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Caminha placidamente em meio ao ruído e à pressa e pensa na paz 

que pode existir no silêncio. Mantêm boas relações com todas as 

pessoas, a qualquer preço, menos o da tua abdicação. (...) Evita as 

pessoas espalhafatosas e agressivas, elas causam vexame ao 

espírito. Se te comparas com os outros, podes tornar-te vaidoso ou 

amargo; porque encontrarás sempre pessoas de mais e de menos 

importância do que tu. (....) conserva-te interessado em tua própria 

carreira, por mais humilde que ela seja; é um bem real em meio às 

fortunas transitórias do tempo. (...) Se tu mesmo especialmente não 

finjas afeições. Nem sejas cínico no amor; porque, apesar de toda 

aridez e desencanto ele é perene como a relva. (...) Não t e 

angusties, porém, ante coisas imaginárias. Muitos medos nascem da 

fadiga e da solidão. À parte uma saudáel disciplina, sê bondoso 

contigo mesmo. És um filho do universo, não menos que as árvores e 

as estrelas; tens o direito de estar aqui. E, quer 

Compreendas isso quer não, o universo se vai expandido como deve. 

Vive portanto em paz com Deus, seja qual for a idéia que déle 

tenhas, e, sejam quais forem os teus labores e aspirações na ruidosa 

confusão da vida, procura ficar em paz com a tua alma. Com todas 

as suas imposturas, lidas servis e sonhos desfeitos, este é ainda um 

belo mundo. Sê cauteloso. Esforça-te por ser feliz. 

(Desiderata, Baltimore, 1692). 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 O fenômeno da informalidade tem sido comum nas discussões que envolvem 

as Ciências Humanas e Sociais. Primeiro por não corresponder a um fenômeno 

passageiro e isolado, e por outro lado por se tratar de uma situação presente na 

maioria dos centros urbanos brasileiros. No município de Cuiabá, o comércio 

alternativo emergiu como resposta social aos problemas ocasionados pela crise 

econômica do país, e parece estar cada dia mais arraigado à paisagem urbana. O 

foco desse trabalho foram “os camelôs”, exclusivamente àqueles que desenvolvem 

suas atividades em um local específico na Baixada Cuiabana. A pesquisa 

pretendendo preencher uma lacuna de informação sobre o tema compreendeu os 

níveis teórico e empírico. A nível de teoria buscou-se levantar dados pertinentes a 

informalidade de maneira geral, e a nível prático através de pesquisa de campo 

buscou-se analisar aspectos relevantes sobre a situação econômica e ocupacional 

de uma amostra composta por duzentos e três trabalhadores que desenvolvem a 

prática do comércio informal no Shopping Popular em Cuiabá/MT . A análise dos 

dados obtidos permitiu apreciar alguns aspectos relevantes com relação à atividade 

do camelô, como: procedência, formação, rendimento, perspectivas com relação a 

atividade entre outros. Em última análise, permitiu ainda verificar que fatores  

condicionam à permanência desses trabalhadores, nesse tipo de atividade informal.  

 

Palavras chave: Setor Informal – Economia Informal – Comércio 
Informal – Camelô  

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

 The phenomenon of the informality has been common in the quarrels that 

involve Sciences Social and Human. First for not corresponding to a temporary and 

isolated phenomenon, and on the other hand for dealing with a presente situation in 

the majority of the Brazilian urban centers. In Cuiabá municipality, the alternative 

commerce appears as a social answer to the problems caused for the economic 

crisis of the country and seems to be deep-rooted to the urban landscape. This 

assignment angles was the street peddlers, in special that ones who develop their in 

a specific location on lowered of Cuiabá. Researches pretending to fill a blank of 

information about this subject involve theoritical and empirical levels. The theory 

searched to raise in a generalized manner given pertinent the informality and the 

pratical level through field research searched to analyze excellent aspects on the 

economic and occupational situation of a composed sample for two hundred and 

theree workers who develope the pratical one of the informal commerce in Shopping 

Popular in Cuiaba/MT. The analysis of gotten data alllowed to appreciate some 

excellent aspects with regard to the activity os the peddler, as: origni, formation, 

income, perspectives with regard to activity among others. In las analysis it still 

alllowed to verify the factors that condition the permanence these workers in this type 

of informal activity. 

  

 
Key words: Informal   Sector – Informal Eonomy – Informal Commerce – Peddler 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

  Le pehénomene de la informalité est entrain de être aux debat lequel 

entrainent lês Scinces Sociales. Au debut pour nes pás correspondre à um 

phénomene transitoire et isolé, dans une autre façon pour se traiter d´une situation 

presente dans la plupart dês centres urbains brésilien.  Dans lê munícipe de Cuiabá, 

lê commerce alternatif a emmerggéne comme une response sosial aux probléme 

occasioné pour la crise economique du pays et ça parait être chaque jour plus 

enraciné a la paysage urbain. Lê foyes de ce travail sont eté lês “camelôs” 

especifiquement lequels qui developent sés activités dans um lieu specific a la region 

bas a Cuiabá. La recherche pretens accomplir une lacune d´information sur cet 

thème a compris les neveaux theoric et empirique. Sur la theorie ont cherche des 

information pertinent a l´informalite de manière general. Sur lê neveau pratique a 

travrs d´une recherche ont cherche les aspectc éclatant sur la situation économique 

et d´occupation d´une echatillon composé par deuxcents et trois travailleurs qui 

developent la pratique du commerce informel au “Shopping Popullar” à Cuiabá/MT. 

Cette analyse d´information obtenu a permis appreciè quelques aspect éclatans sur 

l´activité du “camelô” comme: provenence, formation, revenue, perspective a cause 

de lá activité, permis autres choses. En derniére analyse a permis encore verifier les 

facteurs ce que condicionent ces travailleurs dans ce type d´activité informel. 

 

Most clés: Secteur Informel – Economie Informel – Commerce Informel – Camelô 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

     Página 

TABELA 1   

 Limites e Pontos Extremos do Município de Cuiabá........... 78  

TABELA 2 

  População Residente no Município de Cuiabá ................ 82  

TABELA 3 

 Empresas Extintas em Cuiabá entre 1998 e 2000...........  87  

TABELA 4 

 Distribuição dos Chefes de Família em Cuiabá Conforme 

Rendimento.......................................................................... 88   

TABELA 5 

 Distribuição das Famílias do município de Cuiabá por 

Faixas de Rendimento......................................................... 89  

TABELA 6 

 Faixa Etária e Sexo.............................................................  113 

TABELA 7 

 Estado Civil.........................................................................  114 

TABELA 8 

 Posição na Família............................................................... 115   

TABELA 9 

 Escolaridade........................................................................ 118  

TABELA 10  

 Procedência........................................................................  119 

TABELA 11 

 Fatores que Motivarão à Prática da Atividade de Camelô... 121  

TABELA 12  

 Registro em Atividade Anterior............................................ 126   



 

 

 

10 

TABELA 13  

 Tempo de Registro em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social .................................................................................. 127  

TABELA 14 

 Posição na Ocupação de Camelô........................................ 129  

TABELA 15 

 Duração da Jornada Diária de Trabalho.............................. 132  

TABELA 16  

 Duração da Jornada Semanal de Trabalho......................... 133 

TABELA 17 

 Rendimento Individual.......................................................... 137   

TABELA 18  

 Rendimento Familiar............................................................ 138   

TABELA 19 

 Quantidade de Membros na Família.................................... 139 

TABELA 20  

 Tipo de Moradia .................................................................. 143   

TABELA 21  

 Forma de Aquisição de Moradia ......................................... 145   

TABELA 22 

 Valor Pago em Moradia....................................................... 146 

TABELA 23 

 Produtos Comercializados................................................... 148  

TABELA 24 

 Pessoas e/ou Órgãos que Interferem no Exercício da 

Atividade.............................................................................. 157  

TABELA 25 

 Pessoas e/ou Órgãos que Discriminam a Atividade............ 159  
 

 

 



 

 

 

11 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

     Página 

GRÁFICO 1  

 Nível de Satisfação dos Pesquisados Com Relação a 

Atividade Exercida............................................. ................. 151 

GRÁFICO 2  

 Satisfação Com o Ganho Individual Mensal........................ 153 

GRÁFICO 3 

 Satisfação Com Relação ao Local de Trabalho................... 154 

GRÁFICO 4 

 Satisfação Com o Horário de Jornada de Trabalho............. 155 

GRÁFICO 5 

 Satisfação Com a Segurança que Atua em Seu Local de 

Trabalho............................................................................... 156 

GRÁFICO 6 

 Satisfação Com o Tratamento Recebido dos Clientes ....... 160 

GRÁFICO 7 

 Satisfação Com o Tratamento Recebido dos Demais 

Camelôs............................................................................... 161 

 
 



 

 

 

12 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

IPDU – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano 

IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

LBA – Legião Brasileira de Assistência 

PATRA – Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo 

PEA – População Economicamente Ativa 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 

PIB – Produto Interno Bruto 

SMADES – Secretaria de Meio-Ambiente e Desenvolvimento 

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 



 

 

 

13 

 

SUMÁRIO 

 

Página 
 

 

 APRESENTAÇÃO  16 

1. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS  19 

1.1.  Introdução...................................................................................  19 

1.2.  Mercado de Trabalho Brasileiro e o Surgimento da  

  Informalidade............................................................................... 27 

1.2.1.  Mercado de Trabalho Brasileiro – Perspectivas...................... 31  

1.3.  Economia e Setor Informal – Aspectos Conceituais............... 34 

1.4.  O Setor Informal e Seu Papel na Redução da Pobreza....... .... 39 

1.5.  Ações do Estado do Estado Brasileiro no Tratamento da  

               Informalidade .......................................................................... .... 43 

1.6  Resquícios do Informal na Sociedade......................................  50 

1.7 O Dilema do Estado Frente aos Impactos da  

 Expansão do Setor Informal....................................................... 55 

1.8.  Atividade Informal X Espaço Público........................................ 57 

1.9.  Camelôs – Pequenos Negociantes Informais..........................  60 

1.10. Breve Histórico do Shopping Popular......................................  65 

 

2.  AMBIENTE DA PESQUISA   73 

2.1  Contextualização ........ ........................................................... .... 73 

2.1.  Objeto de Estudo......................................................................... 101 

2.2.  Justificativa do estudo................................................................ 103 

 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   106 

3.1.  Tipo de Pesquisa......................................................................... 106 

3.2.  População e Amostra do Estudo .............................................. 107 

3.3.  Coleta de dados........................................................................... 108 

3.4.  Analise dos dados....................................................................... 109 

 



 

 

 

14 

4.  RESULTADOS DA PESQUISA    111 

4.1. Demonstração dos Resultados.............................................. ... 111 

4.2. Perfil Social da população estudada......................................... 111 

4.2.1 Faixa Etária e Sexo......................................................................      112 

4.2.2. Estado civil................................................................................... 113 

4.2.3. Posição na família........................................................................ 114 

4.2.4. Escolaridade................................................................................. 117 

4.2.5. Naturalidade e Procedência........................................................ 119 

4.2.6 Fatores que Motivaram ou Influenciaram o  

                Desenvolvimento da Atividade de Camelô............................... 121 

4.3.  Formas de inserção no mercado de trabalho............................ 122 

4.3.1. Características Ocupacionais Anteriores................................... 125 

4.3.2. Características Ocupacionais Atuais.......................................... 128 

4.3.2.1. Posição na Ocupação.................................................................. 129 

4.3.2.2. Jornada de Trabalho.................................................................... 130 

4.4. Características Econômicas da Atividade de Camelô.............. 134 

4.4.1. Rendimento Individual................................................................. 135 

4.4.2. Rendimento Familiar.................................................................... 137 

4.4.3. Tamanho da Família..................................................................... 139 

4.4.4. Utilização dos rendimentos........................................................ 141 

4.4.5. Prioridade de gastos................................................................... 141 

4.4.5.1. Moradia......................................................................................... 143 

4.5. Características da Atividade de Camelô................................... 146 

4.6. Percepção da Atividade – Nível de Satisfação.......................... 149 

 

5. Considerações Finais   163 

5.1. Conclusões do Estudo................................................................ 163 

5.2. Recomendações para Estudos Futuros.................................... 168 

 

REFERÊNCIAS.............................................................................  171 

 

APÊNDICE 

Questionário................................................................................ 177 

 



 

 

 

15 

ANEXOS 

Anexo 1.................................................................................... .... 186 

Anexo 2.................................................................................... .... 187 

Anexo 3........................................................................................  188 

Anexo 4........................................................................................  190 

Anexo 5........................................................................................  198 

Anexo 6........................................................................................  200 

 

  

 



 

 

 

16 

APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho é fruto de um estudo sistematizado sobre as características e 

particularidades que envolvem a atividade dos camelôs do Shopping Popular em 

Cuiabá – Mato Grosso. O principal objetivo deste trabalho é responder a seguinte 

questão: Qual é o perfil sócioeconômico e sócio ocupacional dos camelôs do 

Shopping Popular?  

 Um dos fatores que mais contribuiu para a escolha deste tema deveu-se a 

importância progressiva que os efeitos da informalidade tem reproduzido tanto no 

mercado de trabalho quanto na economia brasileira nas últimas décadas. Este 

fenômeno, que ocorria especialmente nos grandes centros urbanos já faz parte do 

cotidiano de quase todas as cidades dos pais e engloba uma série de atividades. 

 Nas últimas décadas, o tema “informaldade” tem despertado um veemente 

interesse no meio acadêmico, não só pela controvérsia que o tema polemiza, mas 

também pela peculiaridade de suas atividades tanto em termos ocupacionais quanto 

de rendimento para uma boa parcela de trabalhadores brasileiros que compõem 

esse setor da economia. 

 Manter acesa a discussão sobre o tema é, portanto, uma tarefa que se 

impõem, pois através desta tentar-se-á encontrar mecanismos para amortecer os 

impactos causados pela constante e crescente expansão desse setor que 

permanece à margem dos registros e contas nacionais. 

 Em Cuiabá, além de amenizar o problema urbanístico que o comércio 

informal vem ocasionado, ao longo dos anos, o poder público dispôs na década de 

noventa de uma estrutura denominada “shopping popular”. Após essa ação, veio 

ainda contribuindo com a organização de outras estruturas como galerias e mini-
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shoppings, no sentido de desviar o comércio informal das ruas centrais da cidade, 

sem contudo prejudicar a continuidade dessa atividade, mas assistindo-a de forma 

organizada, em locais específicos para este fim. 

 Identificar e analisar o perfil desses profissionais que atualmente compõem 

uma concentração de mais de 350 trabalhadores informais, constitui-se num desafio 

que poderá contribuir como ponto de partida para o desenvolvimento de novas 

reflexões e pesquisas posteriores sobre este tema. 

 O Estudo por hora desenvolvido, esta estruturado em 5 (cinco) capítulos. No 

primeiro capítulo, são apresentadas algumas reflexões teóricas a respeito da 

informalidade. 

 O capítulo 2 (dois) discute o contexto da economia urbana em Cuiabá, 

salientando os fatores que propiciam ou estimulam o desenvolvimento do setor 

informal. Neste, capítulo ainda se observa o objeto de estudo e as razões que 

justificam a realização deste trabalho. 

 No capítulo 3 (três) estão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados: tipo de pesquisa, população e amostra estudada, técnica de coleta e 

análise de dados. 

 O capítulo 4 (quatro) está comprometido com a análise da pesquisa de 

campo, que abrange a caracterização do perfil da população estudada, desde a 

característica socioeconômica, história ocupacional, forma de inserção no mercado 

informal, até a percepção dos camelôs com relação à atividade e ao mercado de 

trabalho. 

