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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi analisar em que medida o programa do empreendedor individual está 
potencializando os resultados dos comerciários do camelódromo do Alecrim. No tocante a 
Metodologia, a pesquisa é do tipo exploratório e descritivo. No que diz respeito à amostra, foram 
pesquisados 100 camelôs escolhidos de forma aleatória. O instrumento de pesquisa foi um 
questionário estruturado, composto por 18 questões estrategicamente desenvolvido a fim de alcançar 
o objetivo geral. A coleta dos dados foi realizada “in loco”, através de entrevista pessoal e analisadas 
com base no referencial teórico. No geral, a maioria atua no mercado entre 1 e 5 anos e entre 11 e 15 
anos para os mais experientes. De forma geral ficou claro que o programa “Empreendedor Individual” 
não está potencializando os resultados dos comerciários. Um ponto a destacar é que muitos não 
conhecem detalhadamente o programa e que caso conhecessem os benefícios para se tornarem 
empreendedores individuais, a grande parte dos camelôs entrevistados desejaria sair da 
informalidade. Os pontos críticos observados para se tornarem formais foram a falta de informação, a 
burocracia e a falta de credibilidade. Segundo os entrevistados, nenhum deles recebe incentivos 
claros para aderirem ao Programa “Empreendedor individual”. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Mercado informal; Administração Mercadológica. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to analyze to what extent the program is the individual entrepreneur 
leveraging the results of trading, the informal trade of Alecrim. Regarding methodology, the research is 
exploratory and descriptive. With respect to the sample, were investigated vendors 100 randomly 
chosen. The survey instrument was a structured questionnaire comprised 18 questions developed 
strategically to achieve the overall goal. Overall, the most active in the market between 1 and 5 years 
and between 11 and 15 years for the more experienced. Overall it was clear that the "Individual 
Entrepreneur" is not leveraging the results of business people. A point to note is that many do not 
know in detail the program and that if they knew the benefits to become individual entrepreneurs, most 
of the vendors interviewed want out of informality. The critical points observed to become formal were 
the lack of information, bureaucracy and lack of credibility. According to respondents, none of them 
receives clear incentives to join the program "Entrepreneur individual." 
 
Keywords: Entrepreneurship, the informal market; Administration in Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, a estatística segundo os mais diversos órgãos de 

pesquisa, evidencia o elevado índice de desemprego em nosso país, apesar de 

alguns sinais de evolução, fazendo com que as pessoas busquem diversas 

alternativas para obtenção de renda, realização pessoal e profissional, assim como, 

para sua própria sobrevivência. Neste universo dados indicam o aumento 

considerável do mercado informal em todas as regiões do país, os chamados 

“camelôs”. Cumpre frisar que muitas vezes, estes, culpam o estado pela falta de 

oportunidades e não encontram saídas a não ser a prática desta modalidade de 

comércio. Dessa forma, é lícito supor que a falta de informação, evidencia a 

necessidade de uma melhor divulgação de programas e projetos pelos órgãos 

competentes. Contudo, é importante destacar que a alta carga tributária e a 

burocracia, também são fatores que estimulam essas pessoas a manterem-se na 

informalidade. 

 

Segundo dados do IBGE (2012), a maior taxa de desocupação registrada no 

período da atual metodologia de pesquisa - utilizada pelo instituto desde janeiro de 

2002 - foi a do mês de abril de 2004 (13,1%) e a menor foi a de dezembro de 2011 

(4,7%). Somente duas vezes, em 2006 e 2009, a taxa subiu em relação ao ano 

anterior. Depois de sucessivas altas devido à crise econômica, o desemprego no 

Brasil voltou a decrescer. A tabela acima demonstra esses dados em percentuais. 

 

Sabe-se que no centro comercial do bairro do Alecrim, tanto o comércio 

formal quanto o informal competem entre si por uma fatia do mercado muitas vezes 

de forma desleal, já que os camelôs não pagam impostos e podem vender seus 

produtos bem mais baratos, enquanto o comércio formal tem que arcar com uma 

carga tributária muito elevada, passando parte desses impostos ao consumidor final. 

Nas ruas do bairro observam-se muitos empreendimentos como: lojas com diversos 

segmentos, cigarreiras, lanchonetes, supermercados, farmácias, armarinhos, bares, 

restaurantes e etc., além dos próprios camelôs que ocupam uma extensa área nas 

calçadas, que são administrados por pessoas de diferentes níveis de escolaridade, 

idade ou sexo, numa luta constante em busca da sua própria sobrevivência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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Segundo o SEBRAE (2012) ao se formalizar, o Empreendedor Individual tem 

acesso a várias garantias como cobertura Previdenciária para o Empreendedor e 

sua família (auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade após 

carência, pensão e auxilio reclusão), com contribuição mensal reduzida - 5% do 

salário mínimo, hoje R$ 31,10. Com essa cobertura o empreendedor estará 

protegido em casos de doença, acidentes, além dos afastamentos para dar a luz no 

caso das mulheres e após 15 anos a aposentadoria por idade. A família do 

empreendedor terá direito à pensão por morte e auxílio-reclusão, entre outras, a 

saber: 

