com o exército industrial de reserva.  



28 

 

 

 

O autor introduz o conceito de massa marginal, baseado em três modificações em tempo 

posterior ao Marx, que seria: a passagem para o modo de produção monopolista; o significativo 

impulso que adquiriu a internacionalização do capital, e as modificações que ocorreram na 

estrutura ocupacional. Para Nun (1999), o que originou a superpopulação relativa foi a 

pluralização, devido à crise do modelo fordista, ou seja, a desorganização generalizada das 

relações de trabalho, que se converteram em heterogêneas e instáveis.  

A definição da massa marginal contextualizada pelo autor, seria o segmento de 

superpopulação relativa interligado ao setor produtivo de acordo com as relações afuncionais 

ou disfuncionais. Nun relata que “foi precisamente para tematizar os efeitos não-funcionais da 

superpopulação relativa (os quais, de acordo com as circunstâncias, podem ser 

afuncionais ou disfuncionais) que introduzi a categoria da massa marginal” (Nun, 1999, p. 46). 

Portanto, mesmo sendo provida pelo processo produtivo, esta massa marginal não é introduzida 

ao mesmo, ao contrário do exército industrial de reserva.  

2.3 Abordagem Solidarista 

 

Este enfoque determinado como abordagem solidarista ou de economia popular, 

conforme Coraggio (1994) relaciona-se ao setor informal como uma economia não capitalista, 

ou seja, uma economia popular, onde se encontram a classe menos favorecida, os pequenos 

estabelecimentos, mão de obra intensiva, nível de produtividade baixo, os artesanatos, a 

economia doméstica, uma possibilidade de acumulação insignificante, família na relação de 

produção e a solidariedade como um fator preeminente. Corragio afirma que: 

O surgimento desde campo popular, de um projeto alternativo de 

desenvolvimento de transformações, depende da possibilidade de 

ganhar autonomia relativa à sua reprodução material e cultural, e esta 

alternativa depende da constituição de uma economia popular capaz de 

se auto-sustentar e se desenvolver, não autárquico, mas em ligação 

aberta com a economía capitalista e o público (CORAGGIO, 1994, 

p.118). 

 

 A economia popular se estrutura em um novo tipo de desenvolvimento. O autor afirma 

que “Outro desenvolvimento significa outra economia, e essa outra economia para um novo 

tipo de desenvolvimento pode ser a economia solidária, ou pelo menos, um componente que 

faz uma contribuição significativa nessa direção” (Razeto, 2010, p. 48).  

De acordo com Beltrão (2010) o setor informal está relacionado com a economia 

subterrânea e na ilegalidade na heterogeneidade da estrutura. Aquele trabalhador relacionado a 

informalidade é considerado um agente econômico autônomo, onde não faz parte da classe 

trabalhadora, entretanto, é subordinado de formas indiretas ao capital. Portanto, Coraggio (1994) 
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expõe as abordagens solidaristas e pró-construção de uma economia popular.  

Abordagem solidarista: ligada as correntes cristãs e as organizações religiosas. Está 

corrente advém da “economia dos pobres” e também de seus métodos familiares e comunitários 

de sobrevivência.  

Abordagem pró-construção de uma economia popular: esta abordagem faz uma relação 

entre o setor informal com a definição de economia popular, defendido por Coraggio. A 

informalidade seria um caminho popular de desenvolvimento econômico. A informalidade 

ampliada seria uma economia doméstica, com originalidade não capitalista, que evoluiria na 

direção da construção de uma economia popular.   

2.4 Abordagem Estruturalista 

 

A perspectiva da teoria estruturalista, para Beltrão (2010), se ampara em dois 

paradigmas: o marxismo e o keynesianismo. Pela ótica keynesiana, baseada na América Latina 

pelos desenvolvimentistas, concentrados na CEPAL, no Programa Regional de Emprego para 

América Latina (PREALC) e na OIT. Essa visão defende o papel atuante do governo no 

cumprimento do desenvolvimento econômico e na sua ação por meio de investimentos e 

incentivo ao capital privado para investir nos setores chaves da economia. Entretanto, não 

sustentam a promoção do rápido crescimento da economia por meio da abertura da economia 

para mercadorias externas e capitais, como também não defendem a desregulamentação do 

mercado de trabalho.  

Segundo Sousa (2009), a abordagem estruturalista segue o mesmo pensamento exposto 

pela PREALC com relação ao mercado de trabalho informal, onde relata que o excedente de 

trabalhadores não absorvidos pelas unidades produtivas verá na informalidade um meio residual 

para o desemprego. Neste pensamento, é no mercado informal onde se encontra oferta de 

empregos precários, sem nenhuma instabilidade, onde a rentabilidade está abaixo do mercado. 

Nesse aspecto entram as pequenas empresas, trabalhadores domésticos e por conta própria.  

Luna (2010) descreve que, na concepção da Cepal, o subdesenvolvimento latino-

americano se fundamenta pela dualidade do mercado, se diferenciando assim da perspectiva 

neoliberal. Neste contexto, o informal é correlacionado à precariedade tecnológica e da 

organização, produtividade baixa, a pobreza e a marginalidade, que se procede devido a 

existência do caráter periférico das formações capitalistas, nas quais se mantém traços pré-

capitalistas. Neste pensamento, Beltrão (2010) alega que a heterogeneidade estrutural é a 

definição principal da escola cepalina. A heterogeneidade é defina como uma situação onde 
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existem grandes distinções de produtividade e modernidade entre os setores da economia.  

Segundo Soares (2014), a heterogeneidade estrutural trata de uma categoria conceitual 

ampla que detém traços dominantes das sociedades latino americanas contemporâneas, 

apontando à simultaneidade das formas produtivas e relações sociais correspondentes a diversas 

fases e modalidades no desenvolver da região. 

A América Latina, em seu desenvolvimento, não acarreta uma homogeneização da 

estrutura econômica, mas sim enraíza cada vez mais sua heterogeneidade estrutural. 

Diferentemente da periferia latino-americana, os setores modernos da economia regional 

possuem autonomias, diferencial tecnológico, com crescimentos alicerçado por suas próprias 

forças. Nesta dualidade do subdesenvolvimento latino-americano que se obtém a tradição 

cepalina, analisando a informalidade de um ângulo diferente da teoria neoliberal, Beltrão (2010).  

Já Rosenbluth (1994, apud Beltrão, 2010) protege as ideias defendidas da CEPAL e do 

PREALC sobre o desenvolvimento econômico, em que os incentivos providos de políticas 

públicas, como qualificação de mão de obra, incentivos a empreendimentos e o revigoramento 

das várias instituições poderão diminuir a quantia de trabalhadores informais sujeitos a 

trabalhos precários e instáveis.  

Para o autor, a origem do setor informal se estabelece pela geração de empregos 

insuficientes, a instabilidade ocupacional que se origina pelo comportamento irregular de 

determinadas atividades e o excedente de mão de obra que contribui para o aumento da 

informalidade.  Conforme Beltrão (2010), é neste aspecto que se constata os maiores 

argumentos para a ação do Estado intervendo por meio de políticas exclusivas, atribuídas a 

informalidade. Essas políticas e os programas fazem parte da principal linha de pensamento da 

CEPAL, presente na visão dominante e intervencionista, com grandes repercussões sobre 

órgãos públicos, como o Ministério do Trabalho, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), entre outros. Nesta perspectiva, a economia informal está 

presente em instituições estatais, não governamentais (ONGs) e organismos internacionais. Um 

exemplo no Brasil é o Programa de Economia Solidária de Desenvolvimento, que fomenta os 

trabalhadores com relação de trabalho diferente dos assalariados.  