 Finalmente o capítulo 5 (cinco) é dedicado às conclusões da pesquisa e à 

apresentação de sugestões para estudos posteriores. 
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CAPÍTULO  1 

 

1.   CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
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1. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 

 Entre os estudiosos que tratam do tema informalidade no Brasil, é unânime a 

idéia de que não existe um consenso para o conceito de “informal”, como também 

não se pode mensurar concretamente a dimensão desse setor, já que não existem 

dados ou estatísticas oficiais capazes de diagnosticar esta realidade tão-presente na 

economia de diversos países.  

Os debates que envolvem tanto a economia quanto o setor informal desde o 

início da última década passaram a ser observados com maior freqüência em 

diversos segmentos sociais. A expansão, deste setor, bem como o prognóstico 

apreensivo de alguns especialistas: “de que a informalidade não tende a 

desaparecer” (grifo nosso), vem fazendo com que o tema seja apreciado cada vez 

mais com cautela pelo poder público. A proliferação das atividades informais 

colabora com a evasão fiscal – no aspecto de não-produção de impostos e tributos 

em âmbito federal, estadual e municipais –, com uma carga extra para a previdência 

social e que também implica no setor sócio-ambiental de uma região, por um outro 

lado, é esse mesmo setor é observado como uma saída para grande parte dos 

trabalhadores que não encontram postos no setor trabalho formal da economia ou 

que são excluídos deste.  

 Com base nos ensaios que fundamentaram esta pesquisa, pode-se dizer que: 

concomitantemente a informalidade exerce dois papéis: o de “tábua de salvação” por 
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permitir que os trabalhadores envolvidos com as atividades informais consigam um 

rendimento e garantam sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que torna-se uma 

“ameaça” à sociedade, e ao poder público pelas suas conseqüências sociais e 

econômicas. 

 Tanto nos países desenvolvidos, mas, principalmente nos países 

subdesenvolvidos, vem se observando uma alteração profunda no mercado de 

trabalho: a mão-de-obra exigida tem que ser cada vez mais especializada, os postos 

de trabalho estão cada vez mais escassos, e os salários cada vez com menos poder 

de compra. Todos esses fatores, aliados a falta de expectativa da sociedade com 

relação a política e a economia de um país faz com que esse setor submerso, 

marginal etc., acabe se fortalecendo cada vez mais.  

Nesse sentido, e em meio a estas considerações, autores como De Masi 

(2000) consideram que a sociedade baseada no trabalho está com seus dias 

contados, Alvin Tofler aponta para o trabalho intelectual, Guy Aznar para menos 

trabalho e Jeremy Rifkin para o seu fim. No conjunto, os teóricos indiscutivelmente 

competentes em suas respectivas áreas vêm demonstrar que o setor do trabalho 

está mudando, e que vai mudar. Existe dúvida e incerteza quanto ao futuro do 

trabalho? Existe, porém uma coisa é certa, a mão-de-obra que fará parte deste novo 

mercado de trabalho precisa estar cada vez mais qualificada, enfim o trabalhador 

deverá ser cada vez mais multifuncional. 

Enquanto as mudanças no mercado de trabalho formal vão ocorrendo, no 

mercado de trabalho informal estas vão se processando com a mesma velocidade. 

O setor informal que vem alcançando dimensões incalculáveis, esta composto por 

diversas categorias de profissionais – são de médico, engenheiros, advogados, a 

diaristas e vendedores de porta em porta. Segundo recente estudo do Instituto de 
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Pesquisas Econômicas e Aplicadas, “para cada cinco novos postos de trabalho 

criados quatro correspondem a atividades não formais”.   

Os estudos e pesquisas empíricas sobre o setor ajudam, mas não resolvem, a 

estatística é confusa e, quando as transformações atingem um ritmo muito dinâmico 

– como o que está se vivendo – os próprios conceitos e as ferramentas que se 

dispõem para evidenciá-las parecem tornarem-se inadequados, e o volume de 

informações não ajuda efetivamente. 

 Ações e programas estão sendo desenvolvidos, no país e no mundo para 

combater os efeitos da informalidade.  No Brasil, essas ações e programas ainda 

são bastante modestos, além disso, falta um ajuste administrativo e gerencial dos 

órgãos que atuam nesse âmbito. Dessa forma, por mais que se invista no sentido de 

minimizar os efeitos da informalidade, pouco resultado se observa. 

No caso brasileiro, a expansão do setor informal possui uma relação histórica 

com o passado colonial e escravista desta nação. Se, se observar o processo de 

modernização da sociedade brasileira1, pode-se identificar um legado marcante de 

desigualdade na distribuição de bens produzidos pela sociedade e dos serviços que 

esta dispõe a seus integrantes (educação, saúde, trabalho, lazer, habitação...). 

Historicamente, somente uma minoria privilegiada possuía acesso total e irrestrito a 

estes serviços. Para a maioria, restava a incumbência de tentar driblar a falta destes. 

E, uma das alternativas, passou a ser a informalidade. Nessa fase, além de 

desempenhar  um   ofício,   alguns   trabalhadores   faziam  bicos  ou biscates,  para 

 

                                                 
1
 No Brasil, a escravidão, propiciou profundas e amargas cicatrizes, para a estrutura da nação que foi 

forjada sobre privilégios o que resultou em um modelo urbano de industrialização e urbanização 
insuficientes para atender as demandas de trabalhadores que ao longo dos anos vem contribuindo 
para o inchaço que pode ser contemplado nos grandes centros urbanos. 
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aumentar seu rendimento e poder usufruir daqueles serviços que normalmente não 

se tinha acesso. Assim, para alguns esse setor era uma opção a mais, para outros 

consistia na única opção porque absorvia a mão-de-obra desqualificada que não 

conseguia fazer parte daquele primeiro setor. Historicamente as atividades 

desenvolvidas no setor informal não contavam com a proteção de sindicatos, ou de 

nenhum outro órgão que com poder de relação, pressão e negociação em defesa de 

seus trabalhadores. Até hoje esse panorama não modificou muito a não ser pela 

organização das categorias. As atividades informais hoje por mais simples que 

sejam já conseguiram formar sindicatos, e o poder de pressão dessas categorias 

atualmente é muito forte. 

 Nesse sentido, da forma que se origina e como se expande e pelas 

peculiaridades que o setor informal apresenta, é unânime a ponderação que a 

informalidade trata-se de um fenômeno bastante complexo e, como considera 

Cacciamali2 (1983) pode ser tido como um “grande fenômeno da década no Brasil”. 

Apesar da questão da expansão da informalidade estar sendo foco de vários 

estudos, um outro ponto que vem recebendo merecido destaque são as 

divergências de abordagem desse setor, na verdade o que se observa, é que este 

setor da economia vêm sendo muito mais abordado pelo que não representa, do que 

pelas características que realmente possui.  

Talvez, pela heterogeneidade, falta de informações e pela gama de atividades 

que o compõem, atualmente pode-se diagnosticar que existem alguns entraves para  

 

                                                 
2
 Cacciamalli, Maria Cristina. Brasil Subterrâneo. Revista Veja.  Edição de 12/07/1989. p. 101. A 

autora considera que a temática vem sendo objeto de estudo muito mais pelo que este não 
representa – ou seja, contempla-se o setor informal por este ser desorganizado em se comparando 
com o setor formal (organizado) da economia. 
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que se tenha um conhecimento mais aprofundado desse universo que urge por 

exames e cuidados adicionais.  

Como encontrar uma definição exata para o setor informal é uma atividade 

quase que impossível, face às divergências que os ensaios disponíveis apresentam. 

Optou-se em considerar a análise final da 15ª Conferência de Estatísticas do 

Trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho – OIT3, realizado no ano de 

1993, quando convencionou abordar o setor informal a partir da unidade econômica 

(de produção) e não do trabalhador individual. Sob essa perspectiva, nota-se que o 

referido setor é formado por unidades produtoras de bens e serviços, cujo objetivo 

compreende a geração de renda àqueles excluídos do mercado formal de trabalho.  

Em estudos realizados por Cavalcanti no ano de 1978, no Nordeste brasileiro 

a partir dessas unidades produtivas observou-se que estas geralmente são: de baixa 

capitalização, sem acesso a crédito e produtoras de bens e serviços em pequena 

escala. Uma outra característica fundamental é com relação à não distinção entre 

capital e trabalho enquanto fatores de produção. Nesse sentido, Tokman (1978) 

destaca que as pequenas unidades produtoras geralmente utilizam-se de técnicas 

obsoletas e/ou rudimentares, características estas que, segundo o autor, permite 

que os trabalhadores dessas ocupações informais acabem se sujeitando a 

rendimentos mais baixos, o que compensaria o impacto da inferioridade tecnológica 

utilizada em suas atividades.  

Sendo assim o setor informal passa a ser contemplado através de um novo 

enfoque, ou seja, através da não-diferenciação clara entre posse dos meios de 

produção e posse da força de trabalho. Nestas circunstâncias, o trabalhador e/ou 

                                                 
3
 Para a Organização Internacional do Trabalho – OIT e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, o setor informal urbano representa “toda atividade em que não há distinção entre 
o núcleo familiar e o negócio”.   
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produtor relacionado diretamente com a prática da atividade informal pode acabar 

assumindo dois papéis distintos na atividade, ou seja, o de patrão e empregado. 

 Diante desta lógica, conseqüentemente, o setor que se encontra a margem da 

economia estaria voltado a uma forma de produção mercantil simples, onde o 

objetivo principal seria maximizar o fluxo de renda que atividade pode proporcionar.   

Levando-se em conta que a unidade de produção é do tipo mercantil simples, 

seriam integrantes do setor informal os por “conta-própria” e as “pequenas empresas 

familiares ou não” Cacciamali (1983). Para Kowarick (1981) os integrantes desse 

setor, não estariam tão resumidos assim, e poderiam estar sendo melhor agrupados 

nas seguintes categorias-padrão:  

1) Artesanato e indústria a domicilio: atividades que, em geral, utilizam tecnologia 

rudimentar, não existindo uma ruptura entre trabalhador e instrumento de produção. 

Caracterizando-se, ainda, pelo baixo nível de capitalização, visto que a remuneração 

de fator trabalho é quase nula e, nas relações de produção, os indivíduos não são 

nem patrões nem empregados. 

2) Trabalhadores autônomos e biscateiros: indivíduos que desempenham tarefas de 

pouca especialização, comercializam produtos ou serviços a preços baixos e ainda 

que cumprem jornadas de trabalho incompletas ou prolongadas. 

3) Trabalhadores ocasionais ou sazonais: estes participam do sistema de produção 

de forma irregular, sendo absorvidos ou rejeitados pelo mercado de trabalho de 

acordo com as oscilações econômicas.  

Dentro do universo dos trabalhadores autônomos ou por conta-própria, 

encontra-se uma das categorias mais expressivas dentro do setor informal, é aquela 

que envolve as atividades “camelô” e “vendedores ambulantes”. É classificada como 

uma das atividades mais simples que podem ser observadas dentro do setor 



 

 

 

25 

informal, porque além do fato de não exigir grande capitalização também não requer 

grande conhecimento ou qualificação profissional.   

Com relação a importância que à prática dessa atividade representa dentro do 

segmento informal, vale ressaltar que nos anos noventa, a atividade comercial 

informal foi a que mais propiciou postos de trabalho [Melo et alli (1998)], e 

conseqüentemente aumentou ainda mais o número de pessoas envolvidas com a 

informalidade. 

O comércio informal vem fazendo parte da história brasileira de longa data, 

muitas pessoas associam o trabalhador comerciante informal de hoje – o camelô – 

com o trabalhador do comércio ambulante e ao mascate de outrora. Nesse sentido, 

é importante ressaltar que por corresponderem a momentos históricos distintos não 

é aconselhável usar a mesma denominação, já que os comerciantes informais de 

hoje – camelôs – apresentariam características e particularidades distintas. Como o 

foco desse trabalho, não pretende aprofundar nesse ínterim, e etimologias à parte, o 

que o senso comum poderia apontar é que uma velha prática comercial executada a 

margem do comércio legal veio se adaptando à nova realidade econômica e um 

novo tipo social de trabalhador veio galgando seu lugar. 

Os camelôs de hoje que exercem suas atividades à margem do setor formal 

da economia: são do sexo masculino e feminino quase que na mesma proporção,  

são jovens, adultos e idosos, passaram a ser uma ameaça ambulante que incomoda 

os comerciantes formais, pois nos grandes centros urbanos instalam-se de forma 

improvisada próximos ao comércio legalizado, gerando conflito entre estes e ainda 

com o poder público. Em outras situações o “comércio alternativo” estabelece-se em 

locais públicos de grande movimentação da população. Novamente o conflito surge, 
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pois estes locais não são propícios para isso. Sendo assim, o comércio informal que 

esta fora da economia formal, não está fora do “campo econômico”. 

A literatura latino-americana que contemplava a questão do incremento das 

atividades informais nos grandes centros urbanos, considerada por décadas a 

referência teórica mais importante no estudo dos desenvolvimentos dos fenômenos 

marginais, faziam-na considerando que o setor informal é um refugio àqueles 

desempregados do setor rural ou industrial que possuem mão-de-obra não 

qualificada – e que por isso não conseguem sua inserção ou reinserção no mercado 

formal de trabalho. Porém a discussão atual é mais abrangente, não trata mais de 

restringir setores ou observar uma crise localizada que deva ser enfrentada por 

programas de apoio. A questão da informalidade deve ser apreciada através de 

embasamentos mais sólidos, onde devem ser considerados os aspectos ambiental, 

econômico, político e social que a questão envolve. 

Observados em locais públicos – ruas, praças, avenidas, geralmente 

compondo a paisagem urbana, os camelôs, atualmente podem ser definidos como 

trabalhadores que após um período de desemprego passaram a desenvolver suas 

atividades dentro dos moldes informais, ou por não encontrar um posto no mercado 

de trabalho formal, ou por não ter qualificação suficiente para se enquadrar neste, ou 

ainda o que é bastante raro por opção própria4. Se considerados dessa forma, há de 

se afirmar que a situação econômica do trabalhador nada mais é do que o reflexo da 

crise econômica de um país, de uma região, ou da economia como um todo, já que 

não se pode desvincular uma situação da outra, mesmo porque, o setor informal 

passou a ser uma saída para milhares de pessoas que precisam sobreviver. A 

                                                 
4
 Durante a pesquisa desenvolvida junto aos camelôs observou-se que uma pequena parcela deste optaram pelas 

atividades informais porque não queriam se sujeitar: a patrões, a horários e as exigências legais observadas 

dentro das atividades formais. 
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desigualdade fica evidente, é claro que o Estado não consegue marchar em direção 

ao desenvolvimento, pois a paisagem urbana destaca o contrário. Os programas e 

ações voltadas para o setor informal, não são suficientes, mas destacam-se: O 

Comunidade Solidária e o Programa do Banco do Povo, o PROGER, o 

BNDES/Trabalhador e o BNDES/Solidário. Apesar dessas e de outras ações 

técnicas e políticas desenvolvidas para erradicar o setor informal, este fortalece-se a 

cada dia e aparece como um fenômeno estrutural, uma marca permanente de 

países como o Brasil.  Não só pela importância que o tema envolve, mas também 

pela necessidade de se compreender o comércio informal à luz das explicações 

teóricas existentes, tentar-se-á a partir daqui, enfocar algumas explicações que 

tratam da existência e do funcionamento desse setor. 

 

1.2 – Mercado de Trabalho e o Surgimento da Informalidade 

 

 O Brasil sempre teve ao longo de sua história o registro de trabalhos 

exercidos à margem da regulamentação social. Por ocasião da Abolição da 

Escravatura, os recém libertos passaram para garantir sua sobrevivência a se 

ocuparem com trabalhos domésticos e irregulares, sem qualquer garantia legal. 

Posteriormente nos primórdios da industrialização, essa mesma população passaria 

a desenvolver outras atividades econômicas, porem sem qualquer tipo de beneficio 

previsto em normas legais.  