 

- Com a regularização do negócio e o alvará emitido pela prefeitura, acaba o 

medo de que a mercadoria seja confiscada;  

- Feito o registro da empresa, o empreendedor passa a ter CNPJ, 

possibilitando a abertura de conta em banco e o acesso a crédito com juros mais 

baratos;  

- Com a empresa legalizada, o empreendedor poderá ter endereço fixo para 

facilitar a conquista de novos clientes;  

- Apoio técnico do SEBRAE;  

- Cobertura da Previdência Social para o Empreendedor Individual e para a 

sua família;  

- Possibilidade de negociação de preços e condições nas compras de 

mercadorias para revenda, com prazo junto aos atacadistas e melhor margem de 

lucro;  

- Emissão de nota fiscal para venda para outras empresas ou para o 

governo;  

- Dispensa da formalidade de escrituração fiscal e contábil. 

 

A proposta desse artigo é analisar em que medida o programa do 

empreendedor individual está potencializando os resultados dos comerciários do 

camelódromo do alecrim, identificando o perfil sócio econômico de cada indivíduo, 

as razões da não adesão e/ou o grau de adesão ao empreendedorismo individual, 

como também as expectativas e percepções da possível adesão, mostrando as 

vantagens que a formalização do negócio pode oferecer ao setor, considerando que 
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o comércio formal é aquele constituído e devidamente registrado nos órgãos 

competentes e que a informalidade embora seja uma questão de sobrevivência para 

alguns, muitas vezes oferece condições precárias de trabalho, privando os 

pequenos comerciantes de ganharem vários benefícios como: auxilio doença, 

aposentadoria, licença maternidade, além é claro, de fazerem empréstimos junto à 

rede bancária o que impossibilita a expansão dos negócios. A chave da capacidade 

empreendedora é a capacidade de identificar, explorar e capturar o valor das 

oportunidades de negócio. (BIRLEY e MUZYKA. p. 22. 2005). 

 

Portanto, todo o domínio do artigo é resaltar a importância do empreendedor 

individual, em diversos ambientes e mostrar os benefícios oferecidos para quem 

quiser fazer parte deste programa, se tornando um setor formal com acesso a 

diversas oportunidades, a tecnologia e o mais importante de todos ao crescimento 

de seu empreendimento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Como referencial teórico, a pesquisa partiu dos estudos realizados no âmbito 

da teoria crítica literária com diversos autores constantes na referência deste artigo, 

com o objetivo de contextualizar e fundamentar o tema proposto, o problema de 

pesquisa e os objetivos a serem trabalhados no desenvolvimento do mesmo, onde 

serão discutidos assuntos sobre o empreendedorismo e o mercado informal no 

bairro do Alecrim em Natal/RN. 

 

2.1. Empreendedorismo 
 
O Empreendedorismo é o ato de aproveitar oportunidades, inovar, planejar, 

arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar nas ideias e as transformar em 

realidade. Os empreendedores são visionários, dotados de ideias realistas e 

inovadoras. Além disso, desenvolvem um papel otimista dentro da organização. 

 

Segundo Schumpeter 2010 (apud DORNELLAS 2008), o empreendedorismo 

é mais conhecido como aquele que cria novos negócios, mas pode também inovar 
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dentro de negócios já existentes; ou seja, é possível ser empreendedor dentro das 

empresas já constituídas.  

 

Ainda Dornellas (2008), as habilidades requeridas de um empreendedor 

podem ser classificadas em três áreas:  

 

As habilidades técnicas: que envolve saber escrever, saber ouvir as pessoas 

e captar informações, ser um bom orador, ser organizado, saber liderar e trabalhar 

em equipe e possuir know-how técnico na sua área de atuação.  

 

As habilidades gerenciais: que incluem as áreas envolvidas na criação, 

desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa: Marketing, administração, 

finanças, operacional, produção, tomada de decisão, controle das ações da empresa 

e ser um bom negociador. Algumas características pessoais: já foram abordadas 

anteriormente e incluem: ser disciplinado, assumir riscos, ser inovador, ser orientado 

a mudanças, ser persistente e ser um bom líder visionário.  

 

Percebe-se portanto que, para ser um bom empreendedor a pessoa precisa 

ter algumas habilidades com finanças, trabalho em equipe, ser um bom líder, e entre 

outros. Algumas pessoas já nascem com o espírito de empreendedor, mas outras 

têm que aprender a empreender e aperfeiçoar essas habilidades.  

