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RESUMO 

O objetivo do texto é discutir algumas dinâmicas de funcionamento e 

circulação em volta do Feirão das Malhas, localizado em Duque de Caxias: a 

circulação de suas mercadorias e também a saída e entrada das pessoas que 

passam por ali com diferentes objetivos. A posição da feira entre a Região Serrana 

Fluminense e o Centro da cidade do Rio de Janeiro é um ponto importante em toda 

essa reflexão. O trabalho versa sobre a informalidade e a indústria de confecção e 

malhas. O material de pesquisa é construído a partir de descrições de cenas feitas 

em observação participante e trechos de conversas e entrevistas semiestruturadas. 

 

Palavras-chave: trabalho informal, indústria de confecção, mercado de 
trabalho, feirão das malhas, Duque de Caxias, circuito de compra e venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of the text is to discuss some dynamics of operation and circulation 

around the “Feirão das Malhas” in “Duque de Caxias”: the circulation of its 

merchandise and also the exit and entry of the people who pass through it with 

different objectives. The position of the fair between the Fluminense mountain range  

 and the center of the city of Rio de Janeiro is an important point in all this reflection. 

The work is about the informality and the industry of clothing and knitwear. The 

research material is constructed from descriptions of scenes made in participant 

observation and excerpts from conversations and semi-structured interviews. 

Keywords: informal work, garment industry, labor Market, knit market, 
Duque de Caxias, buying and selling network. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia teve como ponto de partida minha participação como bolsista 

(PIBIC-CNPq) junto à um coletivo de pesquisa da UFF (ICHF) e UFRJ (IFCS), 

coordenado pelo Prof. Dr. Daniel Veloso Hirata e Prof. Dr. Fernando Rabossi.  

  

Tratava-se de pesquisar e estudar assuntos relacionados aos mercados ditos 

informais e populares. Múltiplas temáticas em volta deste tema da Informalidade 

foram abordadas e desenvolvidas por cada membro do grupo. Com o passar dos 

encontros aconteceu de aproximar-me da área de confecção e malhas, tendo como 

uma de minhas primeiras tarefas pensar o circuito deste comércio pelo estado do 

Rio de Janeiro. 

 

O local especifico de pesquisa que deu luz a esta monografia fica no município de 

Duque de Caxias, na Avenida Washington Luiz, aproximadamente 36 km de 

distância do centro do Rio, 16 km do Centro da cidade de Duque de Caxias, e cerca 

de 50 km de Petrópolis (Região Serrana), onde localiza-se o Feirão das Malhas, 

espaço de pesquisa indicado por Hirata e Rabossi, que levaram parte do coletivo 

para trabalho de campo no local. 

 

Partia-se do pressuposto que o Feirão das Malhas era um local estratégico entre o 

centro da cidade do Rio de Janeiro e a Serra Fluminense. O primeiro seria um ponto 

de revenda e compra, enquanto o outro seria local de produção dos tecidos e 

malhas. O Feirão das Malhas de Caxias é um local de venda em atacado e 

redistribuição dos produtos para múltiplos compradores com diferentes perfis e 

objetivos comerciais. 

 

O método utilizado nas pesquisas de campo foi o de descrição etnográfica no local 

de estudo, atrelado a relatórios de campo e informações retiradas por veículos de 

internet. Duas cenas descritivas farão parte deste trabalho. Uma sendo mais ampla, 

falando sobre as diversas características e funcionamento do Feirão, e a outra tendo 
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um enfoque na parte de entrada e saída no local. As descrições são compostas por 

relatos de funcionários e personagens que habitam o universo do Feirão das 

Malhas, que são interpretados e traduzidos no texto. 

 

O texto tem o objetivo de refletir sobre o funcionamento do Feirão das Malha, 

relacionando-o com o tema da informalidade e dos mercados populares. Pretende-

se entender, mesmo de maneira breve, a importância do local para todos aqueles 

envolvidos nessa teia de relações em volta do comércio de malhas e produtos via 

confecção têxtil.  

 

A monografia está estruturada em dois capítulos, além da introdução e conclusão. A 

primeira parte do capitulo 1 aborda o tema da informalidade. É importante para as 

questões que vão ser discutidas neste texto, pensar o desenvolvimento das práticas, 

personagens e relações em volta dos mercados populares, facilitando o 

entendimento com as relações no comércio de malhas. O primeiro capítulo e seu 

segundo item ocupa-se em descrever, de maneira sucinta, a temática da confecção 

de maneira mais ampla e chegando até os dias atuais. Chega-se também a 

introduzir o objeto de recorte da pesquisa. 

 

No segundo capítulo discuto o entrar e sair no Feirão das Malhas. A partir deste 

norte, desenvolvem-se os detalhes sobre a logística de circulação na feira, 

compreendendo seus diferentes dias e horários de funcionamento, as mudanças 

que ocorrem a partir dos mesmos, analisando os diferentes tipos de clientes e os 

contrastes de comportamentos dos mesmos. Isto se relaciona às compras e com 

seus objetivos para os produtos que buscam, seja ele de venda ou compra, 

compreendendo então a escolha e as suas características de ir e vir ao local. 

 

No fechamento do texto procura-se deixar claro os pontos determinantes e o porquê 

de o Feirão ser um fenômeno que se destaca em meio ao circuito têxtil-vestuário. 

Entendendo sua importância no comércio de confecção e malhas no Rio de Janeiro, 

pelas suas características, comportamentos e personagens, que se relacionam com 
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o mercado de trabalho informal e a nova ideia de empreendedorismo que vem se 

interligando com a informalidade no trabalho. 

 

1. INFORMALIDADE E MERCADO DE TRABALHO 

 

O mercado de trabalho nas cidades do Brasil é composto por grandes níveis de 

informalidade, segundo o IBGE1. Nos últimos anos o tema vem ganhando mais 

atenção e a literatura demonstra o crescimento da informalidade nos centros 

urbanos, tornando a questão cada vez mais atual2. 

 

     O setor informal, segundo IBGE, é definido como:  

 

Compreende as informações sobre unidades econômicas que produzem 
bens e serviços com o principal objetivo de gerar ocupação e rendimento 
para as pessoas envolvidas, operando, tipicamente, com baixo nível de 
organização, com alguma ou nenhuma divisão entre trabalho e capital como 
fatores de produção, e em pequena escala, sendo ou não formalmente 
constituídas. (IBGE,2018) Setor Informal. 

 

Há diferentes opiniões sobre como mensurar o acontecimento da informalidade e 

desenvolver parâmetros mais precisos. Devido ao tema ser justamente sobre o 

informal, e isto se relacionar diretamente com a não regulação do Estado, pode 

ser difícil ter-se algumas definições, porém pode-se considerar que o trabalho 

informal aumentou ao nível de ter extrema importância dentro do mercado de 

trabalho como um todo. 

                                                   
1 Desde o início da década de 1980, o mercado de trabalho brasileiro tem se caracterizado por uma 
elevada proporção de trabalhadores sem contrato formal de trabalho: em 1981, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, os trabalhadores sem carteira de trabalho 
assinada já representavam cerca de 28% da população ocupada. (Ulyssea, Gabriel, Rio de Janeiro, 
2005.) 
2 “Da mesma forma, a literatura socioeconômica relativa à informalidade no mercado de trabalho no 
Brasil começa a ganhar corpo a partir do final da década de 1980 e início da de 1990. Até então, os 
trabalhos realizados se concentravam essencialmente em discutir o que é o setor informal e qual 
seria a melhor forma de defini-lo...”. (Ulyssea, Gabriel, Rio de Janeiro, 2005.) 
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O crescimento do fenômeno estimula novas abordagens que modificam as antigas 

configurações e regras de como o trabalho é estudado e refletido, chegando até as 

dinâmicas propriamente urbanas e a construção social do dia-a-dia da população. 

 

Segue trecho que ilustra essas ideias, por Luiz Antônio Machado da Silva (2002):  

 

“Considero que o papel mediador que o ́quase conceito de informalidade 
desempenhou por décadas está decididamente esgotado, e que ele foi ou 
está sendo substituído por outro, o par ́empregabilidade/empreendedorismo. 
Este aponta, segundo penso, para novos modos de exploração capitalista, 
cuja característica mais fundamental é a individualização e a subjetivação 
dos controles que organizam a vida social, inclusive a produção material”. 
(p.101)  

 

 

O debate da informalidade é originário da década de 60 e 70, chegando aos anos 80 

e 90 com reformulação na produção, que tem seus aglomerados cada vez mais 

enfraquecidos, com diminuição das intensivas horas de mão de obra3. Os governos 

neoliberais e a abertura cada vez maior da economia começam a interpretar a 

informalidade não mais como um desajuste ou comportamento negativo que iria ser 

superado e combatido. A informalidade começa a ser entendida e atrelada em 

planos e gestões em processos de produção, se relacionando com a terceirização e 

os circuitos de subcontratação4.  

 

Esse comportamento, de modo amplo e geral, é visto com diferentes intensidades 

por todo o mundo, até mesmo nas potências EUA e Europa, que antes achavam que 

fenômenos dessa magnitude só aconteciam em países de terceiro mundo5.  

 

A abordagem política sobre o tema também muda a partir das perspectivas 

neoliberais. É necessário que fique claro que não é uma simples continuidade de um 

                                                   

3 TOLEDO, Pedro. A trajetória do aglomerado de confecções de Petrópolis/RJ. 2016. 

4 CASTRO, Romulo. RESISTÊNCIA E COLABORAÇÃO NA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA. 
UMA ANÁLISE DAS OPERÁRIAS COSTUREIRAS DE NOVA FRIBURGO/RJ. São Paulo, 2011. 
5 FREIRE, Carlos. Trabalho Informal e Redes de Subcontratação: Dinâmicas Urbanas da 
Indústria de Confecções em São Paulo. São Paulo, 2018. 
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processo anterior. São variações no mercado de trabalho brasileiro, e novas teorias 

e discussões que surgem como mostrou Luiz Antônio Machado da Silva (2002).  

Discute-se a regulação e não regulação junto das transformações no mercado de 

trabalho. A empregabilidade e empreendedorismo são pontos chaves no novo 

debate da informalidade, eles se estabelecem e vem demonstrando mudanças nas 

formas de dominação sobre o trabalho6.  

 

As mudanças ficam evidentes em relação à comparação com antigos padrões de 

trabalho. Ser assalariado e certificado por um contrato registrado acabam sendo 

uma característica em baixa. Dimalice Nunes  (2018) aborda o aumento do informal: 

 

“Em dezembro do ano passado a população ocupada era de 92,1 milhões 
de brasileiros e os trabalhadores informais (sem carteira ou por conta 
própria) eram 37,1% do total, ou 34,2 milhões, superando o contingente 
formal, que somava 33,3 milhões. Segundo o IBGE, foi a primeira vez na 
história que o número de trabalhadores sem carteira assinada superou o 
conjunto de empregados formais. ” (p.1)   

 
 

 

É necessário pensar como a regulação ou não regulação de mão de obra altera e 

tem impacto evidente na vida social, compreendendo como o ato de trabalhar se 

entrelaça com outros elementos do dia-a-dia e nas relações familiares, alterando a 

movimentação comercial e produtiva do trabalho7. 

 

Precisa-se apontar diferentes elementos que agora se estabelecem em diferentes 

posições como: riscos de mercado, o fim da proteção do contrato, as novas 

atividades econômicas relacionadas ao não trabalho, e a individualidade e 

subjetividade dos modos de trabalho com o controle sobre os mesmos, como 

mencionado por Carlos Freire (2008).  

                                                   
6 Estas mudanças se expressam na tendência à desconstrução da relação de trabalho assalariado 
pautado num contrato publicamente regulado como a principal característica do mercado de trabalho. 
FREIRE, Carlos. Trabalho Informal e Redes de Subcontratação: Dinâmicas Urbanas da Indústria 
de Confecções em São Paulo. São Paulo, 2018. 
7 Surgido em função de aspectos histórico-culturais, o aglomerado de confecções de 
Petrópolis se expandiu através da divisão de firmas familiares e/ou de antigos empregados do 
setor que se tornaram donos de suas próprias firmas. TOLEDO, Pedro (2016). 

https://www.cartacapital.com.br/dimalice-nunes
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A análise do tema neste texto é feita a partir do trabalho informal e a 

indústria/comercio de confecção e malhas. A interpretação sobre a teia de relações 

de trabalho tem o ponto de vista baseado a partir das características urbanas e suas 

dinâmicas. 