 Dessa, forma o trabalho que vem compondo parte da historia da sociedade 

brasileira, é tido como irregular se associado às normas legais, como uma questão 

de sobrevivência se observado em relação às condições dos que a exercem, e ainda 

como uma saída tolerante para o não agravamento da situação estrutural. 
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O trabalho está atualmente sendo rediscutido enquanto valor 

fundamental, enquanto obrigação e enquanto fonte de satisfação 

pessoal. Ter uma atividade remunerada regular e definida não 

corresponde mais a um desejo unânime”. (Levy-Leboyer, 194, p. 19). 

 

Na primeira metade da década de 70 graças a estrutura industrial pôde-se 

contemplar que o país vivenciou uma fase de considerável crescimento econômico. 

Já na segunda metade dessa mesma década, – mesmo considerando a importância 

do parque industrial existente – verificou-se que a economia brasileira teve um 

crescimento mais lento, mas, apesar do desempenho econômico ter sido menos 

expressivo no final desse período, registrou-se que o mercado de trabalho na 

referida década, teve um comportamento considerado positivo. Conforme Assis 

(1999, p. 38): 

De 1970 a 1980 a população economicamente ativa PEA – total 

pulou de 29,5 milhões para 42,9 milhões, crescendo cerca de 45% e 

abrindo cerca de 13,3 milhões novos postos de trabalho. Essa 

expansão foi em grande parte sustentada pela ampliação da PEA do 

setor secundário, que quase duplicou (cresceu 97%), passando de 

aproximadamente 5,4 milhões para 10,7 milhões, com isso criando 

quase 5,3 milhões de novas vagas. Enquanto isso a PEA ligada ao 

terciário cresceu bem menos (45%) e a agrícola não cresceu. 

 

 Assim, na década de setenta, no país, consolidou-se o processo de 

urbanização do emprego, com a População Economicamente Ativa – PEA urbana 

crescendo 81%, e a PEA rural mantendo-se praticamente estável. Na década 
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seguinte, verificou-se que pelo menos 70% da PEA brasileira estava desenvolvendo 

atividades urbanas – ou pode-se dizer que estavam desempenhando suas funções 

nos setores secundário e terciário da economia. 

 Por volta de setenta e quatro o “milagre econômico” já havia terminado, e, 

mesmo assim até a década seguinte a economia continuou registrando uma fase de 

crescimento. Na década posterior, o setor econômico passa a registrar sinais de 

agravamento e de desequilíbrios internos e externos. Nesse sentido, pode-se dizer 

que esta década foi marcada por três grandes problemas: 

1) a questão da dívida externa; 

2) o aumento da inflação e a ameaça da hiperinflação; 

3) a estagnação e a recessão industrial. 

Esse período passa então a ser conhecido como a “década perdida5”, em 

virtude do nulo crescimento registrado na economia do país. Ainda, na mesma 

década, o país passou por sua pior recessão, e seus efeitos foram principalmente 

desastrosos por tratar-se principalmente de uma recessão de ordem urbana e 

industrial. 

 Na década de noventa, a indústria, em função das crises ocorridas nos anos 

passados, apresentou profundas oscilações nas taxas de crescimento do Produto 

Interno Bruto – PIB, contudo, as empresas industriais não viveram apenas maus 

momentos, pois a crise fizera com que estas buscassem novos mercados 

consumidores, – em conseqüência disso as empresas tiveram que não apenas 

passar por um intenso processo de modernização em seu aspecto produtivo como 

também em suas estratégias competitivas – o que propiciou um aumento no volume 

                                                 
5
 Esta denominação, ou seja, “década perdida” retrata bem como foi o desempenho do setor industrial 

que até então havia sido o responsável pelo crescimento do país. 
 



 

 

 

30 

das exportações de manufaturados. Sob esse aspecto, a crise veio apresentar um 

efeito positivo, já que promoveu em vários setores e nas indústrias um processo de 

reestruturação produtiva.  

 No período compreendido entre os anos de 1990 e 1993, a indústria brasileira 

novamente veio enfrentar uma fase de recessão que se estendeu à economia como 

um todo provocando uma forte redução no setor dos empregos. A partir de 1993, o 

setor industrial volta a crescer e a responsabilidade desse crescimento á atribuído à 

produção dos bens de consumo duráveis, principalmente nos ramos automobilístico 

e eletrônico. 

 Sendo assim, com base nas estatísticas do IBGE/PNAD nos anos de 1989 a 

1997, verifica-se que a década de 1990 foi muito perversa com relação ao emprego, 

sobretudo o industrial. Entre os motivos que explicam a redução do nível de 

emprego na época registraram-se a recessão e a reestruturação produtiva.  

Considerando somente os empregos formais, a indústria de transformação 

desativou aproximadamente novecentos mil postos de trabalho entre os anos de 

1989 a 1993, ou seja, – cerca de 15% do total (o número de empregados que era de 

6,1 milhões reduziu para 5,2 milhões). Entre 1994 e 1997 – período implantação do 

Plano Real – quando a recessão já havia sido superada, foram eliminados mais de 

133,7 mil postos de trabalho, reduzindo-se dessa maneira o número de 

trabalhadores formais para 4,8 milhões e aumentando em mais ou menos 4% o 

número de novos desempregados no mercado de trabalho. 

 O descompasso observado entre o crescimento econômico e o emprego 

industrial, a partir de 1994 – quando o pior da crise já havia sido superado – revela 

que mudanças permanentes no padrão de absorção da mão-de-obra e na 

organização do mercado de trabalho já poderiam ser constatadas – por exemplo, 
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com a menor capacidade de geração de emprego organizado, o emprego informal 

que já vinha compondo o desemprego estrutural do país de forma discreta passou a 

se configurar no cenário brasileiro em caráter permanente. 

 

1.2.1 – Mercado de Trabalho Brasileiro – Perspectivas   

 

 Nesta última década passada a economia brasileira tem vivenciado, um 

quadro de instabilidade e insegurança envolvendo o mercado de trabalho, quando 

na realidade observa-se um debate difuso nos diagnósticos propostos para o 

enfrentamento dos problemas inerentes a esse setor, e, um prognóstico tão confuso 

quanto este. A população em idade ativa (PIA) cresce, a ocupação agrícola 

decresce, a ocupação não agrícola não consegue aumentar proporcionalmente ao 

crescimento da população economicamente ativa (PEA), e a taxa de desocupação 

passa de 6,87% para 9,71%, correspondendo em 2001 a 7.785 milhões de 

pessoas6. O insuficiente crescimento econômico e a desorganização institucional do 

mercado de trabalho, são algumas das profundas alterações em curso na economia 

nacional desde a década anterior, com isso o mercado de trabalho brasileiro além 

dos sinais de desestruturação, passa a observar o efeito dessas diversas 

transformações como: o desemprego estrutural7, o aprofundamento da 

informalidade, a redução dos contribuintes ao sistema de seguridade social entre 

outras. Segundo Villavicencio (apud Cavalcanti, 1980, p. 22) o setor moderno da 

economia encontra-se incapaz de incorporar uma proporção cada vez maior da força 

de trabalho ativa especialmente nos centros urbanos – fato que desencadeia uma 

                                                 
6
 Fonte: IBGE, Pesquisa nacional por amostra de domicílios, 2001. 
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situação de heterogeneidade produtiva com a formação de vários segmentos 

distintos no mercado de trabalho, por exemplo o trabalho por conta própria e o 

serviço doméstico que passam a ser formas de ocupação que mais geram 

ocupações. Paralelamente a redução na classe operária tradicional, ou seja o 

emprego tipicamente formal crescem sempre abaixo da média. Identifica-se nessa 

fase portanto: 

 uma significativa expansão do setor de serviços8 – e em conseqüência, 

uma expressiva difusão do trabalho assalariado; 

 uma expressiva heterogeneização do trabalho – que pode ser constatada 

diante do aumento do contingente feminino no mundo do trabalho9, e 

ainda  

 uma subproletarização intensificada, que se manifesta na expansão do 

trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado que 

configuram a sociedade dual no capitalismo avançado10. 

Essas novas propostas que vêm substituir o taylorismo/fordismo de outrora 

possuem conseqüências perversas na era moderna, e o mais brutal impacto dessas 

transformações é o desemprego estrutural11, que vem preocupando o mundo em 

escala global, pois, refere-se à extinção em larga escala de postos de trabalho 

independentemente da dinâmica dos ciclos industriais. Entretanto, apesar de 

                                                                                                                                                         
7
 Desemprego estrutural: é o resultado de mudanças profundas ocorridas na economia ou na 

sociedade, acontecem de forma definitiva. Os empregos formais destruídos por estas mudanças não 
serão recriados. 
8
 Em 2001, de acordo com o IBGE?PNAD – o setor terciário absorve 3/4da força de trabalho ocupada 

não agrícola. 
9
 O aumento da participação feminina em postos de trabalho não agrícolas, em 2001 (IBGE/PNAD) 

representaria 43,06% do total de ocupados. 
10

 Dados do IBGE/PNAD apontam que entre 1992-2001, as ocupações não agrícolas sem registro em 
carteira de trabalho correspondem a 56,80%, ou seja pouco mais da metade das ocupações não 
agrícolas criadas. 
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constatar que o fenômeno do desemprego é um fato evidente, não se pode afirmar 

que este fenômeno emerge apenas em conseqüência do desenvolvimento das 

novas tecnologias produtivas e das novas técnicas organizacionais – este, origina-se 

não só das alterações de base técnica de produção como da própria estrutura da 

organização – especificamente na redefinição do papel do trabalhador na atividade 

fabril, cujos interesses voltam-se para a redução dos custos de produção e pela 

habilitação do respectivo produto para a concorrência globalizada.  

Para Chaves (1997, p. 68), o quadro de desemprego não tem condições de 

ser revertido, pois não existem expectativas para que os postos de trabalhos extintos 

possam retornar. Já para Assis (1999, p. 83): 

 

 “As alterações nas bases técnicas de produção – que configuram a 

dimensão técnica do desemprego – são representadas, 

principalmente, pelo aparecimento das novas tecnologias de base 

microeletrônica, como as MFCN (máquinas-ferramenta de comando 

numérico). Essas máquinas, acopladas a microcomputadores, 

conseguem superar a rigidez das máquinas automáticas tradicionais 

e possibilitam mudanças rápidas na produção, o que atende não só 

às expectativas de um mercado cada vez mais exigente, competitivo 

e flexível como também ao imperativo de obtenção de ganhos de 

produtividade.” 

 

 Nas organizações, gradativamente as máquinas vão substituindo a mão de 

obra humana, as máquinas passam a exigir menos dos operários, e também menos 

operários, resultado mais produtividade e mais desemprego. Portanto, há de se 

                                                                                                                                                         
11

 Desemprego estrutural – é o resultado de mudanças mais profundas ocorridas na economia ou na 
sociedade e que, ocorrem de forma definitiva. Os empregos destruídos por estas mudanças não 
serão recriados. 
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considerar que também a tecnologia em um efeito perverso com relação a mão de 

obra humana, já que as inovações de tipo organizacional propiciam uma maior 

produtividade das atividades, redução dos preços de mercado e uma taxa de retorno 

competitiva.   

 Todas essas práticas inviabilizam a produtividade da mão-de-obra no 

processo de produção, de tal maneira um grande número de operários são 

descartados do processo produtivo, pois, suas funções vão sendo absorvidas ou por 

máquinas, ou por um outro funcionário polivalente, ou ainda vão sendo incorporadas 

às empresas terceirizadas12.  

 Desta forma, para que os novos modelos de organização consigam atender 

as exigências de produtividade de um mercado que se modifica muito rapidamente, 

faz-se necessária uma redução no contingente dos trabalhadores assalariados 

(trabalhadores fixos) e a flexibilização dos processo voltado para a contratação 

destes no mercado de trabalho brasileiro. Apesar da legislação exigir que todos os 

trabalhadores assalariados possuam uma carteira de trabalho assinada, é pouco 

provável que o Estado esteja capacitado a reunir dados suficientes para direcionar 

suas políticas públicas no sentido de minimizar tanto a questão da informalidade 

quanto seus reflexos no mercado de trabalho. 

 

1.3 – Economia e Setor Informal – Aspectos Conceituais 

 

A crise econômica no cenário nacional marcou nesta, última década, o 

funcionamento do mercado de trabalho e uma das alterações mais observadas nas 

duas últimas décadas foi a expansão da chamada Economia Informal. A literatura 

                                                 
12

 A idéia de empresas terceirizadas refere-se à contratação de mão-de-obra sem vínculo 
empregatício, onde o maior benefício seria a desoneração da atividade que se quer obter. 
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especializada na área de economia do trabalho ainda aponta não raramente a 

associação entre a pobreza e o setor informal. Em decorrência disso, e das 

particularidades que o país enfrenta para se desenvolver, o tema “Informal” vem 

adquirindo cada mais relevância nos debates das ciências sociais e pode apresentar 

aspectos distintos que vão desde a evasão fiscal, e do sistema público de 

seguridade social, até meras atividades de sobrevivência. 

A primeira definição oficial de Setor Informal, surgiu em 1972 na publicação 

de um estudo da OIT. Neste documento dois tipos de mercado trabalhavam 

concomitantemente, o primeiro formal, com presença de capital, processos de 

produção e tecnologia modernos, produção em grande escala, mão de obra 

qualificada e amparada por aspectos legais, um segundo setor não menos 

importante funcionava com capital escasso, processos e tecnologias rudimentares, 

produção em escala reduzida e ainda com mão de obra desqualificada e totalmente 

desamparada dos aspectos legais da legislação trabalhista e previdenciária. 

 A discussão posterior foi muito diversificada, e polemizou questões 

relevantes, mas todavia não alcançou consenso entre os pesquisadores desta 

temática. “O setor informal enquanto categoria abstrata, é menos objeto científico e 

mais uma mercadoria, objeto de transações entre agentes institucionais (...) “ (Miras, 

1991,Tradução livre).  Nesse contexto, Tokman (1978, p.103 tradução livre) observa 

que: “não existe uma definição (para o setor informal” que seja aceita por todos os 

autores pois (...) diferentes hipóteses sobre seu funcionamento são adotadas pelos 

diversos autores”.  

Com o decorrer do tempo, mesmo sem uma conceituação precisa, o termo 

informal passou a ser utilizado significando, economia subterrânea, economia 

submersa entre outros. Tais termos não prosseguiram e dada a imprecisão 
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conceitual convencionou-se chamar de informal tudo o que não era formalizado. 

Dessa abordagem surgiu a classificação que a informalidade baseava-se na 

“produção de bens e serviços baseados no mercado, legal ou ilegal, que escapa da 

detecção das estimativas oficiais do Produto Interno Bruto”. (Feige, 1994). Em outra 

definição “toda atividade que contribui para o cálculo oficial ou observado do Produto 

Interno Bruto mas são correntemente registradas” (Feige, 1994) e (Schneider,1994), 

é uma atividade informal. Em outro ensaio apresenta-se que a informalidade esta 

relaciona a “toda atividade que geralmente seria tributada se fosse reportada às 

autoridades tributárias” (Schneider e Enste, 2000). Em mais uma abordagem a 

economia informal relaciona-se a “um conjunto de unidades econômicas que não 

cumprem as obrigações impostas pelo Estado, no que se refere aos tributos e à 

regulação.” (De Soto, 1994). 

 Se existe uma dificuldade teórica na conceituação da informalidade, em 

termos práticos a imprecisão foi posta de lado, e convencionou-se classificar de 

informal a ocupação ou o trabalhador que estivesse desempenhando sua função 

sem o devido registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS13.  