 
“O empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas 

acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro 
e capacidade de identificar oportunidades. Com esse arsenal, transforma 
ideias em realidades, para benefício próprio e para benefício da comunidade. 
Por ter criatividade e um alto nível de energia, o empreendedor demonstra 
imaginação e perseverança, aspectos que, combinados adequadamente, o 
habilitam a transformar uma ideia simples e mal estruturada em algo concreto 
e bem sucedida no mercado” CHIAVENATO.(2008. p. 7) 

 
 

De acordo com o SEBRAE (2012), o Empreendedor Individual (EI) é uma 

inovação no sistema tributário para que milhões de brasileiros formalizem os seus 

negócios. 
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Para CHÉR (2008), é preciso saber em que ramo empreender, em linhas 

gerais existem duas formas de encarar essa questão. A primeira é negativa e está 

associada a ilusões do futuro empreendedor do tipo “quero ter liberdade”, “quero ser 

dono do meu próprio nariz”,“não quero ter patrão”, etc. Esses empreendedores 

descobrem depois que terão uma jornada hercúlea de trabalho sem férias, 13o ou 

descanso semanal remunerado. Viverão uma sensação quase bizarra: quando 

tiverem clientes, morrerão de saudades do antigo chefe. A outra motivação está 

ligada à necessidade de realização. Para alguns empreendedores, o desejo é o de 

marcar suas biografias com realizações das quais se orgulhem. Geralmente os 

novos empreendedores tiram suas ideias de “experiências anteriores”, essa é a 

chave para entender como a maioria dos empreendedores escolhem seus negócios.  

 

Percebe-se portanto que, as pessoas escolhem empreender por quererem 

liberdade ou não quererem ser mandados, mas fazem isso às vezes sem pensar 

que não gozaram de alguns benefícios quando criam vínculo empregatício como 

férias e 13º. Já outros querem realizar um sonho, e montam seus negócios 

baseados em vivências passadas ou por algum tipo deinfluência, assim escolhendo 

o ramo de atuação no mercado.  

 

Já Hishimoto (2009), para se ter atitude empreendedora é preciso 

manifestar, se não todos, pelo menos alguns dos sete elementos a seguir: 

 

1- Superação: A capacidade de ir além e superar qualquer obstáculo; 

2- Criatividade: Pensar em algo novo, diferente ou único; 

3- Iniciativa: Fazer o que precisa ser feito, sem que seja solicitado; 

4- Energia: Está sempre disposto e motivado, procurando sempre tirar os 

planos do papel; 

5- Valor: São os resultados finais da iniciativa que são valorizados por 

alguém; 

6- Compromisso: Assumir as responsabilidades e as consequências; e 

7- Riscos: Capacidade de aceitar o fato de que as coisas podem não sair 

como se planeja e que o erro é uma forma de aprendizado.  
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Como se pôde ver, o empreendedorismo surge como algo novo para as 

pessoas que querem abrir seus próprios negócios, identificando em cada situação 

uma nova oportunidade, é uma forma de inovação e de planejamento para que 

possam transformar suas ideias em realidade, mesmo sabendo que existem riscos e 

que as coisas podem não sair como se planejou, no entanto, tem-se que entender 

que com o próprio erro é possível aprender e empreender. Portanto, para ser um 

bom empreendedor é necessário possuir algumas habilidades técnicas gerenciais e 

características pessoais, ser inovador e perseverante, com isso pode-se faz de uma 

pequena ideia simples e mal formulada, um negócio de sucesso. 

 

2.2. Economia informal 
 
É comum relacionar os trabalhadores autônomos – tratando-se de economia 

informal, como trabalhadores de uma faixa da sociedade classificada como pobres, 

os chamados como camelôs, prestadores de serviços, ambulantes, artesãos não 

vinculados às cooperativas, empregados domésticos, entre outros. Vale lembrar que 

esse setor é mais amplo compreendendo todas as pessoas que trabalham por conta 

própria. De acordo com o SEBRAE (2012), considera-se como informal o conjunto 

de unidades econômicas que produzem algum tipo de serviço ou de bem que se 

direciona a geração de trabalho e renda, tradicionalmente caracterizada pela 

pequena escala de produção, pouca organização administrativa e sem nítida 

separação dos recursos do negócio em relação às finanças domésticas. 