Portanto, a teoria estruturalista retoma a dimensão política e social da informalidade nos 

países que estão em desenvolvimento. Esta relação entre o Estado e a sociedade refletiria o 

arcabouço jurídico-legal, que ao contrário dos países desenvolvidos, obteria em si própria as 

normas e procedimentos extralegais, Luna (2010). 
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2.5 Convergência e divergência entre as abordagens 

 

O surgimento do mercado informal foi defendido e explicado pelas abordagens de 

pontos de vistas distintos, mas que em muitas questões são similares. Por isso, verifica-se 

adiante uma visão geral de cada abordagem assim como alguns pontos que permitem a 

convergência dessas abordagens, como também suas divergências, que mostram pontos de 

vista diferentes entre elas.   

De acordo com a abordagem neoliberal, o mercado informal se define pela ausência da 

intervenção estatal, onde não há a presença do Estado regulamentando este mercado. Já na 

visão Marginalista, os trabalhadores informais surgem dado outros procedimentos de 

produção, onde os indivíduos não foram absorvidos ao desenvolvimento capitalista. Pela 

abordagem solidarista, o mercado informal não possui uma visão capitalista, onde os menos 

favorecidos se juntam, formando uma economia popular, para através dessa ação obterem 

uma fonte de renda conjunta. E pela visão estruturalista, este mercado surge dado o 

excedente de mão de obra não absorvido pelo mercado atual, gerando uma heterogeneidade 

estrutural. 

Conforme Sanches (2009), há uma relação entre algumas teorias. Para o autor, tanto as 

escolas estruturalistas quanto marxistas defendem o desenvolvimento econômico como 

papel importante para a existência da informalidade no contexto de mercado de trabalho, 

onde o baixo crescimento econômico influenciaria no crescimento da informalidade. 

Segundo o autor, “ O desemprego tem um papel chave nesta dinâmica” informal (Sanches, 

2009, p. 17), onde a desaceleração do desenvolvimento econômico impactaria em um 

crescimento do desemprego, que geraria uma elevação de pessoas no mercado informal. 

Além dessa relação entre essas duas abordagens, há também a semelhança de pensamentos 

de acordo com o crescimento populacional e os fluxos migratórios, onde essas duas 

variáveis influenciariam em um excedente de mão de obra não absorvidos pelo mercado 

vigente.  

Porém, de acordo com Sanches (2009), apesar dessas duas abordagens considerarem o 

excedente de mão de obra um fator relevante para o surgimento do mercado informal, suas 

definições desse excedente se divergem. Para os estruturalistas, o excedente se define como 

uma fonte abundante de trabalho, pela sustentação da heterogeneidade estrutural. Já os 

marxistas, define o excedente como a manutenção do modo de acumulação capitalista, onde 

todo o sistema poderia ser afetado. 

Já algumas abordagens são bem divergente em seus pensamentos, como os neoliberais 
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e os estruturalistas, onde para os neoliberais não deverá haver interferência do Estado, e que 

é essa falta de regulamentação que definiria a informalidade. Já os estruturalistas impõem 

que há a necessidade do papel do Estado no cumprimento do desenvolvimento econômico.  

Portanto, assim como há convergência entre as abordagens, pode-se observar também 

algumas divergências. Cada abordagem tem um papel importante na determinação do 

mercado informal. Por isso, torna-se válido estuda-las para um entendimento aprofundado 

do mercado informal. Para o estudo proposto neste trabalho, a abordagem que mostra a 

realidade vivida pelos trabalhadores informais de Campos dos Goytacazes será a abordagem 

estruturalista, onde suas visões vão de acordo com o que é observado neste município em 

questão.  
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3 A TRAJETÓRIA DO MERCADO DE TRABALHO EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

Para um entendimento mais apropriado dos dados sobre a informalidade do município 

em questão, será apresentada uma breve análise histórica sobre o mercado de trabalho em 

Campos dos Goytacazes.  

Campos dos Goytacazes possui uma população estimada em 503.424 pessoas em 2018, 

de acordo com os dados do IBGE. É a mais populosa cidade do interior do estado do Rio de 

Janeiro e possui a maior extensão territorial do Estado. Em 2010, possuía um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0.716. O PIB per capita registrado em 2015 

foi de R$ 70700.15, representando o oitavo lugar no ranking do estado. Já o salário médio dos 

trabalhadores formais era de 2,5 salários mínimos em 2016, estando em décima quinta 

colocação no estado. Neste mesmo ano, a população ocupada representava 20,6%. 

 De acordo com Assis (2010), a modificação estrutural do mercado de trabalho em todo 

mundo começa nos anos 1970, principalmente na Europa e nos EUA, afetando o Brasil com 

mais intensidade a partir dos anos 1990. Neste período, o então presidente da república, 

Fernando Henrique Cardoso, flexibilizou as formas de contração e remuneração da mão de obra. 

Essa flexibilização do mercado de trabalho viabilizou algumas modificações desde mercado, 

permitindo a diversificação do emprego. A partir dos anos 1980, com a crise mundial, “a 

economia brasileira sofre uma profunda inflexão, resultando em um processo de 

desindustrialização e reprimarização com aumento do desemprego e redução da renda do 

trabalho” (Almeida, 2009, p. 91).  

 Campos dos Goytacazes também passou por transformações no mercado de trabalho.  A 

economia do município foi pautada por um tempo relevante na cultura da cana de açúcar até os 

anos 1970, depois veio a descoberta do petróleo na Bacia de Campos. Paralelamente, no mesmo 

período da crise mundial, entre os anos de 1980 e 1990, o município de Campos passou por um 

crescimento populacional na área urbana. Esse crescimento populacional se configurou pela 

falência do setor sucroalcooleiro, que concentrava grande parte das usinas na zona rural.  

Assis (2010) também afirma que, em decorrência dessa elevação populacional na parte 

urbana, a expansão de mão de obra com baixa qualificação cresce, com indivíduos com 

qualificações abaixo do esperado para o novo setor vigente, o petrolífero. Essas alterações 

populacionais e setoriais provocaram mudanças socioeconômicas para o município.  

 Desse modo, o papel do poder público por meio de políticas públicas voltadas para 

atender essa demanda da população menos favorecida se torna essencial para que essas pessoas 
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tenham uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho regional, que busca 

trabalhadores com qualificações específicas. Neste contexto, existe o Fundo de 

Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM), criado em 2001 com o propósito 

de fomentar o desenvolvimento do município pelo meio do financiamento de projetos que 

concebam trabalho e renda. De acordo com a redação feita em abril de 2018 por Tatiane Freire 

no site da prefeitura municipal de Campos (PMCG), o Programa Municipal da Infância e da 

Juventude (FMIJ), tem promovido vários cursos profissionalizantes para os jovens entre 18 e 

29 anos. Esses cursos são realizados pelo Programa Qualifica Jovem, que oferece cursos 

gratuitos como, de manicure, assistente de logística, assistente administrativo, culinária, entre 

outros. Entretanto, há de ressaltar se a escolha por esses cursos é realmente válida para os 

indivíduos dessa região.  