 Diante dessa imprecisão conceitual os teóricos que abordam a economia 

informal analisam o quanto é difícil mensurá-la, essa dificuldade para a maioria dos 

estudiosos no assunto, deve-se ao caráter dinâmico da própria economia. Pode-se 

mencionar que os principais fatores econômicos que ocasionam o crescimento da 

economia informal estão relacionados ao crescimento da carga tributária (impostos, 

taxas,  contribuições  sociais  etc.),  ao  aumento  da  regulação  na economia oficial,  

                                                 
13

 A CTPS, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social constitui-se em um documento personalíssimo de 

identificação profissional, indispensável para que o empregado exerça uma atividade laboral. Registra 

tempestivamente a vida profissional de seu portador, garantindo-lhe por lei o acesso aos direitos 
trabalhistas e previdenciários, 
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especialmente do mercado de trabalho (redução forçada do tempo do trabalho, 

aposentadoria precoce etc.), ao desemprego e à inflação. Somam-se aos anteriores, 

os fatores de natureza sociológica e psicológica, tais como o declínio da percepção 

da  justiça  e  lealdade  para  com  as  instituições  públicas,  a  redução do índice de  

moralidade e a redução do índice de percepção da corrupção, atuam 

complementarmente aos fatores econômicos na medida em que diminuem o custo 

de oportunidade da escolha dos indivíduos para atuar na informalidade.  

 A presença da economia informal em países considerados de alta renda são 

relativamente inferiores aos países subdesenvolvidos, porque geralmente estes 

apresentam uma carga tributária relativamente menor, poucas leis e regulações, e 

ainda um índice menor de suborno, contudo a informalidade está presente na 

maioria dos países europeus. 

 Com relação a seus efeitos, existe uma corrente doutrinária que identifica um 

resultado não satisfatório caso a economia informal se sobreponha à economia 

formal, pois isso implicaria em uma redução na receita tributária e 

conseqüentemente um desfavorecimento no volume de bens e serviços públicos 

destinados à sociedade14. Em contraposição uma outra corrente admite uma 

correlação positiva entre o crescimento da economia informal e a oficial, a partir do 

momento em que a entrada na informalidade é feita sem as imposições e restrições 

comumente observadas no setor oficial15. Dessa forma, nos países em 

desenvolvimento, a economia informal pode se manter em constante evolução, haja 

vista que o aumento do produto e da renda acaba facilitando o ingresso de parcelas 

                                                 
14

 Ocorrendo essa peleja entre a economia formal e não formal, e havendo uma sobreposição desta 
última sobre a primeira, apresentar-se-á um estado de declínio para o poder público, já que este não 
será capaz de provisionar a infra-estrutura essencial para o crescimento econômico. 
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desprovidas de recursos monetários a se integrarem na produção de bens e serviços 

capazes de gerar renda.   

Não se pode mensurar o produto da  economia informal,  pois as  informações  

sobre esta raramente estão disponíveis já que se processam de forma 

extremamente dinâmica.  

 No Brasil, após várias décadas de crescimento industrial, a economia vem 

tendo que se adaptar aos novos paradigmas de produção impostos pela 

globalização. A internacionalização da economia vem estimulando profundas 

mudanças e/ou evoluções nas estruturas das cadeias produtivas e nas organizações 

das empresas. Tanto na esfera administrativa como na operacional verifica-se uma 

transformação drástica nos níveis hierárquicos e postos de trabalho, a ponto de 

colocar em destaque à “questão da ocupação” elevando este tema a ser 

amplamente discutido nas esferas econômica, política e social do país. Dessa forma 

o crescimento da economia informal no Brasil, ainda não é mensurado com precisão, 

mas seus resquícios podem ser amplamente observados.  

Para as empresas que oferecem postos de trabalho informais, no Brasil, trata-

se da evasão fiscal, de fuga dos chamados encargos trabalhistas, para os 

trabalhadores além de representar uma opção a curto prazo, ou ainda significa 

também uma alternativa de sobrevivência16. Para o Estado significa, um declínio de 

receitas advindas dos encargos legais. 

  

 

                                                                                                                                                         
15

 Contudo, é importante destacar que esse ponto de vista pode conduzir à formulação de políticas públicas de 

emprego enviesadas. Por não se combater os aspectos prejudiciais ao trabalhador que a informalidade possa vir a 

trazer, conforma-se no sentido de que esta resolve o que o estado é incapaz de solucionar. 
16

 Se o setor informal pode ser considerado uma estratégia de sobrevivência, isso ocorre a medida 
em que o trabalhador não encontra postos de trabalho no setor formal passa a desenvolver alguma 
atividade nesse setor, mesmo em condições precárias e não favoráveis, sem qualquer regulação nas 
relações de trabalho. 
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“Crise cambial, sobe e desce do dólar, inflação crescente, recessão, 

alta dívida. São os ingredientes que fazem a cara do Brasil nessa 

transição de século e milênio. Tudo isso agravado por um tempero 

explosivo: desemprego. Para uma população economicamente ativa 

que representa 3% da mundial,  o  Brasil  ostenta 6% do desemprego  

do planeta. Não é pouco, sobretudo se considerarmos o tamanho 

das nossas carências. Nesse contexto vão murchando os empregos 

com carteira assinada e cresce o trabalho informal, que muitos 

celebram como fato positivo”. (Pochmann, 2000, p. 16). 

 

1.4 – O Setor Informal e Seu Papel na Redução da Pobreza 

 

  Na realidade observa-se uma grande distância entre o significado da 

economia informal, em detrimento da rapidez e da profundidade das transformações 

do trabalho, a relativa fragilidade do Estado em implementar mecanismos que 

venham a reorganizar o dinamismo dessa estrutura e a sua função na prática. 

 Na América Latina, no período pós-guerra, a concepção sobre 

desenvolvimento econômico e mercado de trabalho atribuiu à industrialização 

regional o papel de alavanca de modernização socioeconômica, indispensável para 

a superação da pobreza e miséria que predominavam na região. Pressupunha-se, 

dessa forma, que o desenvolvimento incorreria num processo de homogeneização 

das condições socioeconômicas nos países da região. 

 O processo de industrialização, implementado por projetos nacionais 

específicos – que obtiveram um importante fluxo de capitais dos países 

desenvolvidos – promoveu nos países da América Latina, um núcleo de atividades 

econômicas modernas sob a égide de grandes empresas nacionais e estrangeiras. 
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Portanto, essa nova ordem econômica originou novos setores com índices elevados 

de produção estando estes algumas vezes equiparados aos padrões internacionais, 

reproduzindo paralelamente, um leque de atividades de baixa eficiência. De acordo 

com Tavares (1981) essas atividades passaram a corresponder à ocupação de uma 

fração significativa da PEA – População Economicamente Ativa. 

 Nesses países, observou-se que apesar do reconhecimento que se deu a 

expansão industrial e do considerável crescimento obtido pelo mercado de trabalho 

assalariado, este ainda não foi capaz de promover a homogeneização da estrutura 

ocupacional – seja como formas de trabalho ou como padrão de remuneração. As 

dificuldades para se obter uma inserção produtiva mais estável – com melhores 

condições de trabalho, remuneração elevada e sob um amparo de proteção social 

mais eficiente e eficaz – permaneceram existindo para a grande maioria da força de 

trabalho, tanto no meio rural quanto no meio urbano. 

 Autores como Kowarick (1977), Sanchéz e Palmieri (1976) e Cavalcanti 

(1980), consideram que a intensa capacidade de geração de postos de trabalho na 

fase de expansão industrial esbarrou na desarticulação de formas tradicionais de 

produção – especificamente a agrícola – uma vez que o crescimento demográfico 

acelerado também contribuiu para um rápido processo migratório em direção as 

zonas urbanas. Nesta fase, verifica-se também que o aumento da força de trabalho 

urbana e a capacidade de absorção pelos segmentos modernos encontram-se em 

profundo desequilíbrio, implicando em que, parcelas expressivas da população ativa 

passassem a desenvolver suas atividades em ocupações de baixa produtividade, de 

forma precária – fora da relação de trabalho assalariado, sem proteção social, 

negociação coletiva entre outros. 
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 Diante dessas mudanças que vão se processando ao longo das últimas 

décadas, a nova estrutura econômica e social, paralelamente vai promovendo a 

exclusão de uma parte considerável da população que, mesmo sendo compelida a 

adaptar sua forma de vida às novas formas de consumo impostas pela indústria 

moderna, não usufrui dos benefícios da modernização econômica. A esse respeito 

Cavalcanti (1980, p. 23), considera que essa conjuntura promove: “uma situação 

típica de desenvolvimento perverso, na qual pessoas que não encontram emprego 

criam seu próprio setor.” 

 Se na década de 60, a idéia de modernização, ainda era considerada restrita 

para permitir a construção de uma sociedade salarial que fosse capaz de abranger 

toda a disponibilidade de força de trabalho sem ocupação. A constatação dessa 

mão-de-obra “sobrante” nas décadas posteriores promoveu então, várias 

discussões. Para Kowarick (1977) a forma pela qual a força de trabalho disponível 

estava sendo excluída do processo produtivo – em bases capitalistas – foi abordada 

sob a óptica da “teoria marginal”. Para J. Nun (1969); F. H. Cardoso (1971) e A. 

Quijano (1978) a constatação e a persistência da força de trabalho “sobrante” foi 

abordada sobre o aspecto de “marginalidade social”.  Atualmente as divergências 

que resultaram desses enfoques, merecem um tratamento mais exaustivo, porém, a 

título de uma caracterização mais simples do setor informal, serão abordados 

somente alguns aspectos considerados os mais relevantes, fruto dessas discussões. 

 A princípio o ponto obscuro sobre a informalidade consistiu na percepção que 

o desenvolvimento latino-americano deu-se a medida que grande parcela da 

População Economicamente Ativa – PEA, permaneceu à margem da economia. O 

fato mencionado não acarretou a incorporação desse segmento populacional em 
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novos processos de trabalho e relações de produção, bem como minimizou a 

restrição destes nos novos padrões de renda e consumo. 

 Dessa forma, substabeleceu-se uma situação de convivência entre as formas 

modernas de produção, consumo e renda com formas atrasadas, reproduzindo-se, 

ou mesmo ampliando-se, a heterogeneidade estrutural presente, em maior ou menor 

medida, nos distintos espaços econômicos nacionais (Pinto, 1976). 

 Nessa segmentação de mercado e posterior adequação as tendências 

apontadas em virtude da economia nacional, pode-se verificar um aglomerado 

populacional nos grandes centros urbanos em condições de precariedade, uma vez 

que parte da força de trabalho estava compelida a desenvolver suas funções em 

atividades atrasadas, como o comércio ambulante, os serviços de reparo e 

conservação domiciliar, os serviços de carga e descarga de produtos, serviços 

domésticos entre outros. Para Cavalcanti (1980, p. 23-24):  

 

“Tem sido comum entre os economistas concluir que ocorre com o 

desenvolvimento econômico uma segmentação no mercado de 

trabalho, que colocaria de um lado o emprego de altos salários, boas 

condições de trabalho, estabilidade e segurança da posição, 

equidade e processo adequado na aplicação de normas trabalhistas 

e das oportunidades de promoção (...). Do outro lado, ficaria o 

emprego secundário, cujo mercado teria ocupações menos atrativas, 

(...) com salários reduzidos, precárias condições de trabalho, 

flutuação no emprego, disciplina dura e não raro arbitrária, pequenas 

oportunidades de progresso.” 
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 Ainda segundo o autor, essa divisão ou segmentação no mercado de trabalho 

proporciona somente a uma minoria condições de vida satisfatória, pois a grande 

maioria, como se observam nas pesquisas e estatísticas ainda preliminares no 

assunto, e que tenta levantar as características dos personagens que compõem o 

setor informal, é que a grande massa vive em condições de extrema necessidade.   

 

1.5 – Ações do Estado Brasileiro no Tratamento da Informalidade  

 

O Surgimento da discussão acerca do setor informal, além de não possuir 

uma origem muito remota, tem sido prejudicada pela falta de esclarecimentos sobre 

o que está sendo discutido exatamente. Até meados dos anos 70, a Teoria da 

Marginalidade constituía a referência teórica mais importante no estudo dos 

fenômenos ligados à informalidade. A Teoria da Marginalidade (Kowarick, 1977) 

observava a questão do subemprego e sua reprodução como reflexo de uma 

problemática maior, a questão do desenvolvimento e da dependência, portanto não 

se tratava de um problema só do setor, mas correspondia a uma questão mais 

abrangente. 

 A concepção da marginalidade baseava-se na questão da desigualdade 

dentro de uma esfera maior, cujo enfrentamento deveria ocorrer a partir de uma 

mudança nas esferas econômica, política e social. Contrariando esta idéia, o setor 

informal vem delimitar a questão ao mercado de trabalho de forma que a mesma, 

deixe de ser social e política para ser muito mais econômica e operacional. Nesse 

sentido Miras (1991) considerou que: 
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“Na América Latina, a década de 70 assistirá a progressiva 

substituição da idéia de marginalidade por aquela de setor informal 

como referência conceitual. Tal processo significou também 

principalmente a passagem de análise teórica social ao voluntarismo 

econômico do Estado” (Miras, 1991, p. 110). 

 

Dessa forma, os argumentos que se apresentavam sobre o setor informal 

estavam caracterizados por uma clara perspectiva de intervencionismo do Estado. 

Nesse sentido, diversos órgãos públicos e privados voltaram atenção para o setor 

informal no sentido de elaborar políticas de programas e incentivos. O Brasil foi um 

dos pioneiros nesse sentido e as ações governamentais nesse vetorial ocorreram 

observando três etapas (técnica, política e subsidiária). A primeira delas 

corresponderia a uma abordagem mais técnica, do setor informal e ocorreria na 

década de 70. Nessa época as informações e os dados estatísticos disponíveis 

demonstravam que o país não fora capaz de reverter o quadro preconizado sem 

êxito pelo milagre econômico. 

O crescimento registrado nesse período não era capaz de reverter o 

subemprego que se verificava, sobretudo no contexto urbano, e pior eram os 

prognósticos para os anos subseqüentes. Nesse sentido Tokman (1978) chegara 

mesmo a prever que três gerações estariam comprometidas para que o informal 

pudesse desaparecer em países como o Brasil. 

Como o projeto desenvolvementista estava em plena expansão, as questões 

relacionadas com o setor informal da economia eram observadas como o resultado 

das transformações que o país estava atravessando, ou seja, a partir do momento 
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que o país se tornasse desenvolvido as questões do setor informal também 

desapareceriam, tratava-se, no entanto de uma anomalia passageira. 

 Existia, dessa forma, uma ação majoritária do governo que funcionava como 

uma política compensatória, para um mal tido como passageiro, o que justificava 

inclusive não tratar desse fenômeno como uma prioridade em termos de políticas de 

emprego. O informal era um mal a ser combatido e a proposta da ação estatal era 

formalizar o informal. Tratava-se da adoção de medidas para se regularizar os 

empreendimentos e as atividades, como também incrementar os rendimentos. Dois 

organismos passam a atuar nesse sentido CNRH/IPEA17 e a SUDENE18. O CNRH 

foi o primeiro órgão responsável a trabalhar em políticas e programas direcionadas 

para regularizar o informal, viabilizando sua abordagem nas questões gerais da 

política, do emprego e da renda. A SUDENE, contribuiu no sentido de implementar 

programas regionais. E nesse sentido, merece destaque o PATRA – Programa de 

Apoio ao Trabalhador de Baixa Renda). Essa ação regional, da própria entidade em 

parceira com os estados do Nordeste desenvolveu um diagnóstico que identificava 

as limitações da política de industrialização regional e previa a instalação de uma 

rede de postos de atendimento a diversas categorias de autônomos que funcionaria 

em todas capitais, e também nos maiores municípios. Importante considerar que 

nesse tipo de abordagem técnica havia uma carência de informações do chamado 

setor informal – de suas atividades e de como elas se reproduziam. 