 

As reestruturações do trabalho, os novos métodos de produção, as maneiras de 

circulação, os meios de investimento inicial e as desigualdades dentro da dinâmica, 

são perspectivas importantes para toda a análise. 

 

No Brasil, a temática da informalidade expressou-se evidente a partir dos anos 70, a 

partir dos debates de desenvolvimento nacional e dos buracos não tampados na 

modernidade dos pais, de acordo com Carlos Freire (2008). 

   

As teorias de subdesenvolvimento8 foram as primeiras a abordar o tema da 

informalidade. A interpretação desenhava-se abordando a questão como um atraso 

e empecilho, sendo uma pedra no caminho da modernidade capitalista. A Teoria do 

Subdesenvolvimento na visão de Celso Furtado pode ser assim resumida: 1º) O 

subdesenvolvimento é uma estrutura produtiva historicamente determinada pela 

evolução do capitalismo europeu; 2º) As raízes estruturais do subdesenvolvimento 

devem ser buscadas no encadeamento histórico dos fatores que determinam a 

dependência; 3º) Para superar o subdesenvolvimento, exige-se planejamento 

macroeconômico e intervenção estatal; 4º) Mercado interno e industrialização, 

conduzida por um critério social, geram desenvolvimento; 5º) Para que ocorra 

industrialização, e logo, desenvolvimento, modificações na estrutura política e 

econômica dos países periféricos devem ocorrer; 6º) Desenvolvimento é sinônimo 

de liberdade, cidadania e evolução social; 7º) A globalização agrava o quadro de 

                                                   
8 FURTADO, Celso. Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1968. 
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dependência e de subdesenvolvimento, basta ver a situação brasileira atua, de 

acordo com Cláudia Gonçalves Pereira (2005) 9. 

 

A economia do Brasil, dependente aos recursos estrangeiros, atrelado aos 

pequenos níveis de capitalização dentro do país, resulta no investimento industrial 

por substituição de importações. O setor industrial foi afetado negativamente, tendo 

fraca inclusão dos trabalhadores ao mercado assalariado, que ficavam concentrados 

nos centros urbanos, como discutido na dissertação de Carlos Freire (2008). 

 

Nessa chave interpretativa, o resultado do processo é um lado da nossa economia 

definida por investimentos de capitais estrangeiros e o outro lado atrasado, com 

baixa separação entre trabalho e capital. Qualquer problema é empecilho para o 

desenvolvimento do país e sua formação econômica interna, pois resulta em 

concentração de renda, que, em longo prazo, provoca estagnação econômica. 

 

Em outra análise sobre trabalho informal, a abordagem o enxerga como resposta 

das massas ao seu processo de exclusão, ideia elaborada por José Num (1969). A 

massa marginal seria resistente, sobrevivendo ao processo de industrialização que 

não conseguiu incluí-la. Aqui os trabalhadores informais são distintos do exército 

industrial de reserva (conceito construído por Karl Marx em sua crítica da economia 

política, fala sobre o desemprego estrutural das economias capitalista), nessa 

abordagem reflete-se a respeito sobre o problema de integração do sistema e seus 

mecanismos de resposta que são atividades informais, porem essas ações estão 

fora do que se considera acumulação capitalista, Carlos Freire (2008). 

 

Em uma diferente visão, por Francisco de Oliveira (1972), compreende-se a 

Informalidade como parte do desenvolver do próprio capitalismo e das relações nos 

centros urbanos. Está interpretação rompe a ideia que a economia formal e 

economia informal se contrapõem. O informal é funcional ao setor formal da 

economia, oferecendo bens e serviços com baixos custos, característica importante 

                                                   
9 PEREIRA, Claudia. Celso Furtado e a Teoria do Subdesenvolvimento. XII Congresso Brasileiro 
de Sociologia, 2005. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desemprego_estrutural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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para o crescimento urbano sem investimento de estrutura, que normalmente causa 

rebaixamento dos custos e salários. Aqui se vê como uma adequação ao processo 

do capital. O crescimento da informalidade faz parte da acumulação do capital, 

mostrando sua força em momentos de recuperação. 

 

A partir dos anos 80, começa-se a ver que a Informalidade não é algo a ser 

superado ou revertido, de acordo como mostra Freire (2008). Da década de 80 em 

diante percebe-se o aumento dos trabalhadores sem carteira e com autogestão nas 

metrópoles brasileiras, informalidade registrada com aumento constante, não sendo 

interpretada como resultado de recessão, pois existe crescimento e recuperação 

econômica na década de 90. Ao decorrer dos anos os empregos assalariados com 

carteira só diminuíram. Segue trecho sobre o assunto comentando, segundo s Freire 

(2008):  

 

“Na maioria dos setores da economia dos grandes centros urbanos do 
Brasil registrou-se um aumento da Informalidade. E isto não pode ser visto 
apenas como uma consequência da recessão econômica do período da 
década de 80, esta reversão antes se reforçou nos anos 90 com a 
recuperação econômica do que se extinguiu. De modo que esta reversão já 
mostrava sinais de transformações no desenvolvimento econômico. De 
modo que esta reversão já mostrava sinais de transformações no 
desenvolvimento econômico. Em um período de vinte anos, de 1985 a 
2005, os empregos assalariados com carteira diminuíram 10,3 pontos 
percentuais entre a população ocupada da região metropolitana de São 
Paulo, passando de 51,9% para 41,6% do total de ocupados. Enquanto os 
empregados sem carteira e os autônomos aumentaram, respectivamente, 
5,6 e 5,9 pontos percentuais, sendo que representavam 8,2% e 15,1% e 
passaram para 13,8% e 21% do total de ocupados. Se levarmos em conta 
essas duas categorias juntas com o emprego doméstico, tradicionalmente 
utilizadas como referência para as estimativas sobre o trabalho informal, 
elas compunham antes 31,5% e depois somavam 43,4% do total de 
ocupados. ” (p.19) 

 
 
Do fim da década de 80 chegando até os anos 90, com os processos de 

reestruturação produtiva, as políticas neoliberais e a abertura econômica, o trabalho 

informal dispara crescendo. Deixa claro que não é estável e que não apresenta 

padrão10. Fica claro e reafirmado que o aumento do informal como um todo no 

                                                   
10 A respeito do aumento da informalidade nos anos 80 e de suas características, PIRES, Es. 
Metamorfoses e regulação: o mercado de trabalho no Brasil dos anos 80. São Paulo: Edusp, 
1995. 
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mercado de trabalho não é resultado de crise. A partir daí os pontos chave do 

debate em torno do informal se alteram, como coloca Freire (2008). Segue gráfico 

com o aumento constante do grau de informalidade no mercado de trabalho a partir 

dos anos 90. 

 

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DO GRAU DE INFORMALIDADE NO MERCADO DE 

TRABALHO METROPOLITANO 

 

Fontes: PME/IBGE e (IPEA/MTE), vários números. Nota: Os quadrados indicam as médias 

aritméticas para cada ano. Elaborado por RAMOS, Lauro. A evolução da informalidade no Brasil 

metropolitano: 1991-2001. IPEA. 

 

 O trabalho informal está então objetivamente ligado aos processos de produção 

junto com a nova gestão das indústrias, que utiliza sua mão de obra. Formal e 

Informal passam a ser elementos estratégicos para a circulação de riqueza e 

exploração do trabalho. O tema do Informal deixa de ser algo dos países 

“subdesenvolvidos”, entrando na agenda dos ditos desenvolvidos, agora ele faz 

parte da economia globalizada, de acordo com Saskia Sassen (1998). 

 

Demonstra-se então um aumento da circulação de mercadorias, dinheiro e pessoas 

nas principais metrópoles. A nova configuração tem características diferentes que 

contaminam a abordagem do Estado em volta da informalidade, modificando direta e 
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completamente o debate sobre o tema, de acordo com discussões por Machado da 

Silva (2002). 

 

 Entra-se numa direção voltada à flexibilização. Toda essa mudança gera 

reconfiguração no setor de serviços. Os serviços aumentam em comparação a 

diminuição dos trabalhos industriais, que “sofrem” também devido às mudanças 

tecnológicas que diminuem o quadro de vagas. 

 

As indústrias começam a se organizar de maneiras diferentes, e mesmo com uma 

queda dos empregos via setor secundário, percebe-se que as mesmas começam a 

exercer papel em diferentes escalas, chegando a configurações mais atuais, onde 

pequenas empresas prestam serviços que antes só as grandes indústrias se 

responsabilizavam. 

 

Agora a produção de uma mercadoria passa por múltiplos estágios, por diferentes 

empresas, sendo elas unidades familiares a grandes corporações que desmembram 

cada vez mais sua produção. Tudo isso altera também as possibilidades de venda, 

revenda, distribuição e redistribuição, criando novas possibilidades no mercado de 

todo o mundo. Grandes empresas se relacionam com pequenos negócios informais, 

chegando a vários indivíduos que trabalham por conta própria. Desenvolve-se bem o 

tema discorrido nos trabalhos dos economistas e sociólogos Carlos Freire (2008) 

Cláudio Dedecca (1996), Eduardo Noronha (2003), Márcio Pochman (2004) e Maria 

Cacciamali (1989, 2000), e dos sociólogos Jacob Lima (2000), Élson Pires (1995), 

Álvaro Comin (2003) e Manuel Malaguti (2000). 

 

 Nos dias atuais, a tese que se sustenta, de acordo com esses autores, é que todo o 

processo de restruturação, terceirização, flexibilização e desregulamentação 

transforma o conceito de informalidade em algo afadigado, que está se 

transformando em sinônimo de empregabilidade e empreendedorismo, como um 

novo estilo de exploração capitalista, redefinindo a cultura do trabalho atrelada ao 

desemprego. 
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Segue informações do IBGE sobre queda do desemprego relacionada ao aumento 

do trabalho informal: 

 

“...o trabalho informal manteve a tendência de alta apresentada nos últimos 

meses e contribuiu para a queda no desemprego no trimestre encerrado em 

novembro. A taxa foi de 12,0% no período, menor que os 12,6% do 

trimestre fechado em agosto, de acordo com os dados da Pesquisa 

Nacional de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), divulgada nesta 

sexta-feira pelo IBGE. Ainda assim, o índice de novembro foi maior que o do 

mesmo período de 2016 (11,9%). (IBGE, Informalidade e comércio contribuem 

para queda no desemprego. 2018)  

 

“O trabalho informal foi o grande responsável pelos empregos gerados no 
país em 2017, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, o mercado de trabalho gerou 1,846 milhão de 
postos de trabalho no quarto trimestre de 2017, 2% a mais na comparação 
com mesmo intervalo do calendário anterior.” (VILLAS BÔAS, Bruno. 
Informalidade foi o motor do emprego no país em 2017, aponta IBGE 
.2018.) 

“O número de pessoas que trabalham por conta própria ou em vagas sem carteira 
assinada superou o daqueles que têm um emprego formal pela primeira vez em 
2017. É o que apontam os dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de desemprego encerrou 
2017 em 11,8%, com 12,3 milhões de pessoas desocupadas.” (G1, Anay Cury, 
Carlos Brito, Marina Gazzoni e Marta Cavallini, Trabalho sem carteira 
assinada e 'por conta própria' supera pela 1ª vez emprego formal em 
2017, aponta IBGE, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-118-no-4-trimestre-de-2017.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-118-no-4-trimestre-de-2017.ghtml
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GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
Fonte: G1, Anay Cury, Carlos Brito, Marina Gazzoni e Marta Cavallini, Trabalho sem carteira 
assinada e 'por conta própria' supera pela 1ª vez emprego formal em 2017, aponta 
IBGE, 2018.  