 Apesar do papel do poder público em promover políticas para reduzir o desemprego 

gerado pelas mudanças estruturais em Campos dos Goytacazes, essas não são suficientes para 

evitar o crescimento da economia informal. Mamani (2007) menciona que o crescimento do 

mercado informal em Campos e região está associado a modernização econômica causada pela 

difusão da produção de petróleo. Além da produção do petróleo, tem-se também o crescimento 

da construção civil, onde predominava o trabalho informal assim como o crescimento do 

número de fretamentos realizados por vans, automóveis, que realizavam a interconexão entre 

Campos e região. A expansão dessas atividades se justifica pela centralização da bacia 

petrolífera, que se localiza em Macaé. Este é outro ponto que Mamani (2007) levanta, onde 

Macaé parece “comandar” toda mudança econômica na região. As atividades relacionadas ao 

petróleo estão concentradas em Macaé e em Campos os setores de serviço ligados à área de 

ensino. Contudo, Campos preserva a posição central, articulando os fluxos entre moradia e 

trabalho, com usuários de hospitais, serviços e comércio.  

 As variações no mercado de trabalho em Campos ocasionaram em alterações estruturais 

do trabalho. Os indivíduos tiveram que buscar alternativas para atravessar por esse período de 

desalento. Dessa forma, foi visto na informalidade uma oportunidade para vencer o desemprego, 

com um mercado que não exige uma mão de obra qualificada. Dados do censo demográfico de 

2000 para Campos mostraram que dos 150.472 indivíduos da população economicamente ativa, 

45% eram trabalhadores informais, representando 67.984 pessoas. Assim quase a metade da 

população economicamente ativa nos anos 2000 eram classificadas como informais.  

Atualmente, a PMCG tem fomentado e capacitado o mercado informal de Campos. No 

site da PMCG foi exposto a notícia sobre a capacitação realizada no ano de 2016 com os 
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permissionários (que é como se classifica os trabalhadores das bancas do camelô) do Shopping 

Popular, oferecendo através do CODEMCA cursos de qualificação para esses trabalhadores.  

Pelo meio dos dados extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), foi constato que do ano 2016 até o ano de 2018 o total de admissão e demissão teve 

suas alterações em Campos dos Goytacazes, conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 - Dados sobre a evolução do emprego formal em Campos dos Goytacazes - ano 

2016/18 

Ano Total de admissão Total de desligamento Saldo 

2016 26.448 32.869 -6.421 

2017 23.629 26.621 -2.992 

2018 18.477 15.200 3.277 

Fonte: Elaboração própria a partir do CAGED. 

  Esses dados apresentados na Tabela 2 revelam que de 2016 até o ano de 2017 o total de 

desligamentos (demissão) apresentavam uma relevância maior do que de admissão. No entanto, 

o saldo de 2016 para o ano de 2017 teve uma diminuição, significando que o total de 

desligamento no ano de 2017 tinham uma representatividade menor se comparado com o ano 

de 2016, porém ainda era um saldo negativo. Mas, por sua vez, até o mês de outubro de 2018 

as admissões no mercado formal de Campos têm sido superiores as demissões. Esses dados têm 

indicado um avanço do mercado formal. Em 2018, os setores que têm admitido mais pessoas 

são da agropecuária com um saldo de 3.198; a administração pública com 1.257 e o setor de 

serviços com 22.770 de saldo. 

 No ano da pesquisa (2018), os pontos de centralização de empregos informais, onde foi 

realizado as entrevistas, foram o Shopping Popular Michel Haddad, Mercado municipal, Feira 

da Roça, Feira de Artesanato e com os ambulantes. Nesses locais, a quantidade total de 

trabalhadores chega a aproximadamente a 2.500 mil pessoas. Determinar a quantidade de 

informais é uma tarefa bem árdua, visto que não há um controle geral sobre esses trabalhadores. 

Existem outros locais onde há trabalhadores informais em Campos, como por exemplo nos 

sinais de trânsito. Portanto, entende-se que a parcela de trabalhadores informais pode ser maior. 

A participação do mercado informal neste município é evidente. Entretanto, a prefeitura tem 

tratado esse mercado através da busca pela legalização desses informais, com objetivo de torná-

los formais.  
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4 METODOLOGIA 

O método utilizado para a obtenção dos dados foi por meio de entrevistas, que permite 

o encontro face a face entre as partes. Optou-se por entrevistas padronizadas, em que foi seguido 

um roteiro de perguntas pré-estabelecidas por meio de um formulário criado com as principais 

indagações para que os resultados fossem de encontro com o objetivo do trabalho. Dessa forma, 

foram elaboradas 21 questões, desde perguntas quanto ao perfil socioeconômico (como idade, 

estado civil, escolaridade) e perguntas sobre a trajetória de trabalho desses trabalhadores.  

Lakatos (2010) afirma que a entrevista é uma importante ferramenta de trabalho em 

diversos campos das ciências sociais ou de outros setores de atividades, como o do mercado de 

trabalho. Esta metodologia possui alguns objetivos específicos, como conhecer e entender o 

que as pessoas pensam acerca dos fatos, suas opiniões e sentimentos, entre outros. 

A entrevista pode ser utilizada com todos os segmentos da população, oferecendo uma 

amostragem maior dos entrevistados, pois abrangem aqueles que não sabem ler nem escrever. 

Outra vantagem seria com relação a flexibilidade na aplicação, pois o entrevistado poderá 

repetir quantas vezes for necessário para que o entrevistado entenda a questão, entre outras 

vantagens. Mas, assim como possui as vantagens, há também as limitações, como a 

disponibilidade do entrevistado em dar as informações necessárias, possibilidade do 

entrevistado ser influenciado, dificuldade de expressão em ambas as partes, entre outros. 
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5 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS DOS TRABALHADORES INFORMAIS 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas aplicadas no mês de setembro de 2018 

no Shopping Popular Michel Haddad, no Mercado Municipal, na Feira da Roça, na Feira de 

Artesanato e também com os ambulantes. A partir da entrevista feita na Companhia de 

Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes (CODEMCA), foi verificado que 

a informalidade se apresenta nesses locais, que ficam situados próximos ao centro da cidade, 

em que há elevada movimentação de pessoas. Foram realizadas 131 entrevistas com perguntas 

fechadas, por apresentar eficiência e agilidade na aplicação e com menor chance de erros. 

Destas, 43 foram efetivadas no Shopping Popular Michel Haddad - Camelô, 29 no Mercado 

Municipal (na parte da Feira Livre), 29 na Feira da Roça, 17 na Feira de Artesanato e 13 com 

os ambulantes. Essas proporções de entrevistas realizadas nesses locais são distintas, pois a 

entrevista foi realizada dado a disponibilidade dos trabalhadores no momento da entrevista. A 

entrevista foi realizada com os trabalhadores informais e com empreendedores. A realização 

desta entrevista proporcionou uma visão geral dos fatores que constituem a informalidade neste 

município. 

Na comercialização dos produtos, em geral há a necessidade desses indivíduos se 

cadastrarem nas secretarias responsáveis por esses espaços. Seja no Shopping Popular Michel 

Haddad, nas feiras de artesanato e da roça, no mercado municipal ou com os ambulantes, há o 

cadastramento para ser realizado. A secretaria responsável pelo Shopping Popular Michel 

Haddad e pelo Mercado Municipal é o CODEMCA. A Feira de Artesanato que acontece no 

Jardim São Benedito é acompanhada pela Secretaria de Economia Solidária do município. Os 

ambulantes possuem seu cadastro na Secretaria de Fiscalização e Postura e a Feira da Roça pela 

Secretaria de Agricultura de Campos.  

A partir das entrevistas realizadas foi possível constatar que nestes locais existem a 

presença de trabalhadores informais e de microempreendedores individuais (MEI)2 . Desses 

empreendedores, foi verificado que alguns deles estão gerando empregos informais. Isto foi 

verificado na entrevista realizada no Shopping Popular Michel Haddad, onde dos 43 

entrevistados, 28 são informais3.  