 

A Economia informal envolve diversas atividades que estão à margem da 

formalidade, ou seja, sem firma registrada, sem emitir notas fiscais, sem 

empregados registrados, sem contribuir com impostos ao governo, no entanto, 

existem vários tipos de economia informal, que vão desde vendedores ambulantes, 

advogados, manicures e professores, até mesmo a grandes mercados informais 

como a pirataria de obras artísticas,  tráfico de drogas, mercado da prostituição e da 

venda de armamentos ilegais. A informalidade também está relacionada ao “não 

cumprimento das normas de proteção ao trabalhador - a falta de contribuição para a 

previdência social, entre outras obrigações que trazem benefícios para o 

trabalhador”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nota_fiscal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prostitui%C3%A7%C3%A3o
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Segundo dados estatísticos do SEBRAE (2012), com base no Anuário do 

Trabalho na Micro e Pequena Empresa – edição 2007 – é possível constatar que, 

regionalmente, houve uma variação relativa do número de estabelecimentos 

informais em 2003 quando comparado a 1997. A região Norte teve um acréscimo de 

47,3% no número de estabelecimentos informais em 2003, vindo a seguir a região 

Nordeste, com uma variação de 10%. Já as regiões Sudeste e Sul apresentaram 

também em 2003, variações positivas de 7,6% e 4,1%, respectivamente. A única 

região brasileira que apresentou diminuição no número de estabelecimentos 

informais foi a Centro-Oeste, com -3,6%. Mas o comportamento diferenciado no 

crescimento da economia informal não foi suficiente para alterar o quadro da 

distribuição regional dos estabelecimentos informais. A região Sudeste, por exemplo, 

continuou concentrando expressivamente os estabelecimentos da economia informal 

urbana em 2003, com 45,1%. O Nordeste do país, naquele mesmo ano, concentrou 

26,4%, seguido pela região Sul, com 15,5%. As regiões Norte e Centro-Oeste 

concentravam o menor número de estabelecimentos informais, com 7,3% e 6,3%, 

respectivamente. Em 2003, um quadro regional semelhante foi observado na 

distribuição dos ocupados. A região Sudeste concentrava o maior número de 

ocupados em estabelecimentos informais, com 44,2%. As demais regiões 

apresentavam as seguintes proporções: Nordeste - 25,9%; Sul – 16%; Norte - 7,3%; 

Centro-Oeste - 6,6%. 

 

Percebe-se portanto que, de 1997 a 2003 as regiões Norte, Nordeste, 

Sudeste e Sul apresentaram um aumento significativo de estabelecimentos informais 

respectivamente, enquanto a região Centro-Oeste diminuiu essa quantidade. Mas 

esse aumento de informalidade não afetou a distribuição regional de 

estabelecimentos informais no país, assim a região Sudeste ainda concentrava a 

maior economia informal, seguido pelo Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste 

sequencialmente.   

 

Os pequenos empreendedores individuais – hora chamados camelôs, 

possuem um grande senso de comercialização, sabem negociar, no entanto, não 

conhecem as técnicas da boa administração, é o que podemos definir como “se 
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estou vendendo, tá tudo bem”, esse é um dos motivos da não sustentabilidade 

desses pequenos negócios. A negociação é um campo de conhecimento e empenho 

que visa à conquista de pessoas de quem se deseja alguma coisa. (COHEN. 2007 

p; 13) e ainda, segundo MELLO (2009), os negociadores, quando negociam de 

forma competitiva, estão dispostos a abrir mão de um relacionamento melhor no 

futuro para obter vantagens imediatas.  

 

Em linhas gerais, os “camelôs” são trabalhadores que exercem suas funções 

por conta própria e essa é uma das características da economia informal de 

qualquer região que executam essa atividade, são também conhecidos como 

pequenos empreendedores individuais. No entanto, a sua abrangência é ainda 

maior, eles possuem grande conhecimento de negociação, mas não detém o 

conhecimento técnico que garanta uma rentabilidade estável, além de caracterizar-

se por ser um conjunto de atividades econômicas sem que haja firma registrada, 

emissão de notas fiscais e contribuição de impostos ao governo, o que gera algumas 

desvantagens para os próprios informais que não recebem os benefícios de um 

trabalhador formalizado.  

 

3. METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa constitui-se de métodos exploratório, descritivo e quantitativo, 

tendo como objetivo a exploração do ambiente escolhido, de forma a produzir um 

diagnóstico dos fatores de influência que incentivam ou não, o crescimento do 

comércio informal no bairro do Alecrim.  

 
“Pesquisa mercadológica é o estudo que se refere a instrumentos 

de capitação ou manipulação da realidade. Está, portanto, associada a 
caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim”. 
VERGARA (2007. pg. 47) 

 
 

A amostragem foi probabilística onde foram selecionados voluntários 

aleatoriamente. Foram entrevistados 100 pequenos empreendedores – os 

chamados “camelôs”, apresentando um índice de 5% de possibilidade de erros e 

95% de nível de confiabilidade. Todos os pesquisados eram proprietários do próprio 

negócio. 
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A ferramenta de pesquisa utilizada foi um questionário formado por 18 

(dezoito) perguntas fechadas, sendo 4 (quatro) questões relacionadas ao perfil 

socioeconômico do entrevistado; 7 (sete) questões relacionadas à adesão do 

mercado informal; 3 (três) questões relativas aos motivos da não adesão ao 

mercado informal; e 4 (quatro) questões relacionadas às dificuldades para aderir ao 

empreendedorismo individual. Segundo VERGARA (2007), a entrevista é um 

procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, oralmente, lhe responde. A 

presença física de ambos é necessária no momento da entrevista. 