 

O gráfico acima demostra como o mercado de trabalho vem se comportando. O trabalho sem 
carteira assinada e por conta própria crescem e passam o número de empregos formais. 
Também é interessante perceber que o número de ocupados por conta própria é maior que 
os ocupados sem carteira, demostrando um caráter de autonomia e empreendedorismo 
individual nesse comportamento, pois o número de auto gestores é maior que aqueles que se 
submetem para um patrão de forma informal. 
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1.1 SETOR TEXTIL-VESTUARIO E O MERCADO DE CONFECÇÃO NO 

RIO DE JANEIRO  

 

O comércio popular no Rio de Janeiro tem uma de suas vias no setor de confecções, 

que é historicamente importante no Estado. Ele se localiza da cidade do Rio de 

Janeiro  até a Região Serrana Fluminense, locais como Petrópolis e Nova Friburgo, 

atravessando um processo de vendas na área metropolitana da cidade. (HIRATA, 

RABOSSI, 2016)  

 

Uma das características centrais são com grandes pátios de vendas, sendo feirões 

ou centros de moda, que alugam ou não espaços de vendas como lojas, onde 

produtores e revendedores repassam os produtos para os comerciantes e sacoleiros 

da cidade e também de outros municípios, em sua maioria do estado do Rio de 

Janeiro. (TOLEDO, 2016) 

 

O aglomerado de confecções na Região Serrana/Rj é ponto chave no circuito 

fluminense. Destaca-se por seu desempenho e desenvolvimento, por suas relações 

de competição e cooperação entre empresas e instituições que compõem todo o 

circuito.  

 

A relevância das economias de aglomeração de micro, pequenas e medias 

empresas para o crescimento econômico social de um local não é um assunto 

inovador nas discussões econômicas, como mostrou Alfred Marshall (1920). Os 

potenciais de pequenas unidades fabris aglutinadas apresentam desenvolvimento de 

suas regiões. É necessário pensar sobre a volumosa divisão de atividade e o que 

isso gera na economia. Segue foto que ilustra o aglomerado e suas microrregiões: 
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Foto 1 – As microrregiões no estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: NASCIMENTO, Rircardo. 200611. 

 

Petrópolis é uma das cidades do conjunto de confecções na serra fluminense. 

Desde a sua fundação, o município contou com fatores que o favoreceram para a 

construção e estabilidade de indústrias, como por exemplo: a mão de obra 

qualificada, proximidade dos mercados, clima ameno e etc. Na região predomina-se 

o setor têxtil até os anos 60, quando entra em instabilidade devido à crise econômica 

que assolou as terras cariocas quando houve a transferência da capital federal para 

Brasília, ocorrendo então um esvaziamento no parque industrial devido à 

inviabilidade de investimentos.  

 

Na década de 70, a cidade de Petrópolis direciona sua produção para a atividade 

confeccionista, resultado do desmoronamento da sua indústria têxtil. Nos anos 80 as 

confecções petropolitanas se estendiam pelo mercado nacional, porém sofre queda 

na década seguinte, com o processo de liberalização econômica e com a 

                                                   

11 RICARDO BRITO DO NASCIMENTO. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E 

DESENVOLVIMENTO: UMA ANÁLISE DO 

SETOR TÊXTIL-VESTUÁRIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 2006. 
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valorização cambial que provoca uma onda de falência no município, diminuindo o 

número de empresas e de empregos. 

 

A partir dos anos 2000, percebe-se um esforço com a instalação e criação de 

instituições que tem o objetivo de fortificar as práticas cooperativas entre empresas 

de confecção no município, com intenção de levantar e desenvolver o setor 

novamente. Porém, em 2010, fica claro o desafio do aglomerado, analisa-se e é 

observado a competividade com personagens externos (China), e internos, com 

surgimento de novos polos de confecção em outros locais, conforme demonstra 

Toledo (2016). 

 

Dessa forma, olhando de maneira mais ampla, encara-se uma nova ideia de 

produtividade, com o debate econômico cada vez mais flexibilizado. As mudanças 

ocorridas ao decorrer dos anos trazem a necessidade de transformação, baseada 

em outras formas de organização, cada vez mais pautadas em proporções 

pequenas e medias12. 

 

A intensa relação de cooperação e competição entre firmas que se compõe. A 

divisão do trabalho entre empresas e sua especialização, ações coletivas e 

compartilhamentos de ações e provisões de serviços começam a ocorrer tanto 

informalmente, quanto formalmente com instituições com finalidade para tal. 13 

 

                                                   

12 De acordo com Piore e Sabel (1984), a inadequação do modelo fordista-taylorista às mudanças 

ocorridas no mercado e à volatilidade da demanda abriu caminho para a ascensão de um novo 

paradigma baseado na flexibilização produtiva e na diferenciação da produção. TOLEDO, Pedro. A 

TRAJETÓRIA DO AGLOMERADO DE CONFECÇÕES DE PETRÓPOLIS/RJ, (2016). 

13 Porter (1998) adiciona que a coexistência de cooperação e competição se torna 

possível devido ao fato de elas ocorrerem em diferentes dimensões e entre diferentes atores do 

processo produtivo, consistindo em uma das forças do aglomerado. TOLEDO, Pedro. A 

TRAJETÓRIA DO AGLOMERADO DE CONFECÇÕES DE PETRÓPOLIS/RJ, (2016). 
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O setor têxtil-vestuário tem uma gigante importância na geração de empregos e 

unidades produtivas.  Os arranjos produtivos em municípios como Petrópolis e Nova 

Friburgo contribuem para o crescimento e desenvolvimento de microrregião e macro, 

aumentando empregos e renda, também reduzindo a pobreza, segundo Nascimento 

(2006)14 

 

A importância da proximidade geográfica entre as empresas de pequeno e médio 

porte devem ser mencionados por ser um dos pontos que permeiam a superação de 

dificuldades comuns, tendo interação e cooperação. Segue citação que reflete sobre 

o assunto. Segundo Alfred Marshall (1982) conforme citado por Pedro Toledo 

(2016):  

“A importância das economias de aglomeração de micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs) para o desenvolvimento econômico e social de 
uma determinada localidade não é um tópico recente na literatura 
econômica. Desde fins do século XIX, Marshall já sinalizava o potencial que 
pequenas unidades fabris aglutinadas poderiam apresentar no 
desenvolvimento de suas regiões, devido às economias externas geradas 
em função da intensa divisão de atividades. A esses aglomerados, Marshall 
chamou de distritos industriais.” (p.13) 

 

As duas cidades mencionadas no primeiro parágrafo, junto a outros municípios, 

segundo o SEBRAE/RJ, destacam-se representando 27% total dos empregos no 

estado (considerando os dados da RAIS em 2004). Os locais estão voltados 

principalmente à produção de moda feminina, malhas e lingerie. A atividade de 

confecção no Rio de Janeiro foi atividade econômica geradora de empregos e 

estabelecimentos, se destacando entre os outros setores, como mostrado por 

Ricardo Brito de Nascimento (2006).  Segue fotos 2 e 3, que demonstram o como 

estão distribuídos os empregos e os estabelecimentos na cadeia produtiva têxtil-

vestuário dos dois locais. 

 

                                                   

14 RAIS ONLINE. Bases de dados estatísticas. Disponível em 

<http://www.mte.gov.br/EstudosPesquisadores/PDET/Acesso/Raisonline>. Acesso em: mar. 

2006; 
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Figura 2 - Distribuição dos empregos e estabelecimentos na cadeia produtiva têxtil-

vestuário de Nova Friburgo. 

 

Fonte: Elaboração por NASCIMENTO, Ricardo, a partir dos dados da Rais em 2004. 

 

Figura 3 - Distribuição dos empregos e estabelecimentos na cadeia produtiva têxtil-

vestuário de Petrópolis. 

 

Fonte: Elaboração por NASCIMENTO, Ricardo, a partir dos dados da Rais em 2004.  

 

 

Nos gráficos acima, nas figuras 2 e 3, percebe-se o número alto de pessoas que tem 

suas ocupações relacionadas ao setor têxtil-vestuário, isso fica nítido devido a 

comparação com o número dos trabalhadores de outras áreas, se tornando então 
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um setor de extrema importância para a Região da Serra Fluminense (Região em 

que se encontra Petrópolis e Nova Friburgo). 

 

O setor de comercio, também conhecido como setor terciário, vem com um 

crescente desenvolvimento em seus números tendo forte participação no PIB 

brasileiro15. Nas cidades e centros metropolitanos percebe-se o aumento de 

pequenas negócios e microempreendedores individuais. Segue citações de matérias 

com dados que demonstram o crescimento do setor terciário e o aumento de 

pequenos negócios, sendo o setor de confecção um destaque.  

 

O número de trabalhadores por conta própria no País já ultrapassou 
a marca de 2,5 milhões. Segundo a Receita Federal, até o último 
domingo (10), 2.515.241 trabalhadores já haviam se formalizado 
como Empreendedor Individual (EI). O comércio de roupas de 
confecção responde pela maior parte das adesões, com mais de 246 

mil empreendedores atuando na área. (BRASIL, GOV. Brasil já 
conta com mais de 2,5 milhões de empreendedores 
individuais, 2012). 

O número de empreendedores individuais deverá quase dobrar em 
2014, passando dos atuais 2,5 milhões para 4 milhões. Resultados 
de uma pesquisa inédita do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados da Receita 
Federal e de consultas a empreendedores de todo o País, indicam 
que foi bem-sucedida a criação do chamado microempreendedor 
individual (MEI), perfil de empresário instituído pela Lei 
Complementar 129/2008 para incentivar a formalização de pequenos 
negócios. (BRASIL, GOV. Cresce o número de 
microempreendedores individuais, 2012).  

 

 

O centro urbano carioca e a região serrana do Rio, mais especificamente Petrópolis, 

dos anos 50 até 80, tiveram seu ápice dentro do setor de confecção, eram os pontos 

                                                   

15 De 2003 a 2016, a representatividade do setor terciário, passou de 65,8% para 73,3% do valor 

adicionado ao Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados das Contas Nacionais Trimestrais do 

IBGE. O comércio contribuiu significativamente para este avanço, elevando-se de 9,5% para 

12,8%, no valor adicionado do PIB nesse período, havendo atingido o pico em 2013, quando o 

setor alcançou uma participação de 13,5%. Já o setor de serviços (excluído o comércio) saltou 

de 53,3% em 2003 para 60,8% em 2016. IBGE. Contas Nacionais Trimestrais. 

 

http://www.sebrae.com.br/
http://www.sebrae.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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principais do circuito de malhas e confecção segundo TOLEDO, Pedro (2016). Os 

locais, a partir da década de 90 até aos dias atuais, lidam com pontos de intercessão 

da mesma importância que ambos, com diferentes modos de venda e redistribuição 

que foram se estabelecendo, desenvolvendo mais recentes aglomerados e 

compradores dentro circuito. Segue dados na Figura 4 para a queda acentuada do 

número de estabelecimentos e de empregos no setor petropolitano durante a 

década de 1990. 

 

Figura 4 - Evolução do número de estabelecimentos e de empregados do setor 

têxtil-confecções de Petrópolis – 1990/2000. 

 

 

Fonte: RAIS/MTE (2014). Elaboração por TOLEDO, Pedro, 2016. 

 

FIGURA 5 - Evolução do número de empregos formais do setor têxtil-confecções de 

Petrópolis e do estado do Rio de Janeiro – 2006-2014. 
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Fonte: RAIS/MTE (2014). Elaboração por TOLEDO, Pedro, 2016. 

 

 

Figura 6 - Evolução do número de estabelecimentos do setor têxtil-confecções de 

Petrópolis e do estado do Rio de Janeiro – 2006-2014. 

 

Fonte: RAIS/MTE (2014). Elaboração por TOLEDO, Pedro, 2016. 

 

O surgimento de novas feiras que tomam papel intermediário entre os dois extremos 

da Serra e Centro Urbano. São mercados que se configuram de maneira adaptada, 

uma provável resposta ao decorrer das transformações econômicas no Rio de 

Janeiro e Brasil. Os Centros Metropolitanos, a Região Serrana Fluminense e as 
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novas feiras de distribuição tornam-se um circuito de comercio, conectando suas 

regiões geográficas. 

 

São lugares que podem dar oportunidade de emprego direto e indireto, formal e 

informal, ativando pontos mercadológicos econômica onde antes se interpretava ter 

pouca movimentação. 

 

Esses lugares vêm crescendo e se tornando grandes Feiras de Confecção e Malhas. 