                                                 
2 O microempreendedor individual – MEI é a pessoa que trabalha por sua própria conta e que se legaliza como 

microempreendedor. A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, foi a responsável por criar a possibilidade do 

trabalhador informal se legalizar e passar a ter benefícios. 
3
Como exemplo dessa segmentação pode-se citar o caso do Shopping Popular Michel Haddad (mais conhecido 

como o camelôdromo), onde todos os proprietários das bancas que trabalham neste local possuem seu registro na 

prefeitura, mas especificadamente no CODEMCA (Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos 

Goytacazes). Uma das exigências é que todos que desejam vender seus produtos dentro desse espaço sejam MEI. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm
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A partir dessas observações, é apresentado na Tabela 2 o quantitativo dessas pessoas 

classificadas como trabalhadores informais e como MEI, de acordo com o local aplicado. A 

separação desses dados é essencial para a pesquisa, uma vez que uma análise conjunta pode 

decorrer em resultados que não exprimem a realidade de cada segmento, visto que o MEI exige 

trabalho regulamentado por lei. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que das 131 entrevistas realizadas, 106 entrevistados afirmaram-se 

informais e apenas 25 são MEI. Após essa constatação, os dados a serem avaliados a seguir são 

apenas dos trabalhadores classificados como informais, com o intuito de construir o perfil 

socioeconômico destes trabalhadores, bem como entender os determinantes desta condição de 

ocupação. 

Partindo da análise por gênero desses trabalhadores informais, constata-se  a partir dos 

dados apresentados na Figura 2 que dos 106 indivíduos entrevistados, 57% são do sexo 

feminino. 

 

Figura 2 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao sexo desses 

                                                 
Portanto, através dessa exigência da prefeitura esses indivíduos se convertem em legalizados.  

 

43%

57%

Masculino Feminino

Tabela 3 - Trabalhadores informais e empreendedores entrevistados em Campos dos 

Goytacazes 

Local de aplicação Camelô Mercado 

municipal 

Feira 

da roça 

Feira de 

artesanato 

Ambulantes Total 

Trab. informais 28 29 27 16 6 106 

Empreendedores  15 0 2 1 7 25 

Total  43 29 29 17 13 131 
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trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 Conforme a Figura 2, observou-se, por meio dos entrevistados que tanto na Feira de 

Artesanato quanto na Feira da Roça, foram os locais que prevaleceram o trabalho feminino. Na 

Feira de Artesanato, dos 17 entrevistados, 82% são mulheres. Já na Feira da Roça, o percentual 

de mulheres trabalhando na informalidade representou 65%. Essa elevada parcela de mulheres 

trabalhando nesses locais se explica pelo fato da existência da flexibilidade de horário de 

trabalho nestes locais.  

Os produtos que são vendidos na Feira de Artesanato são todos de fabricação caseira e 

vendidos nesta feira apenas um dia da semana4. A Feira da Roça também possui dias específicos 

para a comercialização dos produtos, geralmente nas terças-feiras e sextas-feiras. Os produtos 

comercializados nestes locais são produtos em sua maior parte produzidos próximo aos lares 

desses trabalhadores.  

É possível observar que, apesar do número de entrevistados do sexo masculino ser 

inferior aos do sexo feminino, a presença dos primeiros tem maior preponderância nas 

atividades que exigem maior esforço físico, como no caso das atividades exercidas no Mercado 

Municipal. Desta forma, é possível verificar que o mercado informal traz consigo a mesma 

divisão sexual do trabalho que acontece no mercado formal. De acordo com Kergoat (2003), a 

divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 

sociais de sexo, que tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva. Deste modo, espera-se uma maior ocupação nas 

atividades que permitam às mulheres conciliar o trabalho remunerado com o cuidado com os 

filhos, como artesanato. Por outro lado, nas atividades desempenhadas no Camelô e Mercado 

Municipal, há menos flexibilização do horário.  

Melo e Teles (2000), na pesquisa realizada sobre o comércio ambulante do Rio de 

Janeiro, entre os anos 1986/96, mostram que a participação, nesse setor, do sexo masculino era 

superior ao do sexo feminino. Esses autores expõem que, apesar do comércio ambulante não 

ser um trabalho que necessita de muito esforço físico, ele gera alguns riscos para os 

trabalhadores, como a perseguição fiscal da prefeitura, assaltos, entre outros. Essas variáveis 

explicam a participação maior do sexo masculino; entretanto, a presença das mulheres neste 

mercado é crescente, explicada pela flexibilização do horário de trabalho. 

                                                 
4 De acordo com as informações dos próprios vendedores, esta comercialização acontece aos domingos no bairro 

Jardim São Benedito, onde há uma concentração significativa de pessoas devido ser uma praça que possui outras 

atividades interativas.  
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Pamplona (2013) em seu trabalho sobre o comércio ambulante de São Paulo expôs que 

a presença do sexo masculino era mais evidente em 2008, representando 64,6% contra 35,4% 

do sexo feminino. O motivo associado a presença superior do sexo masculino também se 

configura pelo risco da atividade. 

De acordo com Coraggio (1994), existem duas correntes relacionadas à abordagem 

estruturalista que buscam explicar a formação do trabalho informal, corrente individualista, 

onde as microempresas são definidas como a matriz do autodesenvolvimento e a corrente 

associativa, onde ocorre a aglomeração de forças produtivas através da cooperação ou de 

organizações similares. Conforme a última corrente, o que se constata na Feira de Artesanato 

assim como na Feira da Roça em Campos é a associação entre os trabalhadores dessas feiras, 

que se unem para vender seus produtos e gerarem renda. 

Após a análise de gênero, passamos para verificação da faixa etária desses trabalhadores 

informais, apresentados na figura 3. 

 

 

Figura 3-  Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação a faixa etária desses 

trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa(2018). 

 

Os resultados apresentados na Figura 3 apontam que a representatividade de informais 

entre esses trabalhadores é bem fracionada entre os indivíduos abaixo de 25 anos até os 

trabalhadores com 64 anos de idade. Apesar de pouca discrepância, a faixa etária que 

predominou foi a de 41 a 64 anos, representando 35% da amostra, obtendo pouca diferença dos 

trabalhadores abaixo de 25 anos, que representa 34%. Entre esses dois grupos, tem-se os 

trabalhadores com idade entre os 26 a 40 anos, que significou 26% da amostra. Por meio de 

uma análise mais abrangente dos dados da Figura 3, verifica-se que somando os trabalhadores 

34%

26%

35%

5%

Abaixo  de  25  anos De  26  a  40  anos

De  41  a  64  anos Acima  de  65  anos
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informais com idade abaixo dos 25 anos e os informais com até 40 anos, tem-se 60% da amostra. 

Desta forma, foi possível constatar que grande parte dos trabalhadores informais entrevistados 

estão no auge da vida produtiva. 

No trabalho realizado por Melo e Teles (2000), verifica-se que os trabalhadores com 

idades entre 26 e 45 anos apresentaram maior representatividade no período de 1986 a 1996, 

representando mais da metade do total de ocupados no comércio ambulante. Os autores 

concluíram que: 

(...) isso demonstra um perfil de adultos no auge de seu ciclo de vida 

produtiva e também a impossibilidade de reverter a sua posição na 

ocupação, porque o exercício de outro tipo de atividade será dificil-

mente alcançado por essa mão de obra, por faltar-lhe experiência e 

a disciplina do escritório ou da fábrica.  A opção por essa forma de 

ocupação pode ser um reflexo da falta de emprego (dificuldade em 

conseguir uma ocupação formal) por parte desses homens e mulhe-

res (MELO e TELES, 2000, p.16) 

Araújo et al., (2017) na pesquisa sobre a caracterização socioeconômica na economia 

informal na cidade de Marabá/PA, detectou a presença de trabalhadores mais jovens e 

trabalhadores mais experientes, com idade entre 21 a 50 anos, ocupados em atividades 

informais. Apesar dos dados desses trabalhos citados se divergirem em alguns pontos, de forma 

geral, a maioria dos indivíduos que estão no mercado informal em Campos, no Rio de Janeiro 

ou em Marabá, todos estão no auge da vida produtiva.  