 

Após a elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa, a análise dos 

dados foi feita através de gráficos, que procuraram qualificar estatisticamente as 

informações extraídas dos pesquisadores, obtendo assim resposta para a questão 

da pesquisa e os objetivos específicos com base no referencial teórico. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
A partir das análises dos resultados, foi possível perceber o perfil sócio 

econômico dos pequenos administradores do bairro do Alecrim que são proprietários 

dos seus próprios negócios; os motivos que levaram esses pequenos 

empreendedores a aderirem ao mercado informal; e os motivos da não adesão pelos 

camelôs do alecrim ao empreendedorismo individual, além das expectativas de uma 

possível adesão futuramente. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
 

Gráfico 1: Sexo dos entrevistados. 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Conforme o gráfico 1 acima, percebe-se que mais da metade são homens, 

cerca de 61%, e apenas 39% são mulheres, o que demonstra uma predominância 
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empreendedora do sexo masculino naquele bairro, tendo como propósito principal 

sustentar a família e/ou ainda, para complementar a renda familiar. Fica 

demonstrado que, mesmo não exigindo muito esforço físico, as atividades dos 

ambulantes que trabalham nas ruas envolvem alguns riscos como roubos de 

mercadorias, assaltos e perseguição de ficais da prefeitura, com isso tende a uma 

maior participação dos homens para exercerem essa função.  

 
  Gráfico 2: Qual a faixa etária? 

 
 Fonte: Autores, 2012. 

 

Observou-se ainda, que a maioria dos entrevistados é jovem que se 

encontra na faixa etária entre 18 e 30 anos, o que representa 36% do total. Embora 

eles possuam maior probabilidade de conseguir um emprego formal, preferem 

manter-se na ilegalidade, com isso mudando a visão da maioria das pessoas que 

acham que os ambulantes são velhos ou aposentados. Em seguida vêm os 

chamados “veteranos” compreendidos na faixa etária entre 41 e 50 anos que é de 

27% ou acima dos 51 anos que representam 18%, nestes dois casos, eles 

apresentam um problema mais delicado para conseguir um emprego formal devido 

apresentar uma faixa etária mais elevada, dificultando sua entrada para o mercado 

formal. Já os trabalhadores informais na faixa entre 31 a 40 anos que representam 

17%, são adultos que não recebem nenhum incentivo e com isso, se sentem 

impossibilitados, inseguros e desmotivados para reverterem a sua ocupação e 

encararem o novo desafio. 

 
 

 



  
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
141 

 

O AVANÇO DO MERCADO INFORMAL E O EMPREENDEDORISMO 
INDIVIDUAL: UMA ANÁLISE MERCADOLÓGICA NO CAMELÓDROMO DO 

BAIRRO ALECRIM EM NATAL/RN 

 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n.1, jan./jun. 2013: 129 - 152 

Gráfico 3: Qual o grau de escolaridade? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Percebeu-se que a maioria dos pequenos empreendedores, em torno de 

51%, possui nível de escolaridade até o ensino fundamental (completo ou não), isso 

nos leva a crer que, a falta de estudo e/ou de conhecimento mais aprofundado, pode 

ser um dos fatores motivadores para impulsionar esse tipo de mercado, já que esta 

atividade não exige um grau de escolaridade mais elevado. Outros 43% possuem o 

ensino médio e apenas 5% não possui nenhum grau de instrução e sim muita 

experiência adquirida através dos anos que desenvolve essa atividade e com nível 

superior de escolaridade foi encontrado apenas 1% entre os entrevistados.  

 
Gráfico 4: Qual da média mensal de faturamento? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Considerando a variável renda mensal dos trabalhadores informais, o gráfico 

acima mostra que a maioria desses trabalhadores fatura entre 1 a 2 salários 

mínimos por mês, totalizando um percentual de 74% dos entrevistados. Isso faz 

supor que, a questão da sobrevivência é um fator fundamental para a prática dessa 

atividade, já que a lucratividade é considerada muito baixa. O gráfico aponta ainda 

que 22% recebem o equivalente entre 3 a 5 salários mínimos, faixa salarial que 
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demonstrou maior satisfação entre os trabalhadores que exercem essa função. 

Apenas 1% fatura mensalmente entre 6 a 8 salários, neste caso, o proprietário 

possui algumas bancas espalhadas pelo bairro, o que lhe possibilita um ganho 

maior. Vale ressaltar que 3% não quiseram responder a essa pergunta e que 

nenhum dos entrevistados recebe mais que 9 salários mínimos.  