São pontos que proporcionam grande oferta de emprego no setor de serviço, 

desenvolvem um grande trafego para a região em que se consolidam, aumentando 

empregos relacionado a transporte, também atraindo ambulantes relacionados com 

alimentação.  

 

Todo esse universo vem ganhando vida econômica a partir dos seus diferentes 

clientes. Que além de fomentarem a Feira, em parte, também desenvolvem o 

comercio de malhas e vestuário em pequena a grande escala, com menores e 

grandes quantidades. 

 

Antes entendíamos o tramite desse setor vendo o varejista no centro urbano e o 

atacadista na região de produção, que no caso do Rio, fica na região Serrana. Agora 

percebe-se um hibrido entre ambos, locais com acesso geográfico mais próximo, 

apesar de ainda ser afastado do centro, que cria especialidades de venda 

equilibradas, dando diferentes oportunidades de trabalho. 

 

O local estudado na pesquisa de campo deste trabalho foi o Feirão das Malhas em 

Duque de Caxias, um exemplar de feira com as novas características citadas, que 

parece vir crescendo e se desenvolvendo no mercado. Segue trecho de notícia 

falando sobre o novo formato mencionado: 

  

Duas importantes rodovias que ligam o Rio à Baixada Fluminense — a 
Washington Luiz e a Presidente Dutra — estão virando referência para 
quem quer comprar a preço de fábrica, sem precisar fazer longas viagens. 
Isso porque a região acaba de ganhar novas lojas no estilo “atacarejo”, uma 
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mistura de atacado com varejo, voltada originalmente para pequenos 
comerciantes e ambulantes. Nelas, não é preciso comprar caixas fechadas 
ou grandes quantidades de um mesmo produto, como nos atacadistas 
tradicionais. Ponto para consumidores comuns, em busca de pechinchas. 

(EXTRA, Ana Paula Viana e Andréa Machado, 2014) 

 

1.2 O FEIRÃO DAS MALHAS 

 

O Feirão de Malhas estudado na pesquisa de campo fica localizado na Rodovia 

Washington Luiz, 6720 – Jardim Gramacho - Duque de Caxias – RJ, saída 120. Ele 

abre todas as quartas, sextas e sábados, das 9h às 18hs. Segue imagem da frente 

do Feirão. 

 

Foto 1 – Feirão das Malhas 

 

Fonte: FEIRÃO DE MALHAS - Caxias - O maior pólo de modas do Rio, c2018.  

Disponivel em: <http://feiraodemalhas.com/video 

 

O espaço é dividido entre dois pavilhões que comportam 337 boxes e chegam até 

aproximadamente 650 lojas, tendo mais de 65.000 clientes mensais. Dentro dos 

pavilhões encontramos lanchonetes, banheiros, balcão de informações, provadores, 

estacionamento com mais de 4.000 vagas para carros, motos e bicicletas. São 

diversos portões de acesso aos pavilhões, que contem funcionários e placas de 

identificação. Segue figura que ilustra o mapa do feirão. 

 

https://pt-br.facebook.com/feiraodemalhasoficialll/
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Figura 7 – Mapa do Feirão das Malhas 

 

Fonte: FARIA, Sidney; ZANIBONI, Mauro. Revista Feirão de Malhas do Barata : O que vende mais 
barato. 50. ed. Duque de Caxias: La Nuova Comunicação e Design, 2018. 24 p. 

 

O empreendimento se iniciou em 18 de março de 1994, como centro comercial de 

pronta entrega de confecção de vestuários em Duque de Caxias, chegando até 2018 

se transformando, mudando abordagens, estratégias, expandindo espaço, número 

de lojas e produtos de vestuário. 

As lojas dentro do Feirão oferecem vestuários variados: moda bebê, infanto-juvenil, 

lingerie, linha noite, moda senhora, sportswear, moda feminina, linha jeans, 

calçados, bolsas, acessórios, moda praia e etc. Tendo lançamentos de coleções 

com periodicidade. Segue figura que mostra declaração do Feirão sobre sua história 

e proposta. 
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Figura 8 – História – Sobre nós  

 

 

Fonte: FEIRÃO DAS MALHAS, Site Oficial. Sobre Nós : Feirão das Malhas. [S.l.: s.n.], 2018. 1 p. 
Disponível em: <http://feiraodemalhas.com/empresa-2/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

 

A Feira possui site, revista e redes sociais oficiais próprias. No Facebook são mais 

de 80,000 pessoas acompanhando a página. No Instagram são mais de 130,000 

seguidores. Existe mapa de lojas numerado, mapa de lojas em 3d e uma auto 

declaração de sua história, tudo por via de seus próprios veículos de comunicação. 

Segue figura com o mapa de pesquisa de lojas em 3d.  

Figura 9 – Pesquisa de Lojas 
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Percebe-se indicativos de expansão da rede deste Feirão. A Feira já passou por 

obras e costuma ter reformas para modernização e adaptação do espaço. Primeiro 

enxerga-se a construção do segundo pavilhão ao lado do galpão principal como um 

dos indicativos, atualmente ocorre a abertura e inauguração de uma nova franquia. 

Em umas das idas até lá conversei com um dos funcionários, comentei com ele 

sobre a Feira estar se adaptando com o tempo, ele concordou, falei sobre o 

ambiente que já estava parecendo de Shopping Center, ele disse que a ideia era 

essa, porque ali já está virando um ponto conhecido, tem gente que vem para 

conhecer, traz amigos, família e que eles estavam em constante mudança para 

melhorar e manter o título do maior e melhor Feirão. Comentei também sobre uma 

notícia que vi sobre a abertura de um Feirão na Barra, o que foi confirmado.  



35 

Uma das características importantes da feira é seu modo de venda dito como 

atacado, mas que chamamos não oficialmente de “atacarejo”. Essa forma de venda 

é um hibrido entre atacado e varejo, quantidades e pacotes mais acessíveis e 

adaptáveis são colocados em disposição. Um pacote de atacado mínimo lá pode 

chegar até 4 peças, um número que podemos considerar tranquilo quando 

imaginamos uma compra no atacado.  

Diferentes perfis de compradores poderiam ir até a feira com diferentes objetivos, 

sendo eles o de uma simples compra de uma única peça com a família, ou uma 

tentativa de revenda porta em porta com quantidade pequena para media, ou um 

dono de loja que está aumentando e repondo seu estoque em média e grande 

quantidade, e até mesmo uma compra sob encomenda via catálogos. 

 

Uma das primeiras vezes que fui até o Feirão das Malhas foi em 11/04/2018. E 

dessa vez eu tinha a responsabilidade de me atentar aos detalhes para gerar um 

relatório de campo, neste dia fui com intuito de analisar de forma mais ampla e geral 

todo o funcionamento e logística do local. Comecei minha jornada até o Feirão de 

Malhas partindo do bairro Rocha e pegando o trem na estação de Triagem, sentido 

Gramacho e Saracuruna, na linha 2C.  

 

Dentro do trem, o comércio popular é grande. Os itens são bastantes variados com 

preços baixos, em comparação ao comércio dito formal, legalizado. A viagem 

demora aproximadamente trinta minutos até a estação de Gramacho. Percebo 

corpos cansados, pessoas indo ou voltando do trabalho, conversas descontraídas, 

gritos, piadas e discussões. O comércio dentro do coletivo é algo comum, a fala alta, 

anunciando as promoções e preço do produto, já é naturalizada em meio aos 

diversos sons. A linha 2 do trem é um universo a ser estudado à parte. É um leque 

enorme de movimentações e acontecimentos.  

 

Saltando na estação Gramacho, me vejo um pouco perdido, tendo que pedir 

informações para ambulantes da estação, procurando o transporte mais fácil para o 

Feirão das Malhas na avenida Washington Luiz. Perguntei à três ambulantes 

diferentes para garantir uma informação boa e, para minha sorte, o local já á bem 
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popular, parecendo ter se transformado em ponto estratégico. Existem linhas de 

ônibus que possuem parada oficial no feirão, com seu ponto logo na saída da 

estação.  

 

Peguei o ônibus, que chegou bem rápido por sinal, já avistando outro logo atrás. Em, 

aproximadamente, dez minutos cheguei até ao ponto mais próximo do feirão, que 

era em uma das passarelas da avenida Washington Luiz, andando um pouco menos 

que cinco minutos até ao local. 

 

Chegando até a entrada da frente do feirão, reparo uma imensa fila de carros, 

veículos sem identificação. Imaginei por alguns segundos que pudessem ser 

motoristas do aplicativo Uber, mas a quantidade era muito grande para que todos 

estivessem ali esperando um chamado na mesma hora.  

 

Andei mais um pouco, chegando, literalmente, na porta do feirão. Perguntei sobre os 

carros a um ambulante próximo à porta, e o mesmo falou que era transporte ‘tipo 

uber’, que todo dia era aquilo ali, uma fila imensa esperando passageiro sair do 

feirão de malhas. 

 

Depois de percorrer todo o Feirão das Malhas voltei novamente à entrada para 

procurar algum dos motoristas da fila de carros. Conversei com um deles sobre o 

preço, seu nome era Ricardo e estava na faixa etária de 35 anos. Perguntei a ele 

como calculava-se o preço para os lugares, e o Sr. Ricardo naturalmente pegou o 

celular do bolso e disse: “eu vejo pelo aplicativo do uber aqui, mas aí a gente nem 

usa ele, não”. Os motoristas de outros diversos veículos que estavam ali formando 

uma enorme fila à espera de passageiros, praticavam o mesmo ato do Sr. Ricardo: 

simulavam o preço pelo aplicativo do uber mas sem utilizá-lo de verdade. 

 

Voltando a minha entrada ao Feirão, comecei a andar pelos corredores, tentando 

observar detalhes e algum ponto interessante para analisar com mais atenção. O 

Feirão se encontra bem organizado, climatizado, corredores bem separados. Cada 

loja é numerada, possui letreiro próprio e identidade visual. O local, em sua parte 

interior, lembrou-me um ambiente de Shopping Center. Como já diz o nome, o 
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Feirão das Malhas tem como produto principal itens relacionados à confecção de 

malha, mas atualmente encontra-se com uma leve diversidade de produtos. Ao 

entrar, fiquei prestando atenção nas lojas que fugiam da proposta central do Feirão, 

tais como: joias e bijuterias; suplementos; sapatos; roupas esportivas. Percebi 

também stands de comida, com preços que eu considero elevados, comparado com 

outras experiências pela baixada fluminense e com lugares que passei para chegar 

ao local.  

 

Os corredores eram tomados por clientes e funcionários das lojas. Muitos dos 

funcionários ficavam na frente fazendo propaganda de suas lojas, tentando fazer 

uma apresentação que chamasse atenção, outros entregavam flyers.  

 

Sacolas grandes ou malas nas mãos, as pessoas estavam comprando em grande 

quantidade naquele dia. Muitas lojas já deixavam estampadas nas portas as 

promoções, que davam desconto quanto maior a quantidade de produtos. Porém, 

algo muito interessante no Feirão é sua característica adaptável, que atinge um 

grande público alvo de compradores.  

 

Varejo e Atacado são categorias mais populares na venda de produtos e itens. O 

feirão se diferencia por ter uma categoria que chamamos de ‘atacarejo’, um meio 

termo entre pouca e grande quantidade, no qual os valores aumentam e diminuem 

proporcionalmente ao aumento de quantidade de itens que vão sair.  

 

Apesar do feirão possuir um histórico de vendas com atacado, atualmente as lojas lá 

dentro parecem estar entrando num formato multimarca ou de marca com identidade 

visual própria. Não é uma simples venda de malha, é uma marca que não é tão 

popular, que segue as tendências do momento.  

 

Passei em algumas lojas fingindo querer comprar malhas sem estampa, em grande 

quantidade. Quase todas as respostas foram negativas, algumas tendo que ser 

direcionadas a encomenda personalizada. Perguntei em diversas lojas e 

funcionários, quase ninguém conseguiu informar aonde eu conseguiria comprar 

apenas malhas lisas. 
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Continuei andando pelo feirão, fui observando os corredores e movimentação, 

chegando no segundo pavilhão. Existem vários feirões atualmente, alguns são 

próximos um do outro. O local que eu estou estudando é dividido em dois pavilhões, 

que se interligam por uma saída lateral, passando pela rua e um estacionamento 

privado do próprio feirão.  