No que tange ao estado civil dos trabalhadores, dos 106 indivíduos na informalidade, 

52% deles são casados, como ilustrado nas informações na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao estado civil 

desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

34%

52%

4% 10%

Solteiro Casado Viúvo Outros
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Ao observar os resultados apresentados na Figura 4, entende-se que mais da metade 

desses trabalhadores possuem responsabilidade conjugais que os levam a ter possivelmente um 

gasto financeiro superior. Melo e Teles (2000) também analisaram a posição familiar de seus 

entrevistados. Assim como foi observado nos dados de Campos, os dados expostos no trabalho 

sobre o Comércio Ambulante do Rio de Janeiro mostraram que a presença de chefes de famílias 

na informalidade é visível. Os autores afirmam que,  

(...). Esse fato configura um quadro muito sério, pois significa dizer 

que um grande número de famílias tem como principal fonte de 

renda a atividade de comércio ambulante, já que supostamente é o 

chefe quem sustenta a família, ficando os outros membros que tam-

bém trabalham responsáveis por contribuir no orçamento domés-

tico. Logo, percebe-se que esta atividade informal não é procurada 

meramente como complementação da renda familiar (MELO e TE-

LES, 2000, p.18) 

Além disso, a partir da entrevista realizada, verifica-se que do total dos trabalhadores 

informais casados, 57% são os principais provedores de renda, ou seja, a principal fonte de 

renda destas famílias deriva da informalidade. Na Figura 5 apresenta esses dados. 

 

Figura 5 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes relacionando os trabalhadores 

informais casados e o provedor financeiro desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Dessa forma, mostra-se a importância que a renda do trabalho informal tem para o 

orçamento familiar. Ademais, acredita-se que esta renda possa oscilar, tornando mais incerta a 

rentabilidade desses trabalhadores. 

No que concerne ao estudo sobre a cor de pele dos entrevistados informais, os resultados 

apresentados na Figura 6 revelam que mais da metade dos trabalhadores se autodeclaram de cor 

parda, totalizando 57% dos entrevistados. Os que se autodeclararam de cor branca, representam 

um percentual de 26%, e de cor preta, 16% da amostra.  

43%

57%

Conjuge Entrevistado



43 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação a cor de pele desses 

trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Apesar dos declarados de cor branca ter uma representatividade significativa, quando 

soma-se os indivíduos de cor parda com os de cor preta, verifica-se 73% do total da amostra. 

Sabendo que ainda vigora a discriminação racial em grandes empresas formais, a parcela desses 

trabalhadores no mercado informal reafirma que esses indivíduos tenham ainda dificuldades na 

inserção no trabalho formal. Martins (2014) afirma que o racismo ao longo do tempo, ou 

articulando com os determinantes da sociabilidade do capital, traz por meio de si determinações 

contundentes, que geram por intermédio disso consequências incisivas para os trabalhadores 

que representam a classe negra. De acordo com Santos et al. (2010), o indivíduo de cor parda 

ou negra sofre discriminação tanto para entrar no mercado de trabalho formal, quanto após a 

entrada, quando são remunerados por menores rendimentos, se comparado aos indivíduos 

brancos de mesmo grau de escolaridade. 

No que tange ao grau de escolaridade acerca dos informais do município de Campos 

dos Goytacazes, foram detectadas algumas variações importantes nas informações apresentadas 

na Figura 7. 
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16%
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1%
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Figura 7 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao nível de 

escolaridade desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

O grau de escolaridade é um fator determinante para a inserção no mercado de trabalho, 

seja formal ou informal. Um indivíduo que possui elevado grau de conhecimento e de 

experiência profissional, segundo a Teoria do Capital Humano5 , possui um diferencial no 

mercado de trabalho. Sendo assim, é esperado que indivíduos com alto grau de escolaridade 

consigam ocupações no mercado formal e recebam rendimentos maiores que aqueles que 

ocupam atividades informais, já que estas últimas são geralmente ocupações que exigem baixa 

qualificação. Entretanto, a quantidade de informais com o ensino médio em Campos possui 

uma grande representatividade, 57% dos entrevistados.  

Correa (2009) relata que os trabalhadores mais escolarizados (grupo de trabalhadores 

com nove a onze anos de estudo) aumentaram sua participação na informalidade, em um estudo 

feito sobre o Brasil para os anos de 1997 a 2006. Já o grupo de trabalhadores informais, com 

um a quatro anos de estudo, diminuíram sua participação na informalidade neste mesmo período. 

Isso indica que com o aumento da mão de obra desempregada, os indivíduos viram a 

necessidade de se qualificar. No entanto, o trabalho formal não foi suficiente para abarcar todos 

os trabalhadores.  

Pamplona (2001) de acordo com Correa (2009) relacionou o nível de estudo com a 

relação feminina na força do trabalho informal, onde afirma que o maior grau de instrução está 

relacionado com a presença feminina no mercado de trabalho informal, pois as mulheres tendem 

a ter maior grau de escolaridade do que os homens. Essas informações se encaixam nos dados 

de Campos dos Goytacazes, visto que a presença feminina é elevada. Na entrevista realizada 

                                                 
5 Para compreensão da Teoria do Capital Humano, vide Becker (1964, Schultz (1961) e Mincer (1974). 
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com as mulheres informais que trabalham em Campos, foi detectado que das 60 mulheres 

entrevistadas, 35 possuem o ensino médio e seis o ensino superior. Analisando os dados do sexo 

masculino, dos 46 homens entrevistados, apenas 26 possuem ensino médio e nenhum dos 

homens possuem o ensino superior. 

Analisando os dados da Figura 7, constata-se que 57% desses informais chegaram até o 

ensino médio, uns ainda cursando e outros já concluídos. Poucos desses trabalhadores chegaram 

a cursar um ensino superior, representando 6% da amostra. Outra parcela expressiva mostra que 

36% só foram até o ensino fundamental. Desses trabalhadores que chegaram até o ensino 

fundamental, é possível considerar que pode existir um reflexo familiar.  

Analisando a escolaridade dos pais desses trabalhadores, é possível verificar que estes 

pais chegaram apenas ao ensino fundamental, conforme os dados da Figura 8 a seguir: 

 

Figura 8 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao nível de 

escolaridade dos pais desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Os dados apresentados na Figura 8 revelam a baixa escolaridade dos pais dos 

trabalhadores informais. Todavia, deve-se considerar que muitas pessoas não têm a opção de 

continuar os estudos devido ao custo de oportunidade em permanecer estudando. Verifica-se o 

trade-off, que é a abstenção de uma escolha em detrimento de outra.  

Com relação à escolaridade e à renda dos trabalhadores informais, observou-se que o 

impacto desses dados demonstrados com relação a escolaridade se reflete na variável renda, 

apresentada na Figura 9.  
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Figura 9 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com à relação renda média 

mensal desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Um indivíduo bem qualificado tende a obter um ganho superior estando no mercado 

formal do que no informal. Na informalidade, a exigência de conhecimentos especializados não 

funciona como regra principal para inserção. A rentabilidade média dos trabalhadores informais 

de Campos é de cerca de mil reais mensais dado a pesquisa, representando 65% dos 

entrevistados. Correa (2009) em sua análise sobre a renda dos trabalhadores informais do Brasil 

observou que os trabalhadores que recebiam uma renda de até um salário mínimo estavam 

crescendo desde 2001 até 2006, com um crescimento constante, passando de 56,13% para 

65,18%.  