 
Gráfico 5: Como surgiu a oportunidade de trabalhar informalmente? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Demonstrado graficamente num empate técnico de 37%, ficaram as pessoas 

que aderiram a esse mercado por influência de terceiros (amigos, parentes...) ou por 

falta de oportunidade de conseguirem um emprego formal, totalizando 74% dos 

entrevistados, outros 22% foi por vocação, negócio herdada da família ao longo dos 

anos e apenas 4% informaram que foi última opção já que viviam ociosos e não 

tinham nada pra fazer, já outros 7% optaram por mais de uma resposta. Portanto, os 

dados apresentados mostram que o setor informal é uma alternativa ao alcance de 

quem está desempregado devido à falta de oportunidade de um emprego formal.  

 
Gráfico 6: Qual a maior vantagem de trabalhar informalmente? 

 
Fonte: Autores, 2012. 
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Como se pode ver no gráfico acima, em se tratando de vantagem do 

trabalho informal, 50% dos entrevistados alegam que a falta do patrão é um grande 

atrativo para permanecerem nessa atividade, pois não devem satisfação a ninguém 

já que são proprietários (as) do próprio negócio. Outros 31% dizem que a 

flexibilidade do horário ajuda muito para a realização de outras tarefas, seja no lar 

(serviços caseiros) ou em qualquer outro local que possam “fazer bico” para 

aumentar a renda, alegam ainda que, quando precisarem se ausentar, fechar ou 

encerrar o expediente, não precisam dar satisfação a ninguém tornando o trabalho 

mais prazeroso, e apenas 19% ver o rendimento mensal como um atrativo 

compensador.  
 

Gráfico 7: Há quanto tempo trabalha na informalidade? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Em relação ao tempo de atuação no mercado informal, percebeu-se que 

uma grande parcela dos entrevistados, cerca de 33% estão entre 1 e 5 anos 

exercendo essa atividade, outros 18% trabalham na informalidade entre 6 e 10 anos,  

exercendo assim, um tempo maior nessa função e consequentemente, ao longo dos 

anos, vem adquirindo um pouco mais de experiência no ramo. Ficou demonstrado 

que, 15% já atuam nessa atividade entre 11 e 15 anos, demonstrando uma vasta 

experiência no mercado informal, o que pode fazer muita diferença em se tratando 

da competitividade que é muito grande, e que pode inclusive, incentivar os iniciantes 

se for o caso. Porém, apenas 7% já ultrapassaram os 31 anos de plena atividade, 

mesmo assim, não pensam em parar.  
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 Gráfico 8: Quantas horas trabalha semanalmente? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

O gráfico acima demonstra que a carga horária também não é fácil, cerca de 

52% trabalham entre 46 e 50 horas semanais para atingirem a meta mensal de 

rendimentos que é de pelo menos 2 (dois) salários mínimos, já 35% acham que 

trabalhar entre 40 e 45 horas por semana é suficiente para defender o pão de cada 

dia, outros 4% trabalham apenas 40 horas semanais, e apenas 9% prolongam sua 

jornada de trabalho ultrapassando as 50 horas semanais, isso por que inclui todo o 

dia de sábado e/ou os domingos em locais específicos.  
 

Gráfico 9: Onde adquire sua mercadoria? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Os resultados mostraram que 65% dos camelôs do alecrim buscam suas 

mercadorias junto aos fornecedores locais devido a facilidade, redução de custos e 

rapidez na entrega pelo motivo do material já encontrar-se na cidade, no entanto, 

37% preferem buscá-los em outros estados devido às novidades que, às vezes, é 

um produto que não tem em Natal. Apenas 11% dos entrevistados vendem produtos 

importados por acharem que a procura já não é tão grande como antes e até mesmo 
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pelos custos que em algumas situações não compensam e a produção própria não 

passaram de 2% do total. 

 
Gráfico 10: O trabalho informal é a única fonte de renda? 

 
     Fonte: Autores, 2012. 

 

Ao ser perguntado se o trabalho informal era a única fonte de renda, 90% 

afirmaram que sim, ou seja, eles dependem exclusivamente de seus negócios como 

forma de sustentar suas famílias ou a si próprio para aqueles que possivelmente 

sejam solteiros. Portanto, parece claro afirmar que, suas empresas não são uma 

forma de complemento de renda, e somente 10% disseram que não, pois o trabalho 

informal era uma fonte de renda que servia para complementar a aposentadoria que 

já recebiam.  

 
Gráfico 11: Qual o tipo de trabalho informal exerce? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Com base na pesquisa, observou-se que a atividade produtiva predominante 

no bairro do alecrim é a venda de mercadorias, o que representa 99% do total dos 

entrevistados, sendo que destes, 12% acumulam sua atividade principal com 

prestação de algum tipo de serviço e apenas 1% são prestadores de serviços aos 
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seus consumidores (conserto de relógios, ventiladores, entre outros...), isso faz crer 

que, a prestação de serviços para o bairro do Alecrim não é muito rentável.  