 

Na saída lateral há uma grande movimentação. Pessoas transitando entre os 

pavilhões a pé, veículos entrando nos estacionamentos, ambulantes relacionados a 

comida, funcionários do feirão que ficam organizando o trânsito e o tráfego de 

veículos dentro do estacionamento, carros, vans, ônibus que fazem frete e 

transporte compartilhado. Os carros entram e saem constantemente do 

estacionamento, percebe-se os ambulantes vendendo seus alimentos, consegue-se 

ouvir gritos de pessoas que trabalham nas Vans e Ônibus, gritando para onde vão e 

o preço que cobram.   

 

Essa parte do feirão está muito relacionada ao transporte. Existem vans fretadas, 

carros particulares que levam 4 passageiros desconhecidos por um preço fixo para 

cada passageiro, ônibus e vans particulares que têm uma espécie de caminho/linha 

fixa, imitando ônibus públicos. Perguntei preços e caminhos, percebendo que todas 

as três opções citadas tinham um preço de dez reais por pessoa, provavelmente 

combinados entre todos aqueles que trabalham por ali, nessa área de transporte. 

 

Achei super organizado os funcionários do feirão que fechavam a rua, organizando-a 

com placas e cones para melhorar a entrada e saída do feirão, facilitando carga e 

descarga, além dos fretes e transportes particulares em grupo, que comentei.  

 

Ali fora enxerga-se ambulantes voltados para alimentação: marmiteiros, 

churrasquinho no espeto, isopor de bebidas, salgados e sanduíches que ficam 

próximos das pessoas responsáveis pelo transporte informal. 

 

Parei por ali por alguns minutos. Conheci a dona Efigênia, uma senhora já idosa, de 

aproximadamente setenta anos, que coloca seu isopor em uma das saídas da 
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lateral, juntando com uns bancos. A Dona Efigênia vende sanduíches, bolos, alguns 

doces, água e refrigerante. Conversando com ela, descobri que a mesma já 

trabalhava no Feirão há sete anos.  

 

Dona Efigênia disse que aquele dia estava levemente vazio, que seria comum ter 

um pouco mais de pessoas. Ela também comentou que nos dias da semana, o 

Feirão costuma ter compradores, que vêm levar muitos produtos para redistribuição. 

Para ela isso seria ’pior’, porque no final de semana costumava vir mais famílias e 

excursões, além dos que vão levar produtos para redistribuição.  

 

Pelo depoimento dela, nos dias de semana são menos pessoas e mais compras 

dentro do feirão, no final de semana são mais pessoas movimentando o feirão, 

porém, menos compradores. São pessoas que vão fazer compras pessoais, em 

pequena quantidade, mas são essas pessoas que costumam consumir mais no 

isopor dela. 

 

Além das comidas ‘populares’’ que são vendidas para os clientes do feirão, também 

percebi um comércio de pratos feitos em quentinhas para os comerciantes que ficam 

o dia todo em volta do feirão. Isso pode ser um indicativo de crescimento de público, 

aliado a outros detalhes, como: ponto de ônibus com o nome do feirão, fila de carros 

para transporte, diversas vans no estacionamento, ônibus particular utilizado para 

transporte coletivo, variedade de estabelecimentos para alimentação do público, 

diversidade de produtos de acordo com a proposta inicial do feirão e mototáxi 

próximo. 

 

Após ficar alguns minutos sentado observando a movimentação na lateral, 

conversando com a Sra. Efigênia, dona de um dos isopores de comida, terminei 

minha pausa e lanche e adentrei ao segundo pavilhão.  

 

O segundo pavilhão me pareceu ser levemente mais organizado que o anterior, 

diferença pequena, mas, por ter sido criado depois, pode ser que tenham tido maior 

organização com as suas necessidades relacionadas ao crescimento do negócio e 

também aos pontos fracos vistos na experiência do primeiro pavilhão.  
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Dentro deste segundo pavilhão, comecei a procurar algum funcionário oficial da 

administração do feirão de malhas. Conversei com seguranças de lá, eles ficam 

próximos da entrada, e me indicando a procurar uma bancada de informações 

dentro do segundo pavilhão ou a rádio do feirão que fica próximo aos banheiros no 

segundo pavilhão. 

 

Encontrei a bancada das informações, naquele momento estava com uma placa 

avisando que o funcionário se encontrava em horário de almoço. Naquele momento, 

avistei uma revista informativa e notei uma pessoa passando suas folhas, passando 

por um mapa do feirão. 

 

Quando avistei o mapa, fiquei muito curioso e peguei uma revista para analisar. 

Dentro dela existem promoções, notícias sobre o local, novas coleções de roupas, 

alguma história sobre o feirão, mapa das lojas divididas nos dois espaços, 

numeração de cada loja, entrada, saída, entre outros pontos chaves. 

 

Achei muito interessante a revista, previ que provavelmente os próprios funcionários 

do feirão já poderiam ter feito uma parte do trabalho que me propus a fazer. Fiquei 

esperando o funcionário voltar, dando uma olhada na revista.  

 

Ele voltou, fui até seu encontro. Chamava-se Farias, me apresentei como aluno da 

UFF, fazendo uma pesquisa de sociologia onde o Feirão era o ponto chave. 

Perguntei a ele sobre a possibilidade de um bate papo para conseguir algumas 

informações sobre o feirão. O mesmo foi muito áspero’, disse que não poderia 

passar informação nenhuma, que todas as informações disponíveis são as que 

estão na revista e redes sociais. Retruquei com educação, dizendo que seriam 

informações apenas para estudo, que poderia mostrar documentos provando, que 

assinaria um termo de privacidade caso ele entendesse melhor, porém, o mesmo 

disse que o ‘patrão’ não gostaria. Insisti mais uma vez falando que não seria nada 

demais, porém, o mesmo se recusou. 
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Peguei minha revista e saí da visão do mesmo. Lembrei que o segurança tinha 

falado sobre alguém que ficava na rádio do feirão e fui até lá.  

 

A rádio ficava numa espécie de sótão. Era meio difícil de chegar lá, passei por uma 

escada que nem tinha terminado de ser feita em alguns detalhes. Para adentrar o 

ambiente, era necessário abaixar, passando embaixo de uma viga de ferro. O 

espaço parecia ‘improvisado’, avistei duas salas, uma relacionada a atendimento da 

internet e outra que era a rádio.   

 

Andei até a porta da sala, bati a porta e fiz sinal para entrar pela janela. Me 

apresentei exatamente como com o outro funcionário. Dessa vez o tratamento foi 

completamente diferente. O Carlos, ‘o cara da rádio’, foi simpático e me pediu para 

sentar e explicar com mais detalhes o que eu estava fazendo, pra poder me ajudar.  

 

Falei novamente sobre pesquisa de sociologia da UFF, relacionado à minha 

monografia. Ele perguntou o que eu precisava saber, comecei a perguntar diversas 

coisas muito específicas sobre venda, público alvo, produtos, valores, número de 

funcionários, quantidade de lojas, coisas maçantes. Quando eu terminei, o Carlos 

não respondeu nenhuma delas, mas começou a contar uma história do começo do 

Feirão, que eram 22 anos, que tinha crescido muito desde então e que estava ali 

ocupado com a rádio, mas que poderia chamar o Mauro, o funcionário que cuidava 

das mídias sociais e que tinha feito à revista.  

 

Carlos parou a programação da rádio, chamando Mauro até lá e em alguns minutos 

o chamado se mostrou eficaz, com a chegada do mesmo. O rapaz da rádio explicou 

toda a situação para Mauro, falando que era para me ajudar a me formar, que Mauro 

já tinha passado por isso e sabia que era importante. 

 

Mauro pareceu ter empatia com a situação, conversou rapidamente sobre o Feirão, 

falando alguns detalhes que confirmavam suposições. Ele disse que o dia mais 

cheio realmente era o final de semana, no sábado, mas que esse dia não era o 

campeão de vendas, falou sobre a temporada verão como o momento mais cheio, 

próximo de outubro, com os atacadistas. As mudanças de estação também seriam 
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momentos chaves, pois eram lançamentos de coleções, trazendo atenção dos 

compradores por atacado. 

  

Na conversa, cheguei a comentar que tinha tentando conversar com o Farias, mas o 

mesmo foi muito negativo. Carlos e Mauro riram, dizendo que Farias era meio 

rabugento, achando que tinha espião ou coisa do tipo, e que por isso não falava 

nada.  

 

Mauro disse que precisava ir, porque aquele dia estava muito atarefado, e então me 

passou o e-mail para contato pedindo para marcar outro bate papo, no qual 

responderia tudo o que pudesse.  

 

A conversa com os dois terminou, desci de volta para o espaço das lojas, lembrei de 

uma dúvida em relação a origem das matérias primas e das roupas. Fui a três lojas, 

perguntando sobre a origem das malhas e da confecção das roupas, tive respostas 

parecidas em ambas, afirmando que a produção era caseira, nomes como: 

Petrópolis, Teresópolis, Nova Iguaçu foram mencionados. Esses lugares de origem 

foram mencionados como pontos de confecção individual de cada loja, cada loja 

teria uma produção própria, essa é uma informação que tenho que confirmar, já que 

são mais de duzentas lojas e só consegui falar com três. 

 

Saindo de lá, fui em direção ao ponto que saltei para pedir informação para a volta. 

Lá percebi um terceiro pavilhão, que parecia mais uma galeria. Olhando no mapa da 

revista que peguei, percebi que eram donos diferentes, organizações diferentes, a 

galeria não estava dentro do mapa. O esquema de organização era diferente, a 

estrutura da galeria dava um contraste com os dois pavilhões que passei o dia.  

Ao fim do dia, peguei informação lá fora do Feirão, vi que o mais barato a se fazer 

era pegar um mototáxi do outro lado da Washington Luiz, atravessando a passarela. 

Atravessei e logo vi um grupo de motoqueiros bem ao lado do fim da passarela, 

peguei uma moto até a estação de trem, retornando à minha casa, basicamente pelo 

mesmo caminho da ida.  
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2. O ENTRAR E SAIR NO FEIRÃO  

 

 A localização geográfica do Feirão das Malhas em si não é de tão fácil acesso, 

baseando-se para quem vive mais próximo do centro da cidade do Rio. A rua do 

Feirão das Malhas, que na verdade é a Rodovia Washington Luiz, fica na baixada 

fluminense, mais próximo a zona norte do Rio e caminho para a Região Serrana.  

 

Para quem vem da zona norte, centro e baixada tem as opções do carro particular, 

aplicativos de transporte usados de maneira oficial ou não, fretes combinados em 

van e ônibus particulares ou de excursões, da linha de trem, ônibus intermunicipais e 

municipais e moto-taxis que integram algumas das opções, se localizando em 

pontos estratégicos em volta do Feirão. 

 

A rodovia que se encontra o Feirão liga a Região Serrana e a Capital, 

respectivamente, uma sendo antiga e tradicional região referência em produção de 

materiais têxtil, e, outra, sendo região de aglomerados de comercio dos produtos 

relacionados a confecção. O ponto em que o objeto de pesquisa localiza-se está 

entre os dois pontos de extrema importância mencionados, se tornando 

geograficamente estratégico para se tornar um intermediário entre os dois. 

 

Aqueles que vêm da Região Serrana tem uma vantagem, a rua que se encontra o 

local é caminho para a mesma. A Rodovia Washington Luiz passa pelo Feirão e vai 

até a Rodoviária de Petrópolis. Da Cidade de Petrópolis até o Feirão existe a opção 

da via RJ-107. As opções de transporte são parecidas com as opções citadas nos 

parágrafos acima, mas a rota em si é mais direta e objetiva, sem muitas variações. 

 

O local apresenta popularidade pelo seu ambiente em vendas de malhas e vestuário 

de todo tipo de estilo e área. Por isso, entendo que há todo um esforço para facilitar 

cada vez mais a chegada ao mesmo, é provável que os caminhos vão se 

desenvolvimento proporcionalmente à movimentação financeira da região e ao 

grande índice de passagem de pessoas, que chega a 65.000 compradores mensais, 

segundo as informações no site do Feirão de Malhas. Acrescenta-se também ao 
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raciocínio, a passagem de funcionários de diversas funções dentro do local como: 

transportadores, comerciantes de outras áreas, vendedores, acompanhantes de 

clientes, entre outros. Todos os grupos e sua movimentação acabam criando meios 

de chegada ao local. 