Por sua vez, a rentabilidade do trabalhador informal de Campos não tem sido elevada, 

sendo fixada em sua maioria em até um salário mínimo. Sobre os trabalhadores informais de 

Campos que ganham até mil reais, a maioria chega a ganhar próximo ou igual a um salário 

mínimo, entretanto, há alguns entrevistados que chegam a ganhar menos que um salário mínimo. 

Nenhum dos entrevistados manifestaram ganhar mais de seis mil mensais. Correa (2009) afirma 

que mesmo com o aumento do nível de escolaridade desses trabalhadores, a renda desses não 

tem se elevado. Apesar dos trabalhadores informais de Campos não terem um nível de 

escolaridade tão baixo, a rentabilidade não é a desejável.  

A partir da renda média mensal desses trabalhadores, a variável seguinte está associada 

à renda média familiar dos mesmos.  
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Figura 10 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação renda média 

familiar desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Como parte significativa desses informais possuem uma renda média de até mil reais 

mensais, a maioria das famílias obtém, em média, uma renda superior a esse valor individual 

conquistado, visto que a maioria desses trabalhadores não moram sozinhos e seus familiares 

tendem também a ter uma rentabilidade. A pesquisa mostrou que 72% das famílias possuem 

renda de mil e um reais até três mil reais mensais.  

No trabalho de Pamplona (2013), sobre o comércio ambulante em São Paulo, foi 

detectado, em 2008, que os trabalhadores ambulantes das ruas de São Paulo tendiam a pertencer 

a famílias que possuíam rendimento médio familiar de até três salários mínimos. A pesquisa de 

Pamplona obteve resultados próximos aos de Campos dos Goytacazes, em relação a esta 

variável. 

A renda é um fator muito valoroso para todos os trabalhadores, sejam formais ou 

informais, pois é dela que provem o sustento para esses indivíduos e suas famílias. Entretanto, 

nota-se que esta variável não se mostra atrativa nos setores informais Campistas, assim como 

de formal geral.  

Portanto, um ponto crucial nas questões levantadas com esses trabalhadores foi sobre o 

porquê de eles estarem neste mercado, se foi uma escolha ou se foi a falta de alternativa que os 

conduziram à informalidade. A figura 11 representa esses resultados. 
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Figura 11 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação a escolha pelo 

mercado informal desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Conforme a análise da Figura 11, nota-se que 58% afirmaram que estão trabalhando na 

informalidade de Campos não por uma escolha, mas sim por uma consequência. Em 

contrapartida, 42% estão no mercado informal como uma opção de trabalho. Há alguns fatores 

intrínsecos que levam a informalidade ser uma opção como também ser a falta de opção. Muitos 

estão neste mercado pela falta de oportunidade nas empresas formais. O crescimento nos 

últimos anos do desemprego transferiu muitos trabalhadores para a informalidade. 

Similarmente, esse fato também aconteceu neste município em análise. Com a diminuição de 

vagas formas de trabalho e o grande nível de demissão que ocorreu em todo país e, 

consequentemente, em Campos, ocorreu um aumento da informalidade no município. Dados 

do CAGED sobre emprego e desemprego em Campos dos Goytacazes mostram que as 

demissões superaram as admissões entre os anos de 2015 a 2017. 

Entretanto, como citado, há aqueles que se inseriram na informalidade como uma 

escolha, para ser dono do seu próprio negócio, ter flexibilidade de horário, entre outros motivos. 

A escolha pelo mercado informal está colocada nos resultados da Figura 12. 
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Figura 12 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao motivo por se 

inserir no mercado informal. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

O motivo que se mostrou mais evidente, que levou uma parcela dos entrevistados (42%) 

a optarem pela informalidade foi a possibilidade de trabalhar por conta própria, significando 

38% da amostra. No questionamento sobre o motivo da inserção na informalidade, alguns dos 

entrevistados tiveram dificuldades para definir um único motivo que o fez optar pelo mercado 

informal. Das opções citadas no ato da entrevista, todas foram de certa forma relevantes na 

escolha dessas pessoas.  

Como mencionado anteriormente, muitos não escolheram a informalidade e se inseriram 

neste mercado pela falta de oportunidade em empresas formais. Desses trabalhadores, alguns 

trabalhavam de carteira assinada e perderam seus empregos. A representação desta informação 

está exposta nos resultados da Figura 13. 

 

Figura 13 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação aos trabalhadores 

informais que já tiveram a carteira de trabalho assinada. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 Segundo Conceição (2010) em seu trabalho sobre o setor informal urbano (Estudo do 
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comércio ambulante) na zona norte e baixada fluminense, os indivíduos que já tiveram sua 

carteira de trabalho assinada representaram 64,6% frente a 35,4% que nunca tiveram sua 

carteira assinada.  

A pesquisa em Campos mostra que 45% dos informais já tiveram a sua carteira assinada 

e dessa parcela uma parte significativa tiveram suas carteiras assinadas pela última vez no 

período da crise, totalizando 56% entre os anos de 2011 a 2018, como mostra a Figura 14. 

 

Figura 14 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao último ano que 

esses trabalhadores informais tiveram a carteira de trabalho assinada. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Dos que afirmaram ter a sua carteira assinada pela última vez no período de 2011 a 2018, 

a maior parcela relatou o ano de 2014. Portanto, a variável desemprego mostra-se como um 

elemento relevante para a inserção no mercado informal dado ao aumento de pessoas 

desempregadas neste período, como mostrado na Figura 14. 

No tocante a esses trabalhadores, para entender se há uma relação da família na escolha 

pelo trabalho informal, foi questionado também na pesquisa se os pais desses indivíduos já 

foram informais. O que os resultados revelam, conforme apresentado na Figura 15 é que, parte 

significativa da amostra, totalizando 77% desses pais já foram também trabalhadores informais.  
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Figura 15 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação a relação dos pais 

com o mercado informal, se os pais já foram ou ainda são informais. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Parte significativa dos pais também trabalham ou já trabalharam em empresas formais, 

totalizando 75% da amostra, como demonstra os resultados da Figura 16.  

 

Figura 16 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação aos pais que já 

tiveram ou tem a carteira de trabalho assinada. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Outro fator relevante para análise do mercado informal é com referência ao tempo que 

esses trabalhadores estão inseridos neste mercado. Como já mencionado, parte dos 

trabalhadores em análise perderam seus empregos formais no período em que o país passava 

por uma recessão. A confirmação desse fato se ratifica quando observa-se os dados extraídos 

desses indivíduos com relação ao período que estão na informalidade, como apresentado na 

Figura 17. 

77%

23%

Os pais já foram ou ainda são informais

Os pais nunca foram informais

75%

25%

Já tiveram a carteira assinada

Não tiveram a carteira assinada



52 

 

 

 

 

Figura 17 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao tempo de 

trabalho informal desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Os dados da Figura 17 apontam que 53% desses trabalhadores estão na informalidade 

por um período inferior a cinco anos. Contrapondo os dados apresentados na Figura 14 

(referente ao último ano com a carteira assinada) com os dados da figura 16, observa-se que o 

período de saída do mercado formal se equipara ao tempo de emprego informal desses 

trabalhadores no município de Campos dos Goytacazes. Assim, a Figura 17 comprova os dados 

expostos pela Figura 14. Uma elevação no nível de desemprego faz com que os trabalhadores 

procurem uma outra alternativa de renda, geralmente no mercado informal.  