 
Gráfico 12: Qual a maior desvantagem do trabalho informal? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Como foi visto nessa pesquisa, muitos apontam a falta de benefícios como 

uma grande desvantagem para quem permanecem na informalidade, cerca de 60% 

demonstraram isso, mesmo assim não quiseram comentar sobre uma possível 

adesão ao trabalho formal. Outra desvantagem apontada por 30% dos entrevistados 

foi à insegurança financeira, pois há meses que se vende bem e outros nem tanto, 

prejudicando até mesmo quando desejam comprar algum produto parcelado, pois 

não sabem ao certo se terão lucratividade nos negócios para honrar com seus 

compromissos mensais, alguns entrevistados acham que a fiscalização é rigorosa 

demais com os camelôs, totalizando 10% entre todos os entrevistados e apenas 9% 

apontaram mais de uma resposta, frisando a insegurança pública como uma grande 

desvantagem. 

 
Gráfico 13: Conhece os benefícios do empreendedor individual? 

 
Fonte: Autores, 2012. 
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Ficou demonstrado nesta pesquisa que a maioria dos entrevistados que 

corresponde a 51%, não aderem ao empreendedorismo individual pelo simples fato 

de não conhecerem os benefícios que esta adesão pode proporcioná-los, e nem 

mesmo tem demonstrado interesse em conhecer. Outros 34% embora conheçam os 

benefícios não demonstraram nenhum interesse em mudar, provavelmente, por 

estarem satisfeitos com a atividade que exercem, entretanto, 15% conhecem em 

parte mais preferiram não entrar no mérito da questão.  

 
Gráfico 14: Qual a maior dificuldade par aderir ao empreendedorismo individual? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Como se pôde ver no gráfico, a maior dificuldade encontrada pelos camelôs 

do alecrim para aderirem ao empreendedorismo individual, segundo eles,é  a  falta  

de  informação  o que compreende 40% dos entrevistados, por não ter uma 

divulgação disponibilizando aos trabalhadores ferramentas necessárias para 

solucionar suas dúvidas e aderir conhecimentos indispensáveis para que o 

trabalhador possa optar de forma consciente pela sua formalização. Já 28% acham 

que a burocracia deve ser o maior problema, aliada à falta de conhecimento por 

parte dos camelôs que representa 17% do total. A falta de credibilidade junto aos 

órgãos credores (fazer empréstimo por ex.:) é opinião de 15% dos entrevistados, 

eles alegam que, por serem “camelôs” e não oferecerem nenhuma garantia, acabam 

sendo discriminados pelos órgãos. 
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Gráfico 15: Se considera ilegal? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Nesta pesquisa foi perguntado se os camelôs do alecrim se consideram 

ilegal exercendo essa atividade, de acordo com a representação gráfica, a grande 

maioria cerca de 62% considera que não, pois estão ali defendendo seu “ganha 

pão”, segundo eles, de forma honesta sem praticarem atos ilícitos, ou seja, não 

estão ali vendendo produtos provenientes de roubos, mais reconhecem que não 

pagam impostos e isso pode caracterizar alguma ilegalidade. Por sua vez, 24% 

acham que sim, no entanto, não pretendem mudar já que não possuem outra forma 

de sobreviverem e apenas 4% responderam que talvez, por terem dúvidas no que 

considerar lícito ou ilícito.  

 
Gráfico 16: Já buscou informações juntos aos órgãos competentes para aderirem ao 

empreendedorismo individual? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

Como se pode ver demonstrado no gráfico acima, a maioria dos 

entrevistados nunca buscaram informações juntos aos órgãos competentes para 

aderirem ao empreendedorismo individual, isso representa 72% do total dos 
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entrevistados, eles alegaram diversos motivos, mas, de forma geral, culpam sempre 

os órgãos competentes pela falta de informação, incentivo e credibilidade e apenas 

28% disseram que sim mais preferiram permanecerem na atual atividade.  

 
Gráfico 17: Caso a resposta anterior seja “não”, qual o motivo? 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

É preciso ressaltar que, dos entrevistados que responderam “NÃO” ao item 

acima, 55% alegaram a falta de tempo como motivo para não procurarem pelos 

referidos órgãos, outros 13% foi por acomodação e/ou não tiveram interesse em 

procurar e apenas 4% não possuem substituto para permanecer tomando conta do 

negócio durante sua ausência. Já que trabalham sozinhos e não possuem membros 

da família para substituí-los por trabalharem ou exercerem outras funções, ou ainda, 

não tem alguém de confiança e acabam por optarem por deixar as coisas como 

estão. 
 

Gráfico 18: Caso conhecesse os benefícios trocaria o trabalho informal pelo formal? 