 

Quando se está próximo do Feirão, percebe-se múltiplos canais de transporte para 

chegar até ele: carros particulares trabalhando por conta própria, ou pelo taxi, ou 

pelo Uber e outros aplicativos; ônibus fretados e públicos; trem; mototáxi; vans 

populares e fretadas. Alguns deixam ao lado do Feirão, outros menos próximos, às 

vezes necessitando de um segundo transporte, como uma integração, até o destino 

final. 

 

A estação de trem mais próxima do Feirão é a estação de Gramacho, que fica a 14 

km de distância, ao lado dela a Praça São Sebastião, que contem moto táxi e ponto 

de ônibus. Lembrando que existe um ponto de ônibus a 300 metros da entrada do 

Feirão, nele uma passarela que termina em um ponto de moto táxi.  Segue foto da 

Estação e da Praça mencionados. 
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Foto 2 – Estação de trem de Gramacho e Praça São Sebastião

 

Fonte: Google Maps. Via Satelite. 

 

A frente do feirão é tomada por carros particulares de quatro portas fazendo 

transporte. Logo na entrada existem estacionamentos e apoios para deixar motos 

estacionadas. Nas laterais entre os dois pavilhões consegue-se ver vans e ônibus 

particulares fazendo fretes e transportes em grupo. O Feirão das Malhas tem um 

gigante estacionamento particular com mais de 3,000 vagas, com extremo fácil 

acesso as lojas. Segue fotos do estacionamento do feirão e de sua entrada.  

 

Foto 3 – Estacionamento do Feirão das Malhas  
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Fonte: FEIRÃO DE MALHAS - Caxias - O maior pólo de modas do Rio, c2018.  

Disponivel em: <http://feiraodemalhas.com/video 

 

Foto 4 – Fila de Ubers em frente ao Feirão 

 

Fonte: FEIRÃO DE MALHAS - Caxias - O maior pólo de modas do Rio, c2018.  

Disponivel em: <http://feiraodemalhas.com/video 

 

https://pt-br.facebook.com/feiraodemalhasoficialll/
https://pt-br.facebook.com/feiraodemalhasoficialll/
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O Feirão abre as quartas, sextas e sábados, das 9h às 18h. Horário comercial 

padrão do comercio urbano, sendo razoável para translado para o local, contendo 

diversas opções funcionais que foram mencionadas. 

 

Na segunda vez que fui ao Feirão das Malhas com intuito de construir um relatório e 

descrição de cena foi em 11/07/2018, numa quarta-feira. Sai novamente do bairro do 

Rocha, utilizando o Trem e Estação de Triagem.  Nesse dia fui até lá focado em 

conseguir detalhes sobre o entrar e sair em volta da feira de malhas. Sai de casa 

perto do meio dia, em aproximados dez minutos cheguei na estação, esperando 

alguns minutos pegando meu trem em direção a Caxias. Em quase 30 minutos eu 

estava saltando na estação de Gramacho, lá observei uma movimentação média de 

pessoas próximo a linha do trem, andando até a praça São Sebastião, que fica à 

direita da passarela, de quando quem vem de dentro do trem. 

 

Essa praça ao lado da passarela é movimentada, consegue-se ver taxistas, mototáxi 

e ponto de ônibus. O local é organizado e aparentemente bem conservado. Em volta 

da mesma se vê diversos comércios: padaria, açaí, lanchonetes, locadora, 

mercadinho, ambulantes de comida e eletrônicos.   

 

Devido ao fluxo de pessoas sente-se uma sensação de segurança relacionada ao 

alto comércio e aos diversos pontos de transporte no local. Escolhi esperar no ponto 

e ir de ônibus, lembrei da última vez que tinham diversas linhas para o Feirão, 

muitas delas tinham o Feirão das Malhas como ponto de referência exibido no 

letreiro do ônibus. Peguei o primeiro que chegou exibindo o ponto do Feirão.  

 

Quando estava subindo, um homem de 25 a 30 anos vestido de maneira 

descontraída: regata, tênis de correr, bermuda jeans e boné, me perguntou se o 

veículo passaria no Feirão das Malhas, afirmei que sim, que estava indo para lá, ele 

também, indo junto comigo após a resposta da pergunta, afirmando que iria para o 

mesmo destino que eu. 
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O ônibus leva aproximadamente 10 minutos para o Feirão, dentro dele não teve 

muita movimentação, alguns assentos vazios, pessoas falando com vozes baixas. 

Não conversei muito com o rapaz que me pediu a informação, mas o mesmo, depois 

de alguns minutos, perguntou se estava chegando ou não, onde era o ponto para 

saltar, se eu ia saltar junto mesmo para que ele me usasse de referência. Afirmei 

que poderia ficar tranquilo, que eu o chamaria para descer. 

 

Mais alguns minutos se passaram, percebo o ônibus dando uma volta numa direção 

contrária ao Feirão que eu iria, perguntei ao motorista sobre o trajeto, ele afirmou 

que só iria até uma certa parte da Washington Luiz, que depois de certo ponto ele 

faria a volta e continuaria na outra direção, onde existia outro Feirão. 

 

Eu peguei o ônibus errado e passei a informação equivocada para o desconhecido. 

Me situei a partir do letreiro, porém esqueci completamente da existência dos outros 

Feirões e da possibilidade do destino não ser no que eu iria. Acreditei com 

convicção que como o meu destino era a maior feira em espaço e lojas, o letreiro 

estaria falando especificamente dele. Na realidade existiam linhas diferentes, cada 

um levava para um Feirão diferente, fazendo rotas para lugares distintos. 

 

Naquele momento fui obrigado a descer na altura que ele faria a volta, já na 

Washington Luiz, rua de ambos os Feirões, mas que tem um comprimento gigante 

por ser uma avenida que já é caminho para outros municípios e estradas. O rapaz 

desceu comigo e não reclamou pela informação errada. O motorista disse que nossa 

melhor chance seria descer ali e pegar outro ônibus em direção ao Feirão que 

tínhamos preferência.  

 

Saltei e esperei no ponto que desci por emergência. Fiquei junto do desconhecido e 

mais algumas pessoas que já estavam ali, esperei alguns ônibus passarem para 

perguntar se seguiram em direção ao nosso destino, a maioria não passava, eu 

estava num ponto que fazia a divisão da direção da grande avenida, apenas um 

ônibus fazia o trajeto, mas era intermunicipal, era muito mais caro que o comum. 
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Uma pessoa do ponto percebeu que eu e o desconhecido que me acompanhava 

estávamos meio aflitos com as opções e disse: é melhor vocês irem andando, já 

está perto, apontou para uma placa bem longe e disse: é do lado daquela placa, em 

uns dez minutos vocês chegam, melhor que pagar passagem novamente, é rápido. 

 

Eu olhei para placa, o desconhecido também, e lá fomos nós, levamos fé na 

informação de mais um estranho, começamos a andar pela beirada da pista. 

Passando quase dez minutos, começamos a chegar perto da placa que avistamos 

antes, a placa não estava do lado do Feirão, na realidade tinham mais dois trajetos 

parecidos com o que fizemos, com mais duas placas, para só depois chegar no 

Feirão. Andamos aproximadamente trinta minutos na beirada da Avenida, 

estávamos próximo dos carros, tinha muita areia e não existia calçada em algumas 

partes. O trajeto era estranho, mas tinha alta movimentação de carros nas 

redondezas.  

 

No fim do trajeto, o desconhecido que foi ao meu lado trocou algumas palavras 

comigo, afirmando que preferia ter pago mais uma passagem e que cansou de tanto 

andar. Eu ri e concordei, ele me perguntou se eu conhecia algumas lojas boas e 

baratas ali dentro, falou também que tinha vindo de Santa Cruz, por indicação de 

amigos da família, para comprar algumas roupas para tentar revender. Falei que não 

poderia ajudar muito, que não sabia achar as melhores lojas, mas confirmei para ele 

sobre os valores baratos. Apertamos as mãos e cada um foi para uma direção 

dentro do Feirão. Aqui eu reafirmei o pensamento e comentário feito anteriormente 

no texto, sobre não ser tão fácil de chegar ao local vindo da zona norte e centro e 

outras regiões da baixada que não fossem Duque de Caxias, utilizando transportes 

públicos. 

 

Cheguei ao feirão perto das duas da tarde, mais tarde do que na última vez, 

aproximadamente duas horas depois, chegando às 14h15min da tarde. Percebi uma 

movimentação mais alta em relação a última visita. Comecei a pensar sobre isso, 

procurando os motivos para tal. Pensei sobre ser começo de mês, se era novamente 
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troca de coleção, se foi a hora que fez diferença, se existia alguma promoção, se 

tinha crescido muito desde a última vez. Foram múltiplas hipóteses naquele 

momento. 

 

A realidade é que muitas delas estavam certas: era começo de mês; estava se 

iniciando uma nova coleção; é o dia que costumam chegar reposições de estoque e 

novas peças. A hora era de pós-almoço, no início da tarde, tendo algumas horas 

para aproveitar a feira. Era uma quarta (dia já mencionado no texto como um dos 

dias com mais compras).  

 

Logo quando cheguei avistei a fila de carros em frente à porta. Era a mesma prática 

da última descrição: diversos motoristas com carros particulares, todos fazendo 

transporte para os clientes que estivessem saindo das lojas, utilizavam o Uber 

apenas para definir o preço, mas não colocavam o aplicativo para rodar oficialmente, 

faziam o serviço informalmente, fora do sistema do Uber. Segue foto mostrando a 

fila dos carros ‘’Ubers’’ em frente aos pavilhões. 

 

Parei ali na porta alguns minutos, conversei com um motorista chamado Jaderson. 

Ele usava calça jeans, sapatos pretos e uma polo, deveria ter entre 35 a 40 anos. 

Para começar a conversa falei que queria saber uma média de preço até a estação 

de Trem Gramacho, que mais tarde utilizaria o serviço e que gostaria de ficar 

informado, perguntei como ele definia os preços. Ele falou tranquilamente que iria 

abrir o aplicativo e iria simular para ver quanto ficava. Ele abriu, estava dando 

aproximadamente vinte e cinco reais, eu disse que não iria conseguir, pois não iria 

ter esse valor. Ele falou que faria por vinte, já que não perderia nada para o Uber. 

Comentou que era tranquilo dar desconto, pois dentro do Uber ele perderia um 

quarto do valor para o aplicativo.  

 

Perguntei a Jaderson como eles definiam o valor antes do Uber, ele comentou que 

não tinha padrão, era no “tiro”. O motorista falava um valor e a partir daí começava-

se uma negociação do valor com o cliente, variava se estava cheio ou não, se 

tinham muitos carros, por hora no momento, se estava trânsito, se a pessoa estava 
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bem vestida ou não. Ele falou que essa pratica acabou ficando mal vista, que com 

os aplicativos se popularizando, fazer isso era furada. Pois o cliente se sentia 

ofendido ou achava os preços muito fora do comum, dependendo de como o 

motorista definisse os valores. 

 

Perguntei se ele estava trabalhando ali direto ou ainda rodava oficialmente pelo 

Uber. Ele disse que tinha sido assaltado há alguns meses, que depois disso 

praticamente não rodava, que iria para lá cedo, e sempre que podia ficava até o 

final, se necessário. Falou que era muito bom, que era seu local fixo.  

 

Percebi que a movimentação na saída estava alta, muita gente em sua maioria 

saindo com muitas sacolas, todas muito cheias, isso em comparação a última vez. O 

fluxo estava maior. Imaginei que poderia ser pela hora, as pessoas já estariam indo 

embora, e provavelmente cheguei “tarde’’. Jaderson falou que o dia estava cheio 

mesmo, o movimento se mantinha até umas 17h. Falou que era início de coleção e 

começo de mês, muita gente vinha comprar para revender nessas duas primeiras 

semanas, além das pessoas que viriam apenas para comprar roupas da nova 

coleção, em poucas quantidades mesmo. Perguntei se ele cobrava mais caro caso 

as pessoas estivessem com sacolas, ele disse que não, a não ser que fosse um 

número absurdo mesmo, já era normal às pessoas virem com sacolas. 