Como discutido anteriormente, alguns indivíduos optaram pela informalidade. Além dos 

motivos já mencionados, outra razão que poderia induzir esses trabalhadores a preferirem a 

informalidade está relacionado à transferência de renda, que é uma política pública que tem 

como objetivo reduzir a pobreza no Brasil. Essa questão foi levantada na entrevista e os dados 

estão expostos da Figura 18 a seguir: 

53%

18%

7%
6%

16%

Menos  de  5  anos Entre  5  a  10  anos

Entre  11  a  15  anos Entre  16  a  20  anos
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Figura 18 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação a transferência de 

renda do governo para esses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Na entrevista foi questionado se esses trabalhadores possuem alguma bolsa do governo. 

Conforme a Figura 18 nota-se que a maior parte desses indivíduos afirmaram que não obtém 

nenhuma transferência de renda do governo, totalizando 90% da amostra. Entretanto, os 10% 

restantes recebem alguma transferência de renda, onde 9% são referentes ao Programa Bolsa 

Família e 1% representa uma entrevistada que é bolsista na Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), que trabalha como ambulante no centro da cidade. Os resultados obtidos 

denotam que a afirmação que a transferência de renda possa ser um dos objetivos pela inserção 

na informalidade não se aplica a Campos, visto que por meio da entrevista pode-se averiguar 

que dos entrevistados a maioria não recebe esse auxílio governamental. 

Outra questão interessante, diz respeito à previdência. A crise econômica que o país tem 

atravessado nos últimos anos pode ser um dos fatores a contribuírem de maneira negativa para 

previdência social, visto que com o aumento do desemprego, muitos deixam de contribuir para 

previdência. Na Figura 19 apresenta-se a porcentagem dos trabalhadores informais que pagam 

a previdência privada no município de Campos dos Goytacazes.  
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90%

9%
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Figura 19 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação ao pagamento da 

previdência social desses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

Os dados disponíveis no site da previdência social, referente ao ano de 2017, mostraram 

que os benefícios pagos pelo INSS superaram a arrecadação em Campos dos Goytacazes. Essa 

baixa arrecadação da previdência social pode ser explicada pelo aumento do mercado informal. 

O aumento do número de pessoas no mercado informal afeta diretamente a previdência social. 

São poucos os trabalhadores informais que pagam a previdência privada, nesta amostra 

representam apenas 19%.  

No Trabalho de Pamplona (2013), grande parte dos trabalhadores ambulantes não 

pagavam a previdência. Em 2009, a porcentagem desses trabalhadores não contribuintes 

representou 86,4%.  

Nesse expecto, mostra-se a relevância da abordagem estruturalista sobre o mercado de 

trabalho, pois a relação entre o governo e a informalidade possibilitará que esses trabalhadores 

se legalizem, passando de informais para formais. Por meio dessa medida, a contribuição para 

a previdência será uma realidade para uma parcela maior dos trabalhadores. 

Prosseguindo, são vários os tipos de produtos que esses trabalhadores informais 

comercializam no município de Campos dos Goytacazes: vestuário, produtos eletrônicos, 

artesanato, alimentação, entre outros. Entretanto, o produto que é mais comercializado entre os 

informais de Campos são os produtos alimentícios. 

  

19%

81%

Paga a previdência Não paga a previdência
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Figura 20 - Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação aos produtos 

comercializados por esses trabalhadores. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Figura 20, de todos esses produtos 

listados, o de alimentação é o que possui uma maior representatividade, com 61%. Esses dados 

se justificam, pois, de todos os locais informais que foram realizados a entrevista, apenas o 

Shopping Popular Michel Haddad e a feira de artesanato não têm a venda de produtos 

alimentícios como regra.  

Por fim, as secretarias citadas que regulam esses locais onde foram realizadas as 

entrevistas possuem o cadastro desses trabalhadores. Esse cadastro contém os dados pessoais, 

endereço, entre outras informações relevantes. Por meio desse cadastro os indivíduos estão 

liberados a comercializarem no espaço desejado, mediante da licença que a prefeitura os 

concede. No ato da entrevista, foi questionado se eles possuíam licença para vender seus 

produtos. Na Figura 21 apresenta-se os resultados quando à licença. 

 

Figura 21 -  Inserção no mercado informal de Campos dos Goytacazes com relação a obtenção da 

licença para comercializar seus produtos. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 
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Com isso, esses resultados revelam o controle que a prefeitura detém sobre esses 

trabalhadores informais de Campos. Entretanto, a informalidade é um trabalho de difícil 

controle, pois mesmo que a prefeitura trabalhe para legalizar e acompanhar esses trabalhadores, 

sempre haverá novos indivíduos nas ruas para garantir uma rentabilidade e nem sempre esse 

indivíduo passará pelo controle fiscal dos órgãos competentes.   
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6 RESULTADO E ANÁLISE DOS EMPREENDEDORES 

Como mencionado anteriormente, a entrevista realizada também foi aplicada a empre-

endedores de alguns pontos do município de Campos dos Goytacazes. Esses locais foram os 

mesmos da entrevista efetivada com os trabalhadores informais. Na Tabela 4 apresenta-se as 

informações acerca desses pequenos empreendedores. 

Tabela 4 - Dados dos empreendedores entrevistados em Campos dos Goytacazes 

Sexo 
Masculino 18 

Carteira assinada 
Sim 14 

Feminino 7 Não 11 

Idade 

Abaixo dos 25 anos 1 Pais com carteira as-

sinada 

Sim  17 

De 25 a 40 anos 5 não 8 

De 41 a 64 anos 19 Pais no mercado in-

formal 

Sim 16 

Acima de 65 anos 0 não 9 

Estado ci-

vil 

Solteiro 6 

Último ano de car-

teira assinada 

Até o ano 2000 5 

Casado 14 Do ano 2001 até 2005 2 

Viúvo 1 Do ano 2006 até 2010 3 

Outros 4 Do ano 2011 até 2018 4 

Cor de pele 

Branca 2 Escolha pelo mer-

cado informal 

Sim 19 

Preta 7 Não 6 

Parda 16 

Motivo da escolha 

Melhor renda 5 

Amarela 0 Por conta própria 11 

Indígena 0 Flexibilidade de horário 2 

Escolari-

dade 

Sem escolaridade 0 Outros 1 

Ensino fundamental 12 Recebe bolsa do go-

verno 

Sim 0 

Ensino médio 11 Não 25 

Ensino superior 2 

Tempo na informali-

dade 

Menos de 5 anos 3 

Escolari-

dade dos 

pais 

Sem escolaridade 6 Entre 5 a 10 anos 5 

Ensino fundamental 12 Entre 11 a 15 anos 5 

Ensino médio 1 Entre 16 a 20 anos 3 

Ensino superior 1 De 21 anos em diante 9 

Não sabe 5 

Produto comerciali-

zado 

Alimentação 11 

Renda mé-

dia 

Até R$ 1.000 7 Vestuário 2 

De R$ 1.001 até R$ 3.000 16 Produto eletrônico 4 

DE R$ 3.001 até 6.000 0 Artesanato 1 

De R$ 6.001 até R$ 10.000 2 Outros 7 

Acima de R$ 10.000 0 
Licença 

Sim 25 

Renda mé-

dia fami-

liar 

Até R$ 1.000 3 Não 0 

De R$ 1.001 até R$ 3.000 15 

Provedor financeiro 

Você 21 

DE R$ 3.001 até 6.000 3 Seus pais 0 

De R$ 6.001 até R$ 10.000 4 Cônjuge 2 

Acima de R$ 10.000 0 Outros 2 
       Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa (2018). 
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Como ilustra-se na Tabela 4, diferente do observado nos dados dos trabalhadores infor-

mais, a presença do sexo masculino se torna mais evidente quando se trata dos empreendedores, 

que trabalham em locais informais, mas que já são formalizados. Esse dado sobre o gênero 

desses empreendedores se difere do estudo feito no Shopping Independência de Santa Catarina-

RS, onde Potrich e Ruppenthal (2013) afirmam que dos entrevistados na pesquisa a maioria dos 

empreendedores era do sexo feminino.  