 Verificava-se, dessa forma, uma grande divergência entre o que se observava 

no contexto urbano das grandes cidades e a interpretação de um setor homogêneo, 

com características semelhantes. Essa concepção dá origem a uma outra 

                                                 
17

 Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA.  
18

 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Autarquia federal vinculada ao Ministério 
Federal. 
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problemática. Não se trata de uma má observação da realidade, mas sim, da 

concepção que se fazia da organização desse setor ou das categorias que o 

compunham. Esse tipo de abordagem, também observava que o Estado era capaz 

de refrear todas as disfunções de mercado que viessem ocorrer. Observa-se, então, 

que essa abordagem técnica possuía limitações, pois não reconhecia a 

incapacidade do Estado frente à realidade que se descortinava. De todo modo, 

tratava-se de uma tentativa de abordar o informal que não conseguiu grandes êxitos. 

 Na década de 80, o Brasil passa por várias transformações. O cenário do fim 

do regime militar era comemorado por uma aliança civil, mas no plano econômico 

evidenciava-se as seqüelas oriundas da recessão. Identificava-se o aumento do 

número de desempregados e também a expansão do setor informal. O mercado de 

trabalho passa a ser contemplado sob outros aspectos. Passa a haver, nesse 

momento, a necessidade de se repensar o desemprego, o subemprego e a 

precarização dos rendimentos. O Estado passa a se articular de forma 

diferentemente dos governos anteriores e o novo discurso do Estado é agora voltado 

à redemocratização. 

 Nessa nova empreitada do Estado, o objetivo era resgatar a cidadania dos 

trabalhadores, tendo em vista que um grande contingente da parcela populacional 

estava além do mercado de trabalho, pois tinham sido excluídos do milagre 

econômico.  Portanto, a concepção do setor informal havia se transformado, entrava-

se numa nova fase denominada por Lautier (1994) da Segunda Fase do Informal. O 

fenômeno como observa Cacciamali (1983) não podia mais ser tido como 

passageiro. Passava-se a contemplar o informal como uma estratégia utilizada para 

garantir a sobrevivência de muitos trabalhadores brasileiros. Tratava-se de uma 

resposta da força de trabalho para falta de empregos. O setor informal deixa de ser 
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transitório para se tornar uma situação concreta de sustentação da mão-de-obra 

sem oportunidades no setor organizado da economia. A abordagem de técnica 

passa a ser política, e a prioridade de se “informalizar o informal” é esquecida, 

passava-se a observar as vantagens que esse universo poderá proporcionar. Nesse 

momento o informal passa a ser apoiado, porque se assim se apresentar, ele 

transformar-se-á num instrumento de combate ao desemprego. 

 O novo discurso do Estado, agora é voltado para enaltecer as características 

e potencialidades do informal, como um instrumento passa a ser contemplado sob o 

enfoque das políticas sociais. As ações, direcionadas ao setor informal, passam a 

ser de apoio e parte integrante das prioridades nacionais. 

 Essa passagem de uma abordagem política para uma abordagem social vai 

incidir favoravelmente em programas de apoio. Na segunda metade da década de 

80, diversos programas de apoio ao informal vão surgindo, instituições como a LBA 

(Programa de Apoio as Unidades Produtivas), a Caixa Econômica Federal (Pró-

Autônomo), Banco do Brasil (FUNDEC) entre outros passam a apoiar o informal. 

Como são, voltados principalmente para áreas mais desfavorecidas esses 

programas aproximam-se muitas vezes das práticas assistencialistas. Na década de 

90, após a queda do Governo Collor, uma nova abordagem do informal começa a 

emergir, surge como um paradigma para a ação do Estado em termos de políticas 

sociais, como também de apoio ao informal. Os programas e as ações 

governamentais estavam sendo extintos, à idéia que se passa a ter do informal é 

que este agora vai se apoiar em novas bases, na verdade, o que vinha se propor era 

uma intevenção social, onde a sociedade devia participar de forma mais ativa. Com 

isso, diversas entidades passam a se mobilizar em função de prover os mais 

necessitados. O Estado vê-se, dessa forma, a adotar uma atitude mais 
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comprometida e a questão das mazelas sociais volta a ser pano de fundo do debate 

institucional. A idéia que a pobreza deve ser enfrentada – no sentido de ser assistida 

– é colocada de novo no rol das discussões. Nesse contexto retoma-se a idéia de 

apoio ao informal, visto que isso é uma forte possibilidade de se assistir às questões 

sociais. 

 Na década de 90, o Estado propõe diversos outros programas de apoio e 

incentivo ao informal: são os de cobertura social que apesar de uma ação 

governamental mais efetiva de apoio ao informal, ainda assim aquela ação é muito 

restrita para resolver a problemática que realmente se observa. Primeiramente, pela 

dimensão que isto assume, e segundo porque os programas que deveriam 

contemplar esse setor passaram a beneficiar outros sub-setores da economia. O 

discurso que o Estado passa a ter a partir da observação da realidade que se 

descortina, não esconde mais o fato que as mazelas sociais estão internalizadas na 

realidade brasileira. Erradicar a miséria já não faz parte dos problemas mais 

urgentes porque o Estado age mais nos moldes da transformação, sendo que a 

palavra de ordem é controlar a miséria e reduzir os conflitos com a ajuda da 

sociedade civil. Nessa conjuntura, alguns movimentos destacam-se na tentativa de 

combater as desigualdades e as máculas sociais.  

 No total, o setor informal foi pano de fundo para três abordagens, pois numa 

primeira era visto como algo transitório e que devia ser combatido, em seguida 

passou a ser observado como instrumento de combate à pobreza, e finalmente 

aparece como algo estrutural que está ligado às questões sociais, políticas e 

econômicas da nação. O Estado novamente toma as rédeas de gestor e 

administrador do informal, quando já não é possível nem combatê-lo, nem erradicá-
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lo, somente administrar os conflitos que se possam emergir, agora o setor informal 

visto dessa forma passa a ser uma marca da economia brasileira. 

Para Cignoli (1985) nas décadas de 1960 e 1970, a representatividade do 

Estado era muito maior, mesmo que o caráter deste fosse muito mais repressor que 

legitimador, atualmente o Estado não se encontra adequadamente preparado para 

assumir as novas (e algumas das velhas) tarefas que se delineiam no âmbito das 

transformações em curso.  Para alguns o Estado tem tido uma postura equivocada, 

pois um sem número de políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho, são 

desenvolvidas, apontando, no entanto, para um sentido equivocado. Nesse sentido 

pode-se verificar que a estrutura do Estado brasileiro é inorgânica e disfuncional. 

De acordo com Kowarick (1977) e Calsing (1983) é incontestável a 

necessidade de uma reorganização do aparelho estatal, a fim de que este possa 

interferir com eficiência e eficácia no mercado de trabalho brasileiro. Segundo os 

autores mencionados, no setor informal a intervenção estatal deve se processar 

originalmente através de uma reforma social, que vise prever educação, saúde, 

transporte, habitação, visto que tudo isso contribuiria para a geração de novos 

postos de emprego e a redução da informalidade. 

Segundo Gaetani (1997, p. 27), para que a intervenção estatal consiga 

reduzir os problemas sociais, como é o caso da informalidade, é necessário que este 

minimize e/ou elimine todas as cadeias de intermediação dispensáveis, onerosas, 

demoradas ou ineficazes. 

Nesse sentido, uma visão reducionista que contemple apenas o problema da 

informalidade sem levar em conta outros fatores sociais poderá informar somente a 

dimensão ocupacional brasileira, o que desfavorecerá o desenho, a implementação 

de políticas públicas de proteção e estímulo aos trabalhadores informais. 
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1.6 – Resquícios do Informal na Sociedade 

 

O fim da expansão e do emprego industrial e sua subseqüente redução 

trouxeram à tona as discussões do desemprego aberto e da ampliação do setor 

informal. Considerando que nos anos 70 – anos de crescimento econômico – a 

informalidade era tida como uma extensão do modo de vida da pobreza do meio 

rural, o setor informal expandiu-se como fruto da insuficiência da criação de postos 

de trabalho no setor formal em um contexto de grande aumento da população em 

idade ativa. Essa situação não somente veio se agravando nas décadas posteriores, 

como veio demonstrando que a questão da informalidade é um fato definitivo para 

muitos jovens e/ou migrantes que após um eventual período de desemprego 

encontram nas atividades informais uma alternativa de ocupação, mesmo que 

precária, já que estes não conseguem se incorporar ao setor organizado. 

 Nos anos 80 e 90, indicadores apontam um aumento no índice de 

desemprego aberto19 e uma ampliação do setor informal, principalmente nas 

grandes concentrações urbanas. O aumento do desemprego aberto, é devido a 

rápida multiplicação do número de trabalhadores que optam por desenvolver um 

trabalho involuntariamente ocioso, enquanto que buscam uma oportunidade de 

trabalho que permita sua colocação regular e contínua no universo formal. A 

problemática acerca do desemprego aparece justaposta à questão da informalidade. 

E nesse sentido Hirata (1997) observa que: 

 

                                                 
19

 Segundo Assis (2000, p. 105): “desemprego aberto refere-se àquelas pessoas que efetivamente 
tomaram alguma providência para buscar trabalho, mas não encontraram. Pessoas que desanimaram 
de sair periodicamente à procura de emprego ou que estão procurando trabalho, mas que têm algum 
“bico” – trabalho eventual, mesmo que com rendimentos muito baixos.” 
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“assistimos, hoje, a uma dupla transformação do trabalho [...]. De um 

lado, atividades requerendo [do trabalhador] autonomia e 

responsabilidade, comunicação [...]; por outro lado, [...] precarização 

dos laços empregatícios, [...] aumento do desemprego de longa 

duração, [...] aumento das formas de emprego precário, com a 

flexibilização no uso da mão-de-obra.” 

 

 A sociedade que observa uma ruptura em seu dinamismo econômico, 

identifica paralelamente uma gama de situações desfavoráveis: desemprego,  

redução do poder aquisitivo e subproletarização dos indivíduos e como efeito 

imediato um agravamento nas questões sociais. Nesse aspecto Chaves (1997, p. 

67) antevê uma:  

 

“diminuição da classe operária industrial (com a expressiva expansão 

do trabalho assalariado no setor de serviços), a heterogeneização e 

fragmentação do trabalho, a qualificação e a desqualificação do 

trabalho e a subproletarização intensificada.” 

 

 No mercado de trabalho, há de se observar que as exigências impostas pela 

situação que se instaura a partir da estagnação da economia, faz com que nas 

empresas, os programas tenham por objetivo também a redução de seu contingente 

de trabalhadores, optando por uma nova forma de produção que recebe 

denominação de “produção enxuta”. Através de trabalhos realizados por empresas 

prestadoras de serviço, consegue-se reduzir as responsabilidades das empresas 

diante do processo produtivo sem contudo diminuir o volume de bens e serviços no 

mercados em que estas atuam. 
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 Novas relações surgem e se estabelecem, todavia o novo modelo econômico 

determina novas formas de atuação, e nesse sentido, faz com que o setor 

organizado da economia venha remodelando toda sua cadeia produtiva, permitindo 

que este se beneficie cada vez mais com a debilidade dos segmentos mais fracos do 

modelo da cadeia de produção. O segmento mais fraco, o elo que se constitui esse 

segmento não-organizado, naturalmente é aquele que se desenvolve paralelamente 

a economia oficial – o setor informal. 

 As atividades informais, portanto, passam a incorporar em seu ciclo produtivo 

todo aquele contingente de trabalhadores que não conseguem se empregar no setor 

organizado e formal da economia. Sua expansão não só aparece como resultado do 

enfraquecimento do dinamismo econômico, como em razão do comprometimento do 

nível do emprego formal. Já não se pode considerar a questão da informalidade um 

paliativo para a questão do desemprego, da precarização da condição de vida e das 

questões sociais, mas sim, uma situação perversa e definitiva para uma população 

que não faz parte das estatísticas oficiais, e que segundo Barros e Mendonça (1997) 

e de Melo et alii (1993) – analisando o caso brasileiro – reconhecem que não é um 

fenômeno típico da economia brasileira ou latino-americana, mas um fato recorrente 

da economia mundial. 

 Nas últimas décadas, portanto, o novo processo econômico vem se 

estabelecendo e permitindo que o setor à margem da economia (Kowarick, 1977) 

formal se desenvolva cada vez mais absorver não só os trabalhadores expulsos do 

setor formal da economia como aqueles que não possuem qualificação para se 

inserir neste. Observa-se neste setor, uma mão-de-obra com baixa qualificação, 

desenvolvendo atividades precárias, de técnicas obsoletas, e que, geralmente 

correspondem a prestação de serviços para o setor formal ou não, e ainda para o 
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desenvolvimento de novas tarefas que vão surgindo a partir de um novo estilo de 

vida que aos poucos vai-se constituído diante do novo cenário do modelo econômico 

de produção (fast-food, personal trainner, baby-siter, diaristas...). 

 Sob a designação de pequenos negócios (Leite et alli 1979) um número cada 

vez maior de produtores e/ou prestadores de serviço amparado por relações de 

trabalho bastante precárias, vai sendo diagnosticado nos primários levantamentos 

estatísticos oficiais realizados que tentam aprofundar o conhecimento acerca da 

economia informal no país. 

 A literatura que trata da dimensão e da questão do setor informal como fruto 

do crescimento econômico – incapaz de gerar postos de trabalho no setor formal da 

economia de maneira que a quantidade destes seja suficiente com a disponibilidade 

da força de trabalho disponível – vem considerado de forma veemente que existe um 

processo de “precarização” da condição de vida dos trabalhadores informais, e que 

parece ser cada vez mais impossível dissociar a imagem destes com a 

vulnerabilidade que a condição da informalidade pressupõe não somente a estes, 

como às suas respectivas atividades20. Nesta perspectiva, Kowarick (1977) 

considera que as condições de vida dependem de uma série  de fatores, dos quais a  

dinâmica das relações do trabalho oriundas da lógica da produção capitalista, 

constitui o ponto central.  

 O trabalhador formal principalmente o menos qualificado, quando adere a 

condição   de   desempregado,   mesmo   que   seja   por   um   intervalo   de   tempo   

                                                 
20

 Nesse sentido, de precarização de vida, o ex-ministro da Previdência e Assistência Social – Sr. 
Waldeck Ornelas – considerava que já em l997, um percentual bastante alto de trabalhadores 
brasileiros (algo em torno de 36,9 milhões de brasileiros, ou 56,4 % da população ocupado no país) 
não possuía qualquer tipo de seguro social. O que implicaria dizer que esses trabalhadores 
exerceriam atividades até a idade máxima e não se aposentariam, e assim já no final da vida 
pesariam sobre os ombros de seus dependentes. (RDM – Revista de Mato Grosso. Previdência e 
Trabalho Informal. 2000, p. 23). 
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relativamente curto, de modo geral vai contribuir para o reforço do processo de 

“informalidade”, seja através do exercício de “bicos” (trabalhos eventuais) ou de 

prestação de serviços sem vínculo. Facilita-se, dessa forma, a exploração da força 

de trabalho, pelos detentores dos meios de produção. Nesse movimento, as taxas 

de desemprego numa determinada região, podem ser até favoráveis – no sentido de  

indicar uma diminuição no saldo que identifica a quantidade de desempregados –, 

porém, quando este quadro torna-se irreversível e o trabalhador não consegue mais 

se incorporar ao mercado de trabalho formal, a situação tende a se agravar já que 

há uma precarização na condição de vida destes trabalhadores. No caso do 

mercado de trabalho brasileiro, Dedecca (1997) considera que a instabilidade 

econômica que vem preponderando desde a década de 80 contribui cada vez mais 

para o agravamento desse quadro socioeconômico. J. Sabóia (1986, p. 86) ao 

analisar os efeitos dessa instabilidade sobre o mercado de trabalho urbano, já 

admitia que: 

 

“A inexistência do seguro-desemprego no setor formal da economia 

obriga os trabalhadores desempregados a procurarem algum tipo de 

ocupação no setor informal, permanecendo por pouco tempo nas 

estatísticas de desemprego. Esses dados mostram também a 

limitação das taxas de desemprego aberto, que não distinguem a 

situação de uma pessoa empregada no setor formal daquela de um 

indivíduo que exerça qualquer tipo de atividade no setor informal da 

economia”. (J. Sabóia, p. 86).  