 

Perguntei sobre os dias da semana, ele confirmou que quarta era o dia de mais 

compras e um meio termo de quantidade de pessoas, pois era o início da semana e 

da chegada das roupas, que sexta era mais vazia nos dois âmbitos e que sábado 

era um dia cheio de pessoas, mas era mais famílias e pessoas comprando em 

menor quantidade. 

 

Terminei a conversa com Jaderson falando que iria entrar, pois já estava meio 

atrasado, quando parei de conversar com ele reparei em algumas mudanças ali na 

frente do Feirão: percebi agora um estacionamento de bicicletas e motos, uma 

banca de jornal e um rapaz trabalhando num estande de chaveiro. 
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A movimentação nas laterais dos pavilhões é alta, é uma rua grande e larga, dividida 

em três vias por cones. Ficavam ali dois funcionários do Feirão e ou do 

Estacionamento, essa rua fica entre os dois espaços, ali existem diversas entradas 

laterais conectando os dois pavilhões que faziam parte de uma coisa só. A equipe e 

organização eram nitidamente iguais, a decoração e construção do local também 

eram bem parecidas, toda entrada tinha um ou dois funcionários: bombeiro, 

segurança, alguém do apoio com rádio. 

 

O movimento de carros entrando e saindo é grande, dois funcionários ficam 

ajudando os carros a entrar, sair e passar sem atrapalhar. Avistei hoje mais carros 

de quatro portas do que vans e ônibus. Imaginei que é comum ver mais carros de 

quatro portas, mas me lembro claramente que nas últimas vezes eu avistei mais 

ônibus e vans do que essa vez. Acredito que seja mais cheio com vans e ônibus na 

sexta ou sábado, com famílias e grupos de conhecidos fretando os veículos. O 

estacionamento custa dez reais e é rotativo, estava bem cheio dentro dele. 

 

São vários ambulantes perto do estacionamento e das saídas laterais, todos 

relacionados à alimentação: bebidas variadas no isopor, tapioca, cachorro quente, 

quentinhas, bolo caseiro, doces. 

 

Perto desses ambulantes do estacionamento ficam os “pontos’’ de ônibus e vans 

que levam um maior número de pessoas juntas, nesse caso não são pontos oficiais, 

são vans alugadas/fretadas em conjunto por pessoas estranhas que se conhecem 

ali na hora. Esse transporte em conjunto custa dez reais para cada passageiro, os 

pontos finais para fora dali do Feirão são variados, mas estratégicos, olhando alguns 

minutos reparei vans e ônibus indo para o Centro do Rio, para Petrópolis, Nova 

Iguaçu, Centro de Duque de Caxias, provavelmente pontos chaves para que dali as 

pessoas consigam seguir para suas casas e destinos finais. 
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São quatro e meia da tarde, ainda vejo muitos carros transitando, em sua maioria 

saindo dali. O número de ônibus e vans fretados/alugados aumentam na lateral dos 

pavilhões, onde se encontra o estacionamento tem uma rua estreita e larga, onde 

existem funcionários do Feirão auxiliando o acesso e tráfego para quem entra e sai 

do estacionamento, há cones para sinalizar o caminho. 

 

Após a observação, próximo ao estacionamento, percebi que estava chegando ao 

fim do movimento geral e entrei no Feirão para dar uma rodada e olhada nas lojas. 

Dentro do Feirão avistei diversas placas nas lojas, são promoções de jogo de peças, 

promoções sobre pagamento em dinheiro para pagar o preço de atacado, preços de 

varejo e preços de atacado. Algumas lojas já estavam fechadas, o movimento já era 

bem pequeno lá dentro. 

 

Entrei numa loja que estava aberta próxima da saída lateral que eu me encontrava. 

Tinha uma só pessoa na loja, a vendedora e caixa, chamava-se Juliane. Aproveitei 

que estava ali e comprei uma meia para mim e um cabo USB, essa loja era bem 

variada, tinha um tamanho menor, vendia acessórios eletrônicos, meias, cuecas, 

alguns lingeries, algumas fantasias, era meio “bagunçado”, tinha muitos itens por 

todo lado.  

 

Falei que não conseguia mais comprar malhas lisas sem estampas ou marcas, ela 

disse que atualmente era mais difícil mesmo, que fazia tempo que não vendia mais. 

Comentei se eu conseguiria na fonte das produções das lojas, perguntei da onde 

vinha, ela falou que era variado, alguns da Serra, São Paulo, Nova Iguaçu.  

 

Também comentei que apesar de agora estar vazio tinha achado o dia meio cheio, e 

ela concordou. Perguntei sobre os dias da semana e os fluxos, mais uma vez a 

informação falava sobre o sábado cheio de pessoas, mas com menos compras, 

sexta mais vazia nos dois âmbitos, e quarta um dia meio termo, com uma 

quantidade média de pessoas, mas que as compras eram maiores.  
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Entendemos um padrão de movimentação, onde quarta seria o dia com mais 

compras, pois é o início da semana, onde normalmente existe reposição de roupas, 

além de se afastar do dia de outras Feiras e Mercados relacionados ao nicho que 

funcionam no final de semana. A ideia é que seria o dia em que vendedores e 

revendedores, donos de lojas, sacoleiros, vendedores por encomenda, fossem até lá 

repor ou adquirir o seu estoque para então vender e comercializar esses produtos 

em outros locais.  

 

A sexta feira se transforma em um dia morno. Está “longe” do dia da reposição e de 

lançamentos de coleções, além de se aproximar e começar a convergir com dias de 

outros locais de venda e atendimento. É um dia que vão poucos revendedores, pois 

já teriam perdido ou garantido as novidades e reposição fresca na quarta. Este dia 

também se encontra com o cronograma comercial e formal parecido com o de 

diversas outras aeras, ou seja, nesse dia as pessoas ainda estariam, por exemplo, 

saindo do trabalho, faculdade, curso, escola, convergindo também com o 

esgotamento dos que trabalham a semana inteira e iriam lá para passear, fazer 

compras, levar amigos e família, entre outros. 

 

Sábado é o dia livre de todos aqueles que trabalharam ao decorrer da semana, é o 

dia tranquilo para ir a Feira pelo lazer. É final de semana, longe dos compromissos 

repetitivos da semana, por isso um dia mais cheio de pessoas que provavelmente 

irão até lá para fazer compras pequenas, só que em grupos maiores, como amigos 

próximos e toda uma família. Vemos aí, provavelmente, em sua maioria, como perfil 

e comportamento de compradores e “turistas”, não dependem desse comercio ou o 

levam como algo extra. 

 

O local de pesquisa facilita diversos pontos de logística de chegada e saída como: 

tempo, distância e custos no transporte. Antes os personagens envolvidos tinham 

que ir a cidades citadas, como Petrópolis ou Nova Friburgo, para só depois 

revenderem em outros pontos. 
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O Feirão de Malhas parece ter entendido a importância da construção de um 

ambiente favorável e diversificado. Existem excursões para o local, filas de Uber 

trabalhando informalmente na porta, um estacionamento com mais de mil 

vagas, funcionários que articulam o tráfego nas ruas laterais, ponto de ônibus 

próximo, moto táxi perto e estação de trem razoavelmente a curta distância. 

 

Diversos funcionários do Feirão confirmam que Quarta e Sábado são os dias mais 

cheios, sendo quarta o dia com mais compras em quantidade e pacotes, enquanto 

sábado seria o dia com mais pessoas, porem são compras individuais ou de número 

restringido. Sexta seria um empate em questão de pessoas e número de compras.  

 

Analisando esse comportamento podemos pensar como cada dia se comportaria em 

relação a movimentação de transportes. Quarta e sexta seriam marcados pelo uso 

de ônibus, trem, moto táxi e veículos sendo fretados em conjunto, de maneira 

informal. Esses meios seriam mais compatíveis com o perfil dos personagens 

desses dias, pois são opções de custo mais baixo e popular. Na semana é comum a 

ida das pessoas que utilizam o Feirão como ferramenta de comércio e trabalho, 

apesar do gasto para a compra dos produtos para a revenda, a maioria desses está 

numa busca para aumentar sua renda, evitando gastar mais. 

 

Sábado seria o dia dos carros particulares, do maior uso de “ubers”, do 

aparecimento de excursões e vans particulares com famílias e amigos. Este dia é 

marcado pelo turismo e consumo em pequenas quantidades, a movimentação de 

pessoas é maior, mas a quantidade em si de compras menor, é habitual que esses 

personagens já não dependem da Feira para o aumento da sua renda, estão indo 

por recreação, fora de suas rotinas, por isso utilizam seus carros particulares ou 

escolhem o provável conformo dos carros de quatro portas disponíveis na frente do 

feirão e das excursões e alugueis de ônibus e vans executivas. Entendemos isso 

pela observação nas visitas e pelos comentários dos funcionários e personagens do 

local. 
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Imagino e pressuponho que nas quartas e sextas, o uso do estacionamento é 

menor, pois como comentado anteriormente, esse dia é mercado pelo uso dos 

transportes coletivos e populares, que não utilizam o estacionamento. Enquanto 

sábado o estacionamento é mais usado, pois recebe mais carros particulares, vans 

e ônibus executivos em excursões, perfis que tem uma decorrência do uso. O Uber 

teria um dia médio quarta, morno na sexta e intenso no sábado, seguindo os 

comentários de funcionários e personagens que dizem que a movimentação é maior 

sábado, depois quarta, por fim sexta, diminuindo respectivamente. O mototáxi teria 

dias mais cheios quartas e sextas, porque é o dia daqueles que procuram gastar 

menos e utilizar transportes populares. Os ônibus e vans informais ficariam mais por 

quarta e sexta, sendo alternativas diretas para saída e chega a pontos de centro 

urbano, como Centro do Rio e Caxias, ou até mesmo Petrópolis e Nova Iguaçu. 

 

Pode se pensar sobre os ambulantes voltados as refeições e a alteração de vendas 

dos mesmos. Quarta e Sexta com certeza tem menos movimentação para eles do 

que o sábado, o final de semana além de ter o número maior de circulação de 

pessoas, também tem caráter de turismo e diversão, sendo indicativo e elemento 

para maiores gastos com lazer, que incluiria a refeição nessa lista. 

 

Ao fim da minha visita em 11/07/2018, pensei em procurar o Mauro da Revista do 

Feirão e Carlos da Rádio. Fui até o local da rádio, dessa vez a entrada estava em 

outras condições. Na última vez estava em construção, tinha um mini 

estacionamento em obra, parecia ser um estacionamento para funcionários. Agora 

as obras já tinham acabado, estava mais fácil o acesso, ainda sim tinha uma escada 

de ferro para subir tendo que abaixar por uma viga ao passar, porém não tinha mais 

terra e materiais de obra por perto e no caminho.  

 

Subi a escada e bati na porta da Rádio, lá estava o Carlos, vendo jogo de futebol 

pelo computador enquanto deixava a rádio passando músicas. Ele se lembrou de 

mim, eu o cumprimentei quando entrei, falei que tinha voltado para pegar mais 

algumas informações, perguntei do Mauro da revista e ele o chamou pelo rádio. 
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Sentei do lado do Carlos, comecei a ver o jogo com ele por alguns minutos e 

conversar com ele enquanto o mesmo tentou chamar o Mauro mais uma vez no 

rádio. Nenhum resultado, entendemos que provavelmente ele já tinha ido embora.  

 

Fui conversando com Carlos, perguntei sobre o porquê de o Feirão ser ali, o que 

levou eles a construir logo naquele espaço, ele respondeu: a ideia era ficar entre a 

cidade e a serra, se afastar ao máximo dos concorrentes de varejo e atacado de 

ambos os lados, disse que de certa forma isso funcionou, mas que com o tempo 

surgiram diversos outros Feirões que copiavam o modelo. Lembramos do Farias e 

do medo em me passar alguma informação, ambos deram uma leve risada e 

continuamos com a conversa e a ver o jogo. 