   
Fonte: Autores, 2012. 
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Esse último gráfico demonstra que, dentre os pequenos empreendedores 

informais pesquisados, percebeu-se que a maioria, ou seja, 61% trocariam a 

informalidade pelo trabalho formal caso conhecessem os benefícios de se tornarem 

empreendedores individuais, entretanto, parece claro afirmar que, os próprios 

“camelôs” acabam criando barreiras para que essa formalização não aconteça, pois 

o interesse deveria num primeiro momento, partir deles mesmos, e os resultados 

dessa pesquisa demonstram que isso não está acontecendo. Por outro lado, 39% 

pretendem manter-se na informalidade, por motivos diversos vistos/citados ao longo 

desta análise.  

 

Com base nos resultados das análises apresentadas graficamente, 

presume-se dizer que, o trabalho no setor informal possibilita a sobrevivência de 

uma parcela enorme dos trabalhadores, não por serem excluídos da sociedade, e 

sim por verem nesse tipo de atividade uma grande oportunidade de sobreviverem 

dignamente. Portanto, os dados apresentados mostram que o setor informal é uma 

alternativa ao alcance de quem está desempregado, seja por falta de oportunidade 

de emprego, exigência do nível de escolaridade, idade, sexo, cor ou religião, não 

importa, no entanto, isso constitui fatores que levam a maioria dessas pessoas a 

migrarem para o setor informal. De forma geral, a falta de informação, falta de 

tempo, burocracia e até mesmo de interesse dos próprios pequenos 

empreendedores, eles preferem continuar na informalidade e ficarem sem receber 

os benefícios que o empreendedor individual oferece. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, o perfil dos comerciários que atuam no mercado informal 

do alecrim, caracteriza-se pela faixa socioeconômica em que se encontram, além da 

pouca formação escolar que possuem, geralmente são pessoas simples e/ou que 

não tiveram oportunidade de conseguir um bom emprego ou ainda, não buscam 

juntos aos órgãos competentes, informações necessárias para sua formalização, ao 

contrário do que se pensam muitos são jovens, sendo a maioria do sexo masculino 

que se aventuram nessa atividade e mesmo sem experiência ou com poucas 
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qualificações técnicas, encontraram nesse tipo de comércio um meio de 

sobrevivência. 

 

Após o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que a maioria dos 

entrevistados desconhece a importância e os benefícios que poderão ter ao se 

tornar um empreendedor individual, no entanto, enxergam no comércio informal uma 

alternativa de trabalho para superar os momentos mais difíceis em que poderão 

estar passando, é essa atividade que possibilita a esses pequenos empreendedores 

sobreviverem dignamente. Para CHÉR (2008), geralmente os novos 

empreendedores tiram suas idéias de “experiências anteriores”, essa é a chave para 

entender como a maioria dos empreendedores escolhem seus negócios.  

 

Pôde-se constatar ainda, a baixa escolaridade destes camelôs, bem como a 

falta de incentivos direcionados à orientação por parte dos órgãos competentes 

(informações, treinamentos, incentivos, etc.), o que basicamente, poderiam servir de 

estímulos para saírem da informalidade, pois eles não veem uma divulgação 

disponibilizando aos trabalhadores ferramentas necessárias para solucionar suas 

dúvidas e poderem assim, optar de forma consciente pela sua formalização. 

 

Muitos iniciaram seus negócios por que faltaram oportunidades no trabalho 

formal, enquanto isso, outros receberam incentivos que vieram através de familiares 

(negócio herdado) e conhecidos que já exerciam essa atividade por alguns anos. 

Por outro lado, eles também veem na burocracia e na falta de credibilidade, 

consideráveis entraves para darem início ao processo de formalização. Isto pode 

estar ocorrendo pelo desconhecimento que os pequenos empreendedores possuem 

e até mesmo pelos próprios não buscarem essas informações ou mesmo 

inacessibilidade aos meios para se tornarem formais, faltando, portanto, um 

importante papel do governo que poderia prover incentivos através de cursos, 

treinamentos e palestras sobre esta facilidade, além de fornecer uma estrutura de 

atendimento direcionado a estes negócios no próprio bairro. 

 

Convém ressaltar que, os empreendedores entendem que o 

desenvolvimento de seus negócios em médios e longos prazos depende do acesso 
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a facilidades disponíveis para se formalizarem e que tornar-se formal poderia sim, 

abrir muitas portas para o desenvolvimento e sucesso do negócio. Segundo o 

SEBRAE (2012), o Empreendedor Individual (EI) é uma inovação no sistema 

tributário para que milhões de brasileiros formalizem os seus negócios. Por fim, é 

lícito supor que um maior empenho do poder público poderá potencializar o 

desenvolvimento dos comerciários do alecrim, já que é grande a motivação e a 

intenção dos profissionais deste setor continuarem no negócio em que se 

encontram.  
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