 

 Com isso, pode-se considerar que a expansão do setor informal e suas 

implicações já vêem de longa data requerendo uma maior atenção do poder público, 
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pois além de ser um segmento que concorre para promover estudos e pesquisas 

que tentem justificar seu dinamismo, a compreensão, deste, é imprescindível para 

que o Poder Público desenvolva ações definitivas para conter seus reflexos na 

sociedade e para que esta questão de informalidade não promova um caos social 

permanente. 

 

1.7 – O Dilema do Estado Frente aos Impactos da Expansão do Setor Informal 

 

 A informalidade, segundo Pastore, (2001) tem recebido diferentes 

tratamentos, porque ha os que consideram o trabalho informal como uma salvação 

para a situação econômica do país até os que vêem nele uma ameaça à ordem 

social. Apesar dos últimos meses estarem demonstrando uma perspectiva de 

melhora com relação ao aumento das vagas de emprego formal nos postos de 

trabalho, segundo dados do Ministério da Previdência Social nada menos que 60% 

dos brasileiros ocupados não possuem qualquer vínculo com esse Instituto (Pinheiro 

e Miranda (2000). 

 Diante das conjeturas anteriores, pode-se afirmar que a prática de atividades 

informais estende-se às mais diversas regiões urbanas do país e desprotege não só 

os trabalhadores, mas também o Estado. Os primeiros ficam sem o amparo legal 

trabalhista e previdenciário, e o segundo sem as receitas para cumprir suas 

obrigações nas áreas de saúde, segurança, previdência social entre outros. 

Recentemente o IBGE (1999) através de pesquisas da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD, demonstrou que nos maiores centros urbanos do 

país, estima-se que mais ou menos trinta milhões de brasileiros garantem sua 

sobrevivência e de sua família através do exercício de atividades atreladas à 
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economia não oficial, porém são estudos bem rudimentares que ainda não se 

estendem a todo país. Segundo levantamento da Coordenação da Fiscalização da 

Receita Federal no Brasil, do ponto de vista de arrecadação tributária, estima-se 

que, no ano de 1999, a sonegação feita através da prática de atividades informais 

alcançou algo em torno de 30% do PIB. Esse percentual torna a situação ainda mais 

grave quando se observa a proporção que esses recursos arrecadados representam 

à economia do país, seja como tributos de competência federal, receitas 

previdenciárias, ou repasses estaduais e municipais21. 

 Se os estudos até aqui desenvolvidos e que dão sustentação a esta pesquisa 

são unânimes em considerar que o setor informal está cada vez mais heterogêneo, e 

que os prognósticos apontam para um estado permanente de informalidade. É 

importante que o Poder Público reconheça, a necessidade de encarar uma profunda 

reforma nos sistemas trabalhista, previdenciário e tributário do país. O mercado 

informal ainda é considerado enigmático e composto. Nesse sentido considera 

Pastore (2000) a necessidade de concretizar uma reforma “trigêmea” – trabalhista, 

previdenciária e tributaria – para se reduzir a informalidade e garantir a todos 

trabalhadores brasileiros uma proteção condigna e conseqüentemente uma melhora 

na condição de vida destes. Empiricamente a realidade presente em grande parte 

das cidades brasileiras – e também na pesquisa de campo que compõe este 

trabalho – evidenciam  a seguinte questão: “muito se tem questionado e debatido, 

porém, a realidade é uma só: a informalidade é mais que uma saída, é uma 

solução”. Mesmo que para alguns seja passageira, e para outros definitiva, o que 

pretende-se ressaltar é que se essa situação não for observada com o devido 

apreço pelo Poder Público a questão ainda tem muito o que incomodar. 

                                                 
21

 Foi observado nos últimos anos, que estes atingiram em média 23% a 25% do PIB. (PNAD/IBGE). 
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 Dessa forma é recomendável observar que vivencia-se atualmente uma 

realidade cada vez mais complexa e heterogênea, as divergências entre o formal e o 

informal, o moderno e o tradicional estão cada vez mais evidentes e não se pode 

combater essas questões apenas com relação as desigualdades sociais, é uma 

situação muito mais complexa. É preciso que há uma discussão entre instituições, 

sociedades e os participantes da informalidade, para que se possa avançar de fato 

na solução dessa problemática. Cumpre aqui ressaltar que até hoje não há qualquer 

trabalho nesse sentido que tenha analisado a informalidade sob várias vetentes no 

mercado de trabalho brasileiro. 

  

1.8 – Atividade Informal X Espaço Público 

 

 O espaço urbano é o lócus da maior concentração da produção e reprodução 

da força de trabalho em uma região, especificamente na área central. A 

informalidade também tem sido alvo de muitas discussões nesse ambiente, talvez 

porque seja fruto das restrições impostas pelo mercado de trabalho (Pochmann, 

2000) ou ainda por se tratar de uma opção própria do trabalhador (Cacciamli, 1983) 

– isso porque muitos trabalhadores atualmente estão deixando de se integrar ao 

mercado formal. Entretanto para alguns a crescente modificação na paisagem 

urbana ocorre em detrimento da redução dos postos de trabalho e do aumento do 

desemprego, ou por uma série de vários fatores conjunturais. Não obstante, tem-se 

verificado que ao contrário do setor formal da economia, o setor informal vem se 

expandindo a passos largos e em função disso a informalidade alcançou dimensões 

incalculáveis nos espaços urbanos. 
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 Uma das características mais marcantes que envolvem a questão da 

informalidade é a discussão que algumas categorias ocasionam quando exercem 

suas atividades utilizando-se dos espaços públicos – a prática do comércio exercido 

pelos camelôs ou pelos ambulante como queiram é uma delas. 

 A invasão dos espaços públicos onde aparentemente existe uma maior 

dinamismo nas atividades formais, vem sendo observada quase que diariamente – s 

avenidas, praças do centro das cidades são pouco a pouco sendo ocupados por 

“uma variedade infinita de ofícios, uma multiplicidade de combinações em 

movimento permanente, dotadas de grande capacidade de adaptação” (Santos, 

1997). Outro fator importante é a presença do público consumidor, se antes estes 

levavam em considerações fatores como qualidade, garantia e outras 

particularidades das mercadorias, agora não mais. A nova atitude desse público 

colabora ainda mais para acirrar a disputa entre o formal e o informal, é como se 

fosse um espetáculo de arena.  

Quase sempre o foco das discussões, entre os participantes desse ou 

daquele setor, é acerca das ações que o Estado deveria estar fazendo. Se por um 

lado, este deveria desenvolver programas no sentido de minimizar o número de 

pessoas que encontram nas ruas e nos logradouros públicos uma forma de garantir 

seu rendimento e se manter22, por outro lado deveria desenvolver programas que 

solucionassem de forma efetiva a situação econômica do país, no sentido de reduzir 

a carga tributária, propiciar melhores condições de qualificação profissional, 

passasse a agir de forma mais transparente e ética e enfim, apresentasse melhores 

perspectivas para todos os segmentos sociais. 

                                                 
22

 O número de comerciantes ambulantes vem sendo há longa data observado como o resultado 
cristalizado do desemprego urbano, é como fizessem parte do asfalto e das calçadas na origem, na 
subsistência (Santos, 1997). 
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E notório que a redução desse fenômeno não está vinculado a nenhuma 

política pública quer de fomento ou de erradicação, o que pode-se prognosticar é 

que de acordo com as políticas e programas que se tem ainda esta longe de se ter 

uma solução para a questão da ocupação urbana. Quem não esta nem de um lado  

nem de outro do conflito relacionado ao espaço urbano não possui noção exata de 

quão importante refletir e discutir essas questões: será justo se apropriar do espaço 

público para garantir a própria sobrevivência? Existe legitimidade nas relações que 

ali se estabelecem? Até que ponto o poder público realmente se preocupa ou, 

melhor dizendo se incomoda com as atividades desenvolvidas fora de um 

estabelecimento comercial23? Quem e como se beneficia por esse conflito? Esse 

benefício é real ou aparente.  

Nessa discussão observa-se a colaboração de Telles (1990, p. 33-4) quando 

considera que os comerciantes informais geralmente aparecem nas estatísticas 

como supérfluos e incômodos para a sociedade, mas, que não são tudo isto quando 

identifica-se o vinculo que os trabalhadores desse setor estabelecem com o setor 

formal da economia (Pires, 1995, p. 152).   

Muitas idéias são concebidas com relação à prática do trabalho desenvolvido 

nos espaços públicos, preferiu-se, neste estudo, contemplar a idéia que Prandi 

(1978) desenvolveu ao observar que o trabalhador informal, mesmo os camelôs, que 

desempenham o papel de amenizar um conflito maior do que aquele que se 

estabelece no espaço geográfico, pois ele tenta solucionar os conflitos que as 

contradições sociais apresentam. Nesse sentido, é importante ressaltar o que 

                                                 
23

 A concepção de estabelecimento está associada a um conjunto de bens operados pelo 
comerciante. Compõem-se de coisas corpóreas (Vitrines, máquinas, equipamentos etc,) e 
incorpóreas estão o ponto, o nome, o título do estabelecimento, as marcas, a propaganda, o segredo 
de empresa.  
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comentou Telles (1990, p. 34-5) quando afirma  que  no  espaço público,  toda  ação  

corresponde a  “dar início a um novo começo”.  

Sob este aspecto, os autores não levam à frente o sentido de apropriação e 

utilização  do  espaço  comum,  mas,  sim,  o  de  uma  desigualdade  que  marca  o  

desfavorecimento na vida de muitos trabalhadores e a saída encontrada para 

superá-lo. Os antecedentes históricos que tratam das relações trabalhistas no Brasil, 

reforçam essa idéia quando se identifica o processo de distribuição de riquezas do 

país, que sempre se deu de forma desigual. Para Maricato (1996), as cidades 

brasileiras foram desenvolvendo-se e tornando-se importantes centros industriais e 

comerciais para a economia do país, sem, contudo promover as reformas 

urbanísticas que eram exigidas nesse mesmo período.  

Dessa forma, encontra-se na história um processo de exclusão da mão-de-

obra que não possui ocupação (negros, pedintes, desempregados etc.). Para driblar 

este problema social que vem perpassando década a década, a forma que essa 

mão-de-obra encontrou para sobreviver e garantir legitimidade à vida vêm se 

adequando de várias maneiras, e uma delas esta na prática do comércio informal. 

Cumpre ressaltar que não existiram fóruns ou debates que tentassem resolver essa 

situação. De um lado os comerciantes informais vão se estabelecendo, os formais 

vão buscando junto ao poder público formas de combate e não de solução. 

 

 

1.9 – “Camelôs” – Pequenos Negociantes Informais 

 

Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão: 

O que vende balõezinhos de cor (...)  

(...) Alegria das calçadas 

Uns falam pelos cotovelos (...), outros coitados, tem a língua atada. 
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Todos porém sabem mexer nos cordéis com o tino ingênuo de demiurgos 

[de inutilidades. 

E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice... 

E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. 

Manuel Bandeira 

 

Nos anos noventa, a atividade comercial no setor informal foi a que mais 

propiciou postos de trabalho [Melo et alli (1998)], e conseqüentemente tornou-se 

ainda mais significativa a parcela de trabalhadores envolvidos as atividades 

informais. O comércio informal de produtos artesanais ou industrializados, nos 

espaços públicos da maioria das cidades brasileiras veio tornar ainda mais 

significativa a categoria dos camelôs – dentro do universo da informalidade. 

O comércio informal, tão presente na paisagem urbana, vem fazendo parte da 

história brasileira de longa data, o termo que outrora fora associado ao comércio 

ambulante e ao mascate, como já fora comentado anteriormente não pode ser 

generalizado à atividade do camelô de hoje, porque as atividades ora citadas, 

correspondem a momentos históricos distintos. Muito semelhante ao ambulante de 

outrora, os camelôs de hoje continuam exercendo suas atividades à margem do 

setor formal, estão fora deste, mas não do “campo econômico”, ou seja, participam 

deste sem que com este possuam qualquer vínculo legal. 

A literatura latino-americana que contempla a questão do incremento das 

atividades informais nos grandes centros urbanos, a fazem considerando que o setor 

informal é um refúgio àqueles desempregados rural ou industrial que possuem mão-

de-obra não qualificada – e que por isso não conseguem sua inserção ou re-

inserção no mercado formal de trabalho, e o local mais propício para o 
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desenvolvimento das atividades informais relacionadas com a prática do comércio, é 

claro nos centro da cidade. 

Observados nas ruas, praças, geralmente compondo a paisagem urbana, os 

camelôs podem ser identificados geralmente como trabalhadores que após um 

período de desemprego passaram a desenvolver essa atividade dentro dos moldes 

da informalidade por não encontrar na formalidade condições de absorvê-lo. 

Nesse sentido, fica claro que a situação econômica do trabalhador não é uma 

questão de escolha, mas um viés pela falta de opção. A crise econômica de um país, 

de uma região, ou da economia como um todo, vão se refletir justamente naqueles 

que não tendo como superar a situação de desemprego e necessidade passam a 

vislumbrar na atividade de camelô uma saída estratégica de sobrevivência. 

 O termo camelô de acordo com Ribeiro (2002) provém do dialeto francês, 

“camelot”. E por influência da cultura francesa, a terminologia acabou sendo utilizada 

também no Brasil – tendo o mesmo significado – para representar os comerciantes 

que se instalam nas vias públicas paralelamente ao comércio formal. Alguns desses 

negociantes informais possuem autorização do poder público municipal para atuar, 

nos logradouros públicos, outros não.  

O trabalho desenvolvido nas ruas proporciona aos camelôs, não somente 

uma situação distinta em relação aos trabalhadores formais, mas também aos 

próprios   informais.   Por   ocupar   um   espaço   público24,   estes  se  tornam  mais  

 
 
 

                                                 
24

 O setor informal estabelece uma distinção entre os atores nele envolvidos (por exemplo: os 
indigentes e mendigos). Os camelôs que estão embutidos nesse setor, são trabalhadores que não 
pertencem ao contingente do setor formal do trabalho, porém não estão excluídos da esfera 
econômica. Dessa forma, a palavra “excluído” caberia melhor àqueles que não conseguem ao menos 
fazer parte desta esfera econômica (indigente e mendigos), que acabam por constituir um universo de 
pessoas que não possuem um lugar na vida social. 
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vulneráveis com relação ao fisco, em decorrência das denúncias feitas pelos 

comerciantes formais e da própria população. 

Segundo estudos já desenvolvidos por Cavalcanti (1980) na região nordeste 

do  Brasil,  a  atividade  de  camelô,  atribui  aos  trabalhadores  que  a  desenvolvem 

alguns traços bastante peculiares. No caso, geralmente o perfil dos camelôs:  

 

 “se caracteriza por possuir baixo nível escolar, pela procedência de 

famílias de baixa-renda, geralmente possuem idade superior a 20 

anos, sendo que grande parte desse comércio é ocupado por 

mulheres que tem nessa atividade uma forma complementar a renda 

familiar”.  

 

De acordo com pesquisas já realizadas pelo IBGE/PNAD a partir do ano de 

199725, nos Estados e Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, 

são os camelôs, a categoria mais representativa dentro da prática das atividades 

informais, tanto comercializando produtos quanto serviços.  