 

Perguntei sobre o atacado e a quantidade de itens nos pacotes, falei que estava 

mais fácil de comprar os itens em quantidade, que agora você já recebia desconto 

comprando menos peças, como três ou quatro peças. Ele confirmou, falou que antes 

era pelo menos dez, mas que agora tinham mudado isso porque funcionava mais, 

fazia vender para mais pessoas, facilitando a questão financeira. Nesse momento 

mencionei para ele o termo “Atacarejo”, falando sobre número menor de peças 

recebendo desconto na compra como atacado, ele estranhou quando eu disse, me 

corrigiu falando que era Atacado e Varejo, ele não entendeu a fusão das categorias 

em relação ao formato de menos peças deles, na hora eu achei melhor não explicar 

a ideia, deixei ele continuar falando. 

 

Quando estávamos lá uma outra funcionária bateu na porta e entregou um papel 

para ele, falou que era algum tipo de relatório das trocas, ele reclamou que tinham 

sido muitas. Não entendi na hora e perguntei, o que era, ele falou que essa era a 

semana de devolução e trocas, que tinha muita gente devolvendo coisas, perguntei 

se era em relação a produtos vendidos para clientes, ele disse que era para os 

revendedores, continuei achando estranho e pedi para explicar. 

 

Ele me falou que eles estavam fazendo a seguinte prática: algumas pessoas 

compravam ou pagavam como “empréstimo” várias peças para tentar revender, elas 
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teriam o tempo de quinze dias para tentar passar os itens, caso eles não vendessem 

teriam até esses quinze dias para devolver as peças sem pagar ou até mesmo pegar 

o dinheiro de volta. Parece que estava nos últimos dias e o relatório que a moça 

entregou mostrava que muita gente tinha devolvido diversos produtos, o que era 

ruim para ele. Além de trabalhar na rádio Carlos ele era dono de algumas lojas ali 

dentro, descobri isso naquela hora, além de entender que ele estava ali no Feirão 

desde o começo e ter algum vínculo com o dono principal. Nessa hora, com essa 

informação sobre as devoluções de empréstimos, imaginei que isso era mais um dos 

pontos para fazer a Feira estar cheia naquele dia, também imaginei que isso está 

ligado ao fato da quarta ser o dia comum para compradores que tem objetivo de 

revenda e redistribuição. Parecia que ele já estava cansado de falar, estava bem 

vidrado no jogo, entendi que era melhor parar por ali, agradeci ele novamente e fui 

embora. 

Saí pela lateral, passando por outro Feirão colado nos dois pavilhões, era nítido a 

mudança de ambiente e administração, não fiquei ali por muito tempo, apenas 

passei em direção a passarela para pegar o mototáxi do outro lado da Washington 

Luiz, quando cheguei perto da passarela tinha um motorista do mototáxi ali no 

começo da rampa, deixando uma passageira, aproveitei o momento e perguntei se 

ele já me levava dali para a estação Gramacho de Trem, pra fazer o caminho de 

volta pra casa, assim como a ida, ele confirmou, subi na moto e já fui direto pra 

estação, evitando de andar toda a passarela e ir até o ponto deles que ficava do 

outro lado, o motorista subiu a passarela de moto comigo atrás, descemos a 

passarela e de lá para estação, saltei na linha do trem e peguei meu trem para casa, 

em Triagem. Segue foto do ponto de mototaxi e passarela mencionado. 
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Foto 5 – Ponto de Mototáxi e Passarela  

 

Fonte: Google Maps. 

 

É interessante pensar como a movimentação no Feirão gera todo um circuito de 

trabalho e relações devido ao transporte para o mesmo. Uma área de Rodovia que 

normalmente não tem tanta movimentação de pessoas, a não ser por translado 

passageiro em veículos, começa agora a ganhar dias e horas específicos, 

periodicidade, fluxo curto, médio e grande, sendo possível ponto de dependência 

financeira de vários personagens que ali se prontificam aos serviços ou aqueles que 

os utilizam.  

Os mototaxi cobrando R$5,00 pelo serviço, os Ubers usando o Gps e simulação do 

aplicativo mas sem ativa-lo, os ônibus municipais que agora tem ponto de parada no 

Feirão com o preço atual de R$3,95, as vans e ônibus informais que fazem fretes e 

transportes populares cobrando R$10,00 por passageiro, as excursões com vans e 

ônibus executivos que trazem famílias e turistas, linha do trem que deixa a uns 8km 

do local por R$4,20,  os ônibus intermunicipais que passam em frente do Feirão das 

Malhas variando sua passagem de R$9,00 a R$15,00. São todos elementos que 

fazem parte do circuito de transporte e movimentação. Deve-se compreender o 

funcionamento desses fluxos e os objetivos dos personagens dentro feirão, para 
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então entender o porquê da movimentação e circuito acontecer da maneira que se 

observa.  

2.1 O ENTRAR E SAIR E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Os desdobramentos em volta do entrar e sair no Feirão de Malhas formam um 

circuito de movimentações e relações entre diversos personagens e 

comportamentos. Todo esse movimento mostra a diversidade de personagens a 

partir de uma localidade e toda uma estrutura relações comerciais que interligam 

diferentes regiões. 

 

Ressalta-se a importância das características da localização do Feirão, entre Serra e 

Capital é interessante um mercado com maior facilidade de acesso para aqueles 

que os procuram para buscar produtos e depois revender e redistribuir. As 

mudanças no setor têxtil-vestuário até os dias atuais com a Feira mostram como os 

circuitos comerciais se transfiguram e deslocam-se, se adaptando, tornando seu 

ambiente cada vez mais acessível para as atividades econômicas.  

 

As Feiras na Washington Luiz tornam-se pontos importantes no circuito de 

confecção, a venda em atacado para itens de confecção fraciona-se até a Baixada 

Fluminense, mais especificamente nesse caso, em Duque de Caxias, um município 

popular do estado do Rio. Consequentemente consegue-se popularizar cada vez 

mais devido ao seu acesso mais rente, que diminui quase na metade a distância 

percorrida até a Serra Fluminense, que era o polo anteriormente, tornando o setor e 

suas oportunidades cada vez mais conhecidas. 

 

Além da localidade oportuna e de todo um crescimento do formato dessas feiras, 

temos um elemento importante nesse circuito, o formato adaptado do atacado. O 

equilíbrio entre varejo e atacado, desenvolvendo pacotes de venda num formato 

mais acessível e singular, que chamamos de “atacarejo”. Esse formato abriu portas 

para todo um público que antes nem conseguia ter condições financeiras para 

investir e revender as peças vendidas no Feirão.  
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O ato de investir no setor têxtil vestuário correlaciona-se com o tema do 

empreendedorismo, este que cada vez mais vem se aproximando do trabalho 

informal. A expansão da informalidade em todo pais é um fenômeno que vem 

alterando toda uma dinâmica de comportamentos no mercado de trabalho brasileiro, 

sendo alternativa a desemprego e também uma escolha opcional devido a 

popularização das suas atividades que contem menos burocracia e hierarquia de 

relações dentro do trabalho. O que antes era visto como atividade emergencial ou 

subdesenvolvida agora é vem sendo multiplicada, ganhando identidade 

empreendedora, fato que a populariza mais ainda, pois essa característica legitima 

toda as suas movimentações, desenvolvendo credibilidade e tornando-a uma opção 

positiva. 

 

O crescimento do mercado de trabalho informal é um dos pontos importantes que 

está diretamente ligado ao crescimento do molde do Feirão e das relações em volta 

do mesmo. Todos os fatores informais do Feirão se interligam com os formais, 

transformando todo o circuito num movimento que vem tomando crescimento. Vale 

lembrar que um dos principais grupos de trabalhadores que faz o feirão crescer (os 

compradores para revenda) está inserido no mercado informal.  

 

Em virtude dos fatos mencionados é interessante pensar que por suas ofertas em 

formato mais adaptado, dito aqui como “atacarejo”, unido a localização mais próxima 

da cidade e todo o ambiente construído que estimula o comercio e visita, os Feirões 

com o perfil semelhante a este descrito aqui, ganham destaque dentro do circuito de 

vendas de malhas no estado do Rio de Janeiro, conseguindo se relacionar ao 

trabalho informal e sua expansão, que agora ganha ar de empreendedorismo, tudo 

isso em volta do setor têxtil-vestuário no Rio de Janeiro. 
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CONCLUSÃO  

 

As considerações finais deste texto vão ser empenhadas em esclarecer que 

elementos, como, e porque transformam o Feirão de Malhas no fenômeno que ele é. 

Como síntese, o Feirão é um mercado de comercio de malhas e vestuário popular 

de grande porte, que mistura atividades formais e informais em todo o seu circuito, 

tendo diversos perfis de clientes com diferentes objetivos, com localização 

estratégica, contendo horários e movimentações com cronogramas distintos em 

seus dias de abertura, dando oportunidade de empreendedorismo por sua categoria 

de venda adaptada.  

 

A multiplicação e popularização do seu modelo e estratégias copiada por muitos 

espaços similares na região, mostra a sua relevância nas articulações dos temas 

dos mercados informais e a indústria da confecção, do têxtil e o comercio de malhas. 

 

Levando em consideração todos os aspectos apresentados ao decorrer do texto, é-

se levado a acreditar que o modelo de negócios do Feirão de Malhas é 

imprescindível para entender um andamento do mercado de confecção têxtil 

vestuário. Sua capacidade adaptável de atacado e varejo trazem uma nova 

categoria hibrida chamada “atacarejo”, que da abertura e facilitação para as práticas 

de redistribuição e revenda na área do comercio de malhas, conseguindo envolver 

mais trabalhadores, que agora se sentem mais confortáveis em participar desse 

circuito. A Feira é uma das personificações de algo que cresceu e desenvolveu 

novos elementos em sua movimentação. 

  

O envolvimento de mais pessoas na área de revenda e redistribuição tem em si o 

elemento da informalidade. O trabalho informal que vem aumentando no Brasil, e, 

também, em outros lugares, toma caminho para uma metamorfose, onde o 

empreendedorismo ganha terreno e espaço nas discussões sobre o tema, 

popularizando seu conceito, englobando-o em situações que antes seriam vistas 

como práticas informais, mas que agora se tornam empreendedoras. 
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A informalidade que antes era vista como algo relacionado a decadência ou 

subdesenvolvimento entra na lista dos grupos importantes na economia brasileira, 

fazendo desempregos diminuírem, sendo alternativa positiva e escolha lucida para 

aumento de renda, dessa maneira começamos a enxergar toda a sua 

movimentação, elementos e circuito como algo homogêneo, misturando atividade 

formais e informais. 

  

A imagem sobre um mercado que antes poderia ser vista de maneira negativa é 

atrelada a ideia de que fica cada vez mais flexível e oportuno a entrada de novos 

atores, sendo eles micros, médios ou macros. Neste caso o comercio de malhas e 

vestuários desenvolve e inclui cada vez mais revendedores, lojas, produtos, feirões, 

compradores, comerciantes relacionados a alimentação, mais trabalhadores 

relacionados a transporte, se enxerga um aumento da acessibilidade ao mercado 

como um todo.  

 

Imagina-se então que apenas o Feirão de Malhas, o objeto principal desse texto, 

tem toda um espaço dividido em dois pavilhões gigantes que somam mais de 650 

lojas, movimentando 65.000 compradores mensais. O setor se populariza e cresce, 

conseguindo expandir o número vendas e ainda de novos membros em diferentes 

posições de trabalho e clientela.  

 

Dentro deste universo tivemos vários exemplos da informalidade se misturando e 

tornando-se elemento em meio a todo o circuito. Uma serie de motoristas usando o 

aplicativo Uber de forma irregular, diversos pontos de mototáxi sendo elemento 

importante para chegada no destino, as vans e ônibus particulares que são 

utilizados para o transporte popular, os ambulantes que ficam em torno da feira e, 

sendo grupo muito importante, os compradores do Feirão de pequeno, médio e 

grande porte, sendo esses de diferentes perfis. 

O circuito e as relações dentro da teia do comercio de malhas demonstra claramente 

o dito formal e o dito informal como coisas que fazem parte de um único movimento. 

Os elementos formais e informais dependem um do outro para que a circulação da 

roda se complete como algo interdependente. O informal começa a se esbarrar ao 
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empreendedorismo, suas movimentações deixam de ser considerados elementos de 

anomalia, ganhando posição e papel importante no circuito econômico têxtil-

vestuário, estimulando comportamentos e resultados importantes dentro do mesmo. 
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