Entretanto, algumas questões se igualam nas análises dos informais e dos empreende-

dores de Campos de Goytacazes, como por exemplo o estado civil desses indivíduos. Assim 

como os trabalhadores informais, os empreendedores são em sua maioria casados e de cor de 

pele parda. Já a idade difere, onde o percentual de trabalhadores com idade entre 41 a 64 é mais 

evidente com os empreendedores do que com os informais. Isso evidencia que parte considerá-

vel dos empreendedores de Campos podem possuir um conhecimento superior de mercado de 

trabalho, dado sua experiência de trabalho. 

Outro dado representativo é com relação a renda. Há de observar que a renda média dos 

empreendedores é superior aos trabalhadores informais, uma renda representativa entre mil e 

um a três mil reais. Sobre a carteira de trabalho, quando se analisa o último ano de carteira 

assinada, o que se observa é que diferente dos trabalhadores informais esses empreendedores 

possuem um tempo maior desde a última vez que trabalhou de carteira assinada. Esse ponto se 

confirma quando se observa o tempo desses trabalhadores trabalhando sem ter a carteira assi-

nada, onde em sua maioria fazem mais de 20 anos que estão trabalhando por conta própria.  

Grande parte desses indivíduos optaram por trabalhar por conta própria, que os levou a 

se tornarem empreendedores e a serem donos do seu próprio negócio. Sobre os produtos co-

mercializados por esses empreendedores, o que é mais é vendido é o do setor alimentício e a 

maioria provém dos ambulantes.  

Portanto, por meio desses dados conclui-se que, há divergência do perfil dos trabalha-

dores informais com os empreendedores. Isso justifica a análise individual de cada segmento 

para que o entendimento seja mais claro e perceptível.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após toda essa análise, desde o conhecimento do mercado de trabalho e da análise dos 

dados desses trabalhadores, o que se conclui é que o mercado de trabalho em Campos dos 

Goytacazes tem passado por transformações. Desde a diluição do trabalho que derivava da cana 

de açúcar para uma proliferação do trabalho direcionado para a bacia de petróleo de Campos, o 

excedente de mão de obra pouco qualificada possibilitou a propagação da informalidade deste 

município.  

A abordagem estruturalista aborda a heterogeneidade estrutural, que diferente do 

modelo de Lewis o setor tradicional não era absorvido pelo setor moderno, mas essa 

heterogeneidade se perpetuaria e se tornaria estrutural ao sistema do mercado de trabalho. Como 

aconteceu na América Latina, o que se observa neste município é uma mudança produtiva que 

gerou migração de trabalhadores pouco qualificados, que não foram absorvidos pelo setor atual, 

para o mercado a margem da legalidade. 

Em concordância com a abordagem estruturalista, diferente do pensamento neoliberal, 

a intervenção estatal é de grande valia para que a informalidade seja tratada por meio de 

políticas direcionadas para que esses trabalhadores possuam um trabalho mais digno. A partir 

da presença atuante do Estado com o mercado informal, essa ocupação será tratada e fiscalizada 

da melhor forma, para que os indivíduos pertencentes a essa situação sejam trabalhadores 

respeitados.  

Por fim, a partir dos resultados do estudo de caso, mostra-se que o mercado de trabalho 

informal em Campos dos Goytacazes possui uma distinção de pessoas que se inseriram neste 

segmento, desde o sexo, a cor, a escolaridade, entre outras variáveis relevantes sobre esses 

indivíduos. De forma geral, os motivos para a inserção nesta ocupação são diversos, desde as 

dificuldades para se inserir nas empresas formais até o desejo desses próprios indivíduos por 

trabalham na informalidade. Esse estudo proporcionou uma visão mais clara dos trabalhadores 

informais de Campos dos Goytacazes que servirá como medida para tratar esse mercado da 

melhor forma possível.  
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APÊNDICE 

Apêndice 1 –Roteiro de entrevista 

 

1- Qual o sexo? 

 Masculino 

 Feminino 

2- Qual sua faixa etária? 

 Abaixo de 25 anos 

 De 26 a 40 anos 

 De 41 a 64 anos 

 Acima de 65 anos 

3- Qual seu estado civil? 

 Solteiro 

 Casado 

 Viúvo 

 Outros 

4- Qual a cor da sua pele? 

 Branca 

 Preta 

 Parda 

 Amarela 

 Indígena 

5- Qual seu nível de escolaridade? 

 Sem escolaridade 

 Ensino fundamental 

 Ensino médio 

 Ensino superior 

6- Qual o nível de escolaridade dos 

seus pais? 

 Sem escolaridade 

 Ensino fundamental 

 Ensino médio 

 Ensino superior  

7- Qual sua faixa de renda mensal 

média? 

 Até R$ 1.000    

 De R$ 1.001 até R$ 3.000    

 De R$ 3.001 até R$ 6.000 

 De R$ 6.001 até R$ 10.000                             

 Acima de R$ 10.000 

8- Qual a renda média familiar? 

 Até R$ 1.000    

 De R$ 1.001 até R$ 3.000    

 De R$ 3.001 até R$ 6.000 

 De R$ 6.001 até R$ 10.000                             

 Acima de R$ 10.000 

9- Já obteve sua carteira de trabalho 

assinada? 

 Sim 

 Não 

10- Seus pais já tiveram a carteira de 

trabalho assinada? 

 Sim 

 Não  

11- Seus pais já trabalharam no 

mercado informal? 

 Sim 

 Não 

12- Quando foi seu último emprego 

com a carteira assinada? 

 Até o ano 2000 
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 Do ano 2000 até 2005 

 Do ano 2006 até 2010 

 Do ano 2011 até 2018 

13- Estar no mercado informal foi uma 

escolha? 

 Sim 

 Não 

14-  Se foi uma escolha, qual o motivo 

desta escolha? 

 Melhor renda 

 Trabalhar por conta própria 

 Flexibilidade de horário 

 Outros 

15-  Recebe alguma bolsa do governo? 

 Sim _________________ 

 Não 

16- Quanto tempo está no mercado 

informal? 

 Menos de 5 anos 

 Entre 5 a 10 anos 

 Entre 11 a 15 anos 

 Entre 16 a 20 anos 

 De 21 anos em diante 

17- Qual o principal produto 

comercializado? 

 Alimentação 

 Vestuário 

 Produto eletrônico  

 Artesanato 

 Outros  

18- Possui alguma licença? 

 Sim 

 Não  

19- De sua família, quem é o provedor 

financeiro (pessoa de referência na 

renda familiar)?  

 Você  

 Seus pais 

 Cônjuge  

20-  Quantos filhos tem o provedor 

financeiro? 

 1 filho 

 2 filhos 

 3 filhos 

 4 ou mais filhos   

21- Paga a previdência privada? 

 Sim 

 Não 