Para Cavalcanti (1980), esse percentual da população que desenvolve o 

comércio informal, integram as atividades ocultas legais, ou seja, compõem a 

economia informal por falta de registro exigido pelo poder público, mas  

desenvolvem atividades geradoras de bens e serviços perfeitamente legais.  

Dessa forma, através da ocupação de camelô, uma parcela gradativamente 

maior ano a ano vai se agregando às atividades informais visando driblar uma 

questão comum nos grandes centros urbanos, “o desemprego”.  Ainda, que com 

                                                 
25

 A PNAD não é realizada no ano censitário. 
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baixos e oscilantes rendimentos, incertezas quanto a ocupação, desgaste extensivo 

da força de trabalho, utilização da mão-de-obra familiar sem remuneração, entre 

outros; muitos trabalhadores optam pelo exercício dessas atividades, geralmente 

porque alguns fatores dificultam sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho 

– dentre estes pode-se destacar o nível de escolaridade, a falta de qualificação da 

mão de obra, a idade entre outros. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que observa-se, que o setor informal ocupa 

apenas espaços econômicos intersticiais, não se contrapondo ou mesmo se 

impondo ao sistema hegemônico. Como conseqüência, atividades como as 

desenvolvidas pelos camelôs – que se situam no limite mínimo de reprodução da 

força de trabalho – propagam-se e vão modificando a paisagem social e urbana, 

procurando amenizar a pobreza, contudo, não a eliminam. Atenuam, de certa forma, 

as conseqüências impostas pelo novas exigências do mercado de trabalho, porém, 

não modificam sua dinâmica. 

Assim, os camelôs como os trabalhadores informais de maneira geral por 

apenas disponibilizarem sua força de trabalho, e por não deterem recursos 

financeiros e tecnológicos – necessários para criar condições de acumulação 

capitalista – assemelham-se à classe operária, sobretudo porque também são 

explorados pelo capitalismo. Dessa forma, pode-se até enfatizar que o exercício da 

atividade de camelô constitui uma atividade tão precária quanto as outras 

desenvolvidas no bojo do setor informal, seja pela incerteza de suas relações, seja 

pela própria fragilidade que o exercício desta impõe aos seus trabalhadores. 
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1.10 – Breve Histórico do Shopping Popular 

  

 Desde a década de 1950, Cuiabá já sofria as transformações na paisagem 

urbana dada a política de colonização do Estado e nas décadas seguintes o cenário 

urbano passou a ser motivo de graves conflitos entre comerciantes formais e o 

Estado com os comerciantes informais. O Shopping Popular nasce em meio à 

turbulentos conflitos na década de 1990, a partir da necessidade se de tirar os 

camelôs das ruas centrais de Cuiabá em decorrência do afrontamento aos 

comerciantes formais. Várias foram as pelejas que se instalaram nesse sentido, 

começando por tentar fazer um levantamento da quantidade de ambulantes 

presentes no município, e depois em tentar montar um projeto que viesse a 

contemplar favoravelmente os três atores envolvidos nesse processo, camelôs – 

melhoria na condição de trabalho –, comerciantes formais – diminuir a concorrência 

ilegal –, Poder Público – que procuraria resolver o problema urbano.   

 No material bibliográfico que colaborou com a construção deste trabalho, em 

outras páginas foram encontradas algumas matérias que antecederam a viabilização 

e a implementação do Shopping Popular em Cuiabá/MT, em uma delas, publicada 

no jornal de grande circulação na capital “A Gazeta”, no ano de 1995, o discurso de 

um comerciante local, o senhor Geraldo Mangoni, considerava as questões de 

confronto entre camelôs e polícia em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo e  

sobre experiências bem sucedidas de “camelódromos”, em várias cidades do país, 

inclusive em Rondonópolis, município de referência no estado. Comentava ainda  
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sobre o projeto26 que a atual administração pública de Cuiabá possuía com relação a 

criação e implantação de um espaço físico na capital que seria destinado à prática 

do comércio informal – o shopping “das mangueiras”. Na época o poder público em 

Cuiabá já discutia sobre a construção do que seria o primeiro espaço destinado a um 

camelódromo na região. Segundo Mangoni (1995): 

 

 “os camelôs irão dispor de espaço privativo com conforto, segurança 

e tudo mais que necessitem para trabalharem em paz e sem 

atravancarem as ruas centrais da cidade, o que vem causando sérios 

problemas para a administração municipal, para a população e para 

os próprios camelôs, uma vez que não dispõem de nenhum conforto, 

nem segurança”. (Jornal “a Gazeta”, 28/03/95.). 

 

 Em páginas seguintes, observando outras matérias que envolvem a prática do 

comércio informal e a atividade de camelô, o conteúdo quase sempre faz referência 

às questões como ações ilegais da atividade – através do não-pagamento de 

impostos, de ordem pública27 – e a concorrência desleal entre comerciantes 

informais e formais, e, portanto, não se identifica nenhuma referência quanto a 

condição de vida desses trabalhadores. Sendo assim, poder-se-ia dizer que não foi 

direcionada ao longo desses anos nenhuma ação do Poder Público para identificar e 

analisar o perfil socioeconômico, ocupacional e a condição de vida desses 

trabalhadores. Assim, como não se estruturou nenhum projeto específico para este 

                                                 
26

 O projeto comentado, referia-se ao Plano Setorial de Comércio alternativo (ago./1993), 
desenvolvido pela SMADES/IPDU – Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento Urbano que não 
chegou a ser implementado. 
27

 A ordem pública nesse aspecto foi identificada quando diz-se que a instalação dos camelôs 
atrapalha o tráfego de pessoas e veículos nas ruas, praças e avenidas (grifo nosso). 
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segmento com o intuito de readequá-los ao setor formal da economia no município 

de Cuiabá.  

A situação encontrada pelo Poder Público para a retirada dos camelôs dos 

logradouros públicos da região central da cidade também foi matéria de Renato 

Gomes Nery (1993) conforme texto abaixo: 

 

“A prefeitura e os lojistas há muito tempo estão no firme propósito de 

retirar os camelôs do centro da cidade. A saída encontrada foi levá-

los para o bairro Dom Aquino mais especificamente para dentro do 

perímetro do Ginásio Dom Aquino, cujas imediações já foi palco de 

solução para resolver outro problema do centro da cidade: os 

vendedores de veículos” (Jornal o Estado de Mato Grosso 

14/02/1995). 

 

 Depois de muito impasse e muitas discussões entre Poder Público, camelôs e 

lojistas, no ano de 1995, após o recadastramento28 destes trabalhadores o Instituto 

de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, começou analisar o local29 (ANEXO 4), 

e, sob a influência do Plano Diretor da Capital – implementado durante a gestão do 

prefeito Coronel José Meirelles, houve a transferência dos camelôs para o 

camelódromo de Cuiabá denominado “Shopping Popular” (ANEXO 2). 

 De acordo com o editorial do jornal a Gazeta (25/04/1995):  

  

                                                 
28

 O recadastramento de cerca de 380 camelôs que trabalhavam no centro da cidade iniciou-se em 
1993 e de acordo com a Prefeitura todos teriam sua vida social analisada e só permaneceriam como 
camelô, àqueles que realmente precisassem exercer a atividade. Nesse processo seriam 
considerados, número de filhos, renda familiar, deficiência física e grau de escolaridade. 
29

 Importante destacar que nesta matéria do jornal o Estado de Mato Grosso (12/09/1993) tem-se que 
o local para instalação dos camelôs era também analisado pelos comerciantes formais, observa-se no 
texto “pode ser ainda em terreno próximo ao ginásio Dom Aquino, como quer a CDL. – Câmara de 
Dirigentes Lojistas.” 
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“As praças do centro da Capital, liberadas no Sábado em eficiente 

ação da prefeitura – garantida por centenas de policiais, numa 

operação bem planejada e sem violência – foram lavadas ontem num 

grande mutirão cívico que marcou a retomada daquele espaço por 

seus legítimos beneficiários, os cidadãos cuiabanos e mato-

grossenses. 

[...] A mudança para o “Shopping Popular [...] área reservada 

especificamente  para  este fim,  com  um  mínimo  de  infra-estrutura  

física que incluis instalações sanitárias, iluminação e segurança.  

[...] O episódio da transferência dos camelôs, encerrado com a ação 

enérgica e decisiva da prefeitura, deixou lições importantes a serem 

aprendidas. Reafirmou a defesa dos direitos da comunidade, 

recuperou a autoridade da prefeitura e ainda contribuiu para manter – 

em condições adequadas – o sustento de um contingente 

populacional que, em sua maioria, não vem encontrando outro tipo 

de ocupação em função da crise financeira que o País atravessa.” 

 

 Para o então atual presidente da Associação dos Camelôs do Shopping 

Popular, a transferência dos camelôs para essa área foi um ato de violência, pois, 

segundo ele: “tentamos de todas maneiras evitar a transferência, mas, nossos 

apelos não foram atendidos”. Ainda segundo o presidente: “saímos humilhados. 

Fomos expulsos como bandidos, mas hoje temos orgulho de termos conquistado 

nosso espaço com dignidade30”. 

 Ainda na gestão do prefeito Coronel José Meirelles, muitas negociações 

foram feitas entre o poder público e os camelôs, e dessas resultou-se a construção 

                                                 
30

 Material publicado no Boletim Informativo da Associação dos Camelôs do Shopping Popular [2002, 
p.1. (ANEXO 6). 
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de um terminal de ônibus em frente ao “shopping” entre outras benfeitorias nas 

instalações físicas deste. 

 Após seis anos de funcionamento, durante a administração do prefeito 

Roberto França Auad, de acordo com o Decreto nº 3.895 de 10 de agosto de 2001 

(ANEXO 5), foi regulamentado o funcionamento do Shopping Popular de Cuiabá. 

 De acordo com o Decreto, o Shopping Popular trata-se “de um espaço público 

de promoção social para que os comerciantes alternativos possam desenvolver suas 

potencialidades e inserirem no mercado formal”.  

 O decreto vem estabelecer a criação do “Shopping Popular” em prédio de 

propriedade do município, sito à Av. Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino, 

nesta capital. O uso, ocupação e funcionamento do shopping popular será regido 

pela legislação municipal e pelo próprio regulamento disposto no decreto.  

Os artigos subseqüentes do Decreto (3.895 de 10/08/2001) tratam das 

normas e regulamentos providenciados para o funcionamento do Shopping Popular.  

Algumas das observações contidas nesses artigos foram assim relacionadas: 

 O espaço é destinado à prática do comércio em pequena escala de 

produtos alimentícios, bebidas, artesanatos, produtos eletrodomésticos e eletro-

eletrônicos, confecções, calçados, brinquedos e outros produtos correlatos.  

 O Shopping Popular terá seu horário de funcionamento regulamentado 

das 7:00 (sete) às 18:00 (dezoito) horas de segunda a sábado; exceto em datas e 

ocasiões especiais onde o funcionamento obedecerá ao disposto no Decreto 

Municipal dirigido para o comércio geral. 

 As barracas a serem instalados no local serão padronizadas, 

numeradas e dispostas de acordo com o projeto aprovado pelo município, sob a 

orientação da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Urbano. 
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 A Administração do Shopping será feita pelo município de Cuiabá e 

pela Associação dos Camelôs do Shopping Popular ou sua sucedânea, conforme 

convênio de cooperação a ser formado entre as partes. 

 A Associação dos Camelôs do Shopping Popular ficará incumbida de 

zelar pela área interna deste recinto (banheiros, bebedouros etc.) dispondo-os em 

perfeitas condições de utilização aos clientes, sem que com isso o município tenha 

quaisquer ônus. 

 Os camelôs pretendentes/ocupantes do Shopping Popular deverão 

apresentar requerimento junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – SMADES, que informará sobre a possibilidade de 

instalação/permanência com base na legislação vigente e na avaliação sócio-

econômica do pretendente/ocupante, que observará os seguintes critérios: renda, 

tempo de residência na capital, tipo e localização de moradia, idade, estado civil, 

necessidades especiais (prioridade para os portadores). A Secretaria do Bem-Estar 

Social do Município, após as avaliações necessárias, emitiria sob a forma de 

relatório, o parecer sobre as condições do pretendente/ocupante. E, se favorável, 

providenciaria a permissão de uso “Licença para o Exercício do Comércio Eventual” 

através da SMADES, mediante pagamento de taxa estabelecida nos artigos 281 e 

284 da Lei Complementar 043 de 23/12/97.  

 A licença será concedida para um único ponto, ficando sua 

transferência somente permitida com prévia concordância da Administração 

Municipal, mediante o recolhimento das taxas. 

 A cessão ou transferência do ponto a terceiros, implicara no 

cancelamento da licença e o permissionário não poderá mais pleiteá-la junto ao 

município. 
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 Os camelôs ficarão incumbidos de cumprir as normas contidas na 

Seção XII e Das Feiras em Logradouros Públicos, e caso não o façam estarão sob 

pena prevista na própria Lei. 

 Além das exigências legais destinadas às Feiras em geral, os 

permissionários do equipamento, visando à segurança e ao bom funcionamento do 

Shopping Popular deverão observar as exigências que vão desde a organização de 

suas mercadorias em seus “boxes” (no intuito de manter corredores de acesso livres, 

limpos etc), até o tratamento dispensado aos clientes e demais camelôs. 

 Finalmente o último quesito observado pelo Decreto, trata do 

recadastramento e avaliação dos ocupantes do Shopping Popular, que será feito 

anualmente e que permitirá permanência no local somente os camelôs que não 

dispuserem na época de condição para se estabelecer formalmente. 
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CAPÍTULO  2 

 

2.   AMBIENTE DA PESQUISA 
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2. AMBIENTE DA PESQUISA  

 

2.1 – Contextualização  

 

 O Estado de Mato Grosso localizado na região centro-oeste brasileira 

(ANEXO 3), é considerada o portão de entrada para a região amazônica, constitui 

terceira maior unidade da Federação em extensão territorial, possui 906,8 mil 

quilômetros quadrados. Em contrapartida possui uma das mais baixas densidades 

demográficas do País: 2,75 habitantes por quilômetros quadrados (hab/km2) de 

acordo com os dados preliminares do Censo Demográfico do ano 2000. 

 O território que hoje compreende o Estado de Mato Grosso teve seu processo 

de ocupação no século XVII, por meio das incursões dos bandeirantes à região, 

comandadas principalmente por paulistas – as bandeiras – em busca de ouro, e, 

para a captura e aprisionamento da mão-de-obra indígena. 

 Conforme o Tratado de Tordesilhas (7 de junho de 1494), a região mato-

grossense já pertenceu à nação espanhola. E, ainda, hoje é possível encontrar nas 

terras de Mato Grosso muitos dos seus primeiros povos indígenas.  

De acordo com os historiadores, entre 1673 e 1682 o primeiro bandeirante 

paulista chegou à região que atualmente é a capital do Estado – Manoel Campos 

Bicudo –, e promoveu o primeiro assentamento na confluência do rio Coxipó com o 

rio Cuiabá, dando a esse arraial o nome de São Gonçalo – santo padroeiro dos 

navegantes.  
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No ano de 1717, seu filho, Antônio Pires de Campos já tendo participado da 

expedição comandada por seu pai, retorna à região, e encontrando um aldeamento 

de índios coxiponéses, apresionou alguns e rebatizou o local com o nome de São 

Gonçalo Velho. Em seu retorno para São Paulo, no ano de 1718, encontrou a 

bandeira de Pascoal Moreira Cabral assentada em uma região chamada Aldeia 

Velha, e indicava ao bandeirante a localização da aldeia indígena dos coxiponéses. 

 O bandeirante Pascoal Moreira Cabral sobe, então o rio Cuiabá, à procura da 

aldeia indicada por Antônio Pires, mas encontra esta arrasada e completamente 

desabitada, portanto, aquele bandeirante acaba deixando alguns companheiros 

cuidando dos ranchos em São Gonçalo Velho – local que hoje compreende a 

comunidade de São Gonçalo Beira-rio – contudo a bandeira de Pascoal Moreira 

Cabral prossegue com a expedição, com a maioria de seus homens, e, sobe o rio 

coxiponés em perseguição ao gentio coxiponés. Encontraram-se e houve o combate 

sendo que os bandeirantes foram derrotados e diante disso recuaram. Neste recuo, 

nas proximidades da região, onde o Ribeirão da Mutuca deságua no rio Coxipó, 

acharam muito ouro de aluvião e mesmo sem instrumentos e técnicas adequadas, 

empreenderam ao garimpo. A princípio, esta não era a atividade mais visada pelos 

bandeirantes, cujo maior interesse era voltado para à captura da mão-de-obra 

indígena, mas diante da resistência e dos entraves que esta empreitada requeria e 

em razão da reconquista de portos negreiros portugueses na África haver barateado 

o preço da mão-de-obra cativa, os bandeirantes optaram então pela lavra do ouro. 

Assim, o garimpo promoveu a sustentação econômica e a fundação do primeiro 

povoamento do Estado, a “Forquilha” onde atualmente esta sediado o Distrito do 

Coxipó do Ouro. 
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 Fundado em 08 de abril de 1719, por Pascoal Moreira Cabral, o município de 

Cuiabá, capital do estado, foi o primeiro a ser criado, e somente em 17 de setembro 

de 1818, pela Carta Régia de D. João VI, a Vila de Cuiabá foi elevada à categoria de 

cidade. E, apesar de não ser a capital do Estado, muitos governadores 

administraram a Capitania de Mato Grosso residindo em Cuiabá, devido à 

insalubridade que se apresentava na Capital oficial, ou seja, em Vila Bela da 

Santíssima Trindade. 

 No governo de Francisco de Paula Magessi Tavares a capitania de Mato 

Grosso foi promovida. Mudou-se a sede da capital do Estado, de Vila Bela da 

Santíssima Trindade para Cuiabá, devido a condições mais salutares. 

 Logo após a deposição do General Magessi, o Estado passou a ser 

administrado por duas juntas governativas, uma em Cuiabá e outra em Vila Bela. 

 Em 22 de setembro de 1834 no Governo de Antônio Pedro de Alencastro, já 

então terceiro presidente da província de Mato Grosso, Cuiabá fica definitivamente 

sendo a capital da província. 

 Entre os séculos XIX e XX, quando o governo federal lança a política de 

integração nacional, por meio do programa “Marcha para Oeste”, Cuiabá inicia o seu 

processo de urbanização e de valorização do solo urbano. O processo de 

modernização da cidade de Cuiabá inicia-se timidamente. No final da década de 

trinta a cidade ganha sua primeira avenida e nela os prédios destinados à 

administração pública, às agências bancárias, à hotelaria e ao lazer. 

 O processo de urbanização iniciado no final da década de trinta, do século 

passado, intensificou-se nas décadas de cinqüenta e sessenta. Nesta última, Cuiabá 

passou à condição de pólo de apoio à ocupação da amazônia meridional brasileira, 

sendo chamada de “Portal da Amazônia”. A população aumentou consideravelmente 
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e, além da conurbação com o município vizinho, Várzea Grande a cidade viveu uma 

época de ressonâncias e transformações, como pode-se verificar no texto a seguir:  

 

“Na década de 50, Cuiabá apresentou os primeiros sinais para 

abertura de novas formas de pensar e de reformulações de 

cosmovisões tradicionais. Os passos cada vez mais longos do 

desenvolvimento tecnológico e o vertiginoso crescimento da indústria 

fizeram explodir no mundo o gosto pelo moderno (...)”. (Figueiredo, 

Aline. 1979, p. 174-175). 

 

 Pela Lei Complementar n.º 31 de 11 de outubro de 1977, foi criada nova 

unidade federativa no Brasil, o Estado de Mato Grosso do Sul, como parte 

desmembrada do Estado de Mato Grosso (ANEXO 2). Cuiabá permanece como a 

capital do Estado de Mato Grosso continuando seu processo de expansão como 

centro econômico. A partir de um modelo de poder político e sociedade autoritária, o 

estado vem se desenvolvendo, contribuindo para a grandeza da nação, e hoje 

Cuiabá é uma das cidades que mais crescem no país. 

 A origem do nome “Cuiabá” possui várias hipóteses, tanto para o rio quanto 

para a cidade homônima, porém uma das mais bonitas, na opinião desta autora, é 

baseada no “Glossaria Linguarum Brasilliensium”, de Leipziz. Afirma Martins que o 

nome Cuiabá originou-se devido à existência nas “margens d’esse rio de árvores 

que produzem frutos de que se faz cuia. Esta versão está de acordo com a 

etimologia da palavra cuia, vasilha e ába, criador; isto é: rio criador de vasilhas”31. 

                                                 
31

 AYALA. Cardoso. S., SIMON, F. Album Graphico do Estado de Mato-Grosso. Corumbá/Hamburgo: 
Janeiro de 1914, p. 52. 
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Uma outra é Kwy àpà: hipótese fonética lingüística, oriundo do som que as flechas 

faziam ao ser expelidas pelos arcos dos índios ou silvícolas pescadores de peixes. 

 A cidade de Cuiabá, atualmente, é um dos principais pólos de 

desenvolvimento da região Centro-Oeste do Brasil, fruto da expansão das bandeiras 

na busca de riquezas e na conquista de novas fronteiras, o município possui 

atualmente uma área de 3.224,68 Km2(32), correspondendo destes 251,94 Km2 à 

Macrozona Urbana (Lei n.º 3412/94) e 2.972.74 Km2 à Área Rural(33). Além do 

distrito-sede de Cuiabá, integram o município os Distritos: Coxipó da Ponte, Coxipó 

do Ouro e Guia.  

 A partir de 1994, com a Lei n.º 3262/94 que criou as administrações regionais, 

o município de Cuiabá ficou dividido em quatro regiões administrativas: Norte; Sul; 

Leste e Oeste. 

 A sede Municipal, numa altitude de cento e sessenta e cinco (165) metros, 

pela demarcação realizada pela “comissão Rondon” em 1909, encontra-se no Centro 

Geodésico na América do Sul, nas coordenadas geográficas de 15º35’56” de latitude 

Sul (S) e 56º 06’01” de longitude Oeste (W) de Greenwich (Gr). 

 Fazem limites com o município de Cuiabá os seguintes municípios (Anexo 3) 

e locais, respectivamente: os municípios de Acorizal, Chapada dos Guimarães, 

Rosário Oeste, Várzea Grande. (Tabela 1). 

                                                 
32

 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – Seplan – 1993. 
33

 Diretoria de Plano diretor / Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano – IPDU, 1994. 



 

 
 

78 

Tabela 1 

Limites e pontos extremos do município de Cuiabá 

Orientação Unidades Limítrofes 

Norte Acorizal/ Rosário Oeste/ 

Chapada dos Guimarães 

Sul Chapada dos Guimarães 

Leste Rio Cuiabá próximo ao 

Ribeirão dos Cocais 

Oeste Várzea Grande/Acorizal 

         Fonte: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano – IPDU, com base na  

         Carta Geográfica – IBGE. 

 

O município de Cuiabá é cortado por rodovias federais, estaduais e estradas 

vicinais.  Na esfera federal as rodovias são: 

 BR 364 – liga a sudeste o Município com São Paulo (SP) e a noroeste 

com Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC); 

 BR 163 – liga pelo sul o Município com Campo Grande (MS) e pelo 

norte com Santarém (PA); 

 BR 070 – liga a oeste o Município com Cáceres (MT) e a leste com 

Brasília (DF). 

Na esfera estadual merecem destaque especial as rodovias: 

 MT 010 – liga Cuiabá à Guia e a Rosário Oeste; 

 MT 040 – liga Cuiabá a Santo Antonio de Leverger; 

 MT 251/020 – liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. 
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Convém salientar que a malha rodoviária municipal compõem-se de 343 

(Trezentos e quarenta e três) km de estradas vicinais. 

A cidade de Cuiabá está localizada na província geomorfológica denominada 

Baixada Cuiabana. Esta caracteriza-se como uma peneplanície de erosão, onde 

predominam relevos de baixas amplitudes. 

Cuiabá é um município rico em recurso hídrico, cortado por diversos rios, 

ribeirões e córregos, todos eles formadores da Bacia do Rio Cuiabá. 

A população do município Cuiabano apresentou dinâmicas diferenciadas no 

decorrer da história. Logo após o processo de ocupação e a descoberta do ouro, um 

número significativo de pessoas à procura de riquezas transformou rapidamente o 

pequeno arraial em promissor e importante núcleo populacional. Segundo relata 

Joseph Barbosa de Sá – em seus ensaios – cinco anos após a descoberta das 

minas de ouro em Cuiabá esta contava com cerca de 3.000 (Três mil) habitantes. 

 O rigor fiscal, os atos de arbitrariedade praticados pelo Governador da 

Capitania Rodrigo César de Menezes, as descobertas do metal precioso em outras 

áreas, a escassez de alimentos e as doenças foram fatores que contribuíram para o 

progressivo esvaziamento populacional da Vila de Cuiabá. De acordo com Virgilio 

Corrêa Filho entre os anos 1732 e 1737 evadiram-se de Cuiabá cerca de 3.500 (Três 

mil e quinhentas) pessoas. O processo ganha vigor quando incentivos 

governamentais estimulam o povoamento da Região Guaporeana, onde localiza-se 

Vila Bela da Santíssima Trindade, capital da recém-criada capitania de Mato Groso. 

Apesar das diversidades enfrentadas por seus moradores, no ano de 1791, 

Cuiabá possuía uma população de 14.543 (Quatorze mil, quinhentos e quarenta e 

três) habitantes, dos quais 9.018 (Nove mil e dezoito eram homens) e 5.435 (cinco 

mil quatrocentas e trinta e cinco) mulheres, conforme informações de Virgílio Corrêa 
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Filho. De acordo com os dados levantados na primeira contagem realizada no Brasil 

em 1872, a Província de Mato Grosso contava com uma população de 60.417 

(Sessenta mil quatrocentos e dezessete) habitantes; destes 35.987 (Trinta e cinco 

mil novecentos e oitenta e sete) estavam em Cuiabá e representavam 59,0% da 

população do Estado. 

No ano de 1890, um levantamento populacional em Mato Grosso identificou 

os seguintes números: 92.827 (Noventa e dois mil oitocentos e vinte e sete) 

habitantes estavam espalhados por todo estado, destes 17.815 (Dezessete mil 

oitocentos e quinze) estavam residindo em Cuiabá, verificando-se portanto, um 

decréscimo em torno de 50,0% com relação aos dados de 1872.  

Na década posterior o Estado de Mato Grosso somava uma população de 

118.025 (Cento e dezoito mil e vinte e cinco) habitantes, dos quais 34.339 (Trinta e 

quatro mil trezentos e trinta e nove) estavam em Cuiabá – na época verifica-se um 

acréscimo populacional estimado em torno de 93%. 

Cumpre observar que na bibliografia existente não constam registros de 

acontecimentos ou fatores que tenham contribuído para as alterações populacionais 

em Cuiabá. Identifica-se apenas no ano de 1867, a ocorrência do surto de varíola 

que pode ou não indicar prováveis deficiências dos censos de 1872 e de 1890. 

No período que compreendeu os anos entre 1920 e 1930, sob o reflexo da 

política governamental empreendida por Getúlio Cargas, com o programa Marcha 

para o Oeste, apresenta-se na capital de Mato Grosso, depois de uma fase de 

estagnação, um lento crescimento populacional – cerca de 2,43% a.a. No período 

que compreendeu as décadas de quarenta a sessenta com relação à população 

verificou-se mais um período de estagnação. 
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A partir de 1960, quando a capital mato-grossense integra-se efetivamente ao 

processo produtivo brasileiro, através da política de ocupação da Amazônia 

Meridional, como “Portal da Amazônia”, Cuiabá transforma-se em pólo de 

desenvolvimento, e em termos populacionais o município passa por intenso período 

de crescimento e de transformação espacial. Dos 57.860 (Cinqüenta e sete mil 

oitocentos e sessenta) habitantes registrados em 1960, Cuiabá passa a ter uma 

população de 100.865 (Cem mil oitocentos e sessenta e cinco) habitantes em 1970. 

No ano de 1980 sua população já contava com 212.894 (Duzentos e doze mil 

oitocentos e noventa e quatro) habitantes, e em 1991 com 402.813 (Quatrocentos e 

dois mil oitocentos e treze) habitantes, registrando taxa de crescimento populacional 

de 5,71% a.a. na década de 60 e variação populacional de 74,0% no período; na 

década de 1970, taxa de crescimento de 7,76% a.a. e variação de 111,0% no 

período e na década de 80, taxa de crescimento de 5,96% a.a. e variação 

populacional de 89,0%. Os números representam estatisticamente, nesse período, 

de 31 anos uma variação populacional de 596,0%.  

O Censo Demográfico do ano 2000 identifica uma população de 483.044 

(Quatrocentos e oitenta e três mil e oitenta e três) habitantes, registrando uma taxa 

de crescimento em torno de 2,04% a.a. e variação populacional de 20% no período 

de 1991 a 2000, indicando uma desaceleração no ritmo de crescimento, porém, com 

crescimento contínuo. 

 A capital do Estado de Mato Grosso34, segundo dados do IBGE (1995-2000) 

atualmente influencia não somente o processo de desenvolvimento da Região 

Centro-Oeste, como também da Região Amazônica, onde se incluem os Estados do 

Pará, Rondônia, Acre e Amazonas. 
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Tabela 2 

População residente no município de Cuiabá 

Ano População I% a.a. 

1890 (1) 17.815 -3,83 

1900 (1) 34.393 6,80 

1950 (2) 56.204 0,33 

1960 (1)  57.860 0,29 

1980 (3) 212.984 7,76 

1990 (4) 380.140 5,96 

1998 (6) 457.525 2,75 

1999 (6) 470.112 2,75 

2000 (5) 483.044 2,75 

2001 (6) 496.332 2,75 

Fonte: (1) IBGE, Censo Demográfico: Sinopse Preliminar, VII Recenseamento Geral do 

Brasil – 1960. / (2) IBGE, Censo Demográfico do Estado de Mato Grosso, VI 

Recenseamento Geral do Brasil – 1950. / (3) IBGE, Censo Demográfico: dados distritais 

Mato Grosso, IX Recenseamento Geral do Brasil – 1980. / (4) IPDU, Estimativa com base 

nos Censos Demográficos de 1980 e 1991. / (5) IBGE, Sinopse Preliminar do Censo 

Demográfico 2000. / (6) IPDU, Estimativa com base na Sinopse Preliminar do Censo 

Demográfico 2000, IBGE. / I % a. a. – taxa média geométrica de crescimento populacional 

ao ano. 
 

 Principal pólo de desenvolvimento econômico no Estado de Mato Grosso, é o 

vigésimo sétimo (27º) município mais dinâmico com relação a atividades 

econômicas, sociais e urbanas entre as principais cidades brasileiras35. Segundo 

dados recentes do o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA/2000), a 

                                                                                                                                                         
34

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1995/2000):, Mato 
Grosso é atualmente é um dos estados que mais cresce no País. 
35

 Segundo pesquisa realizada pela empresa de consultoria Florenzano Marketing de São Paulo. 
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capital mato-grossense é a sexta (6ª) cidade do país com maior crescimento do PIB 

“per capita”. 

 A ligação com o oceano Pacífico, a aproximação com os países andinos, a 

hidrovia do rio Paraguai, a rodovia Cuiabá-Santarém, as termelétricas como quais a 

do Manso e de Jauru, o gasoduto La Paz (Bol.) – Cáceres (MT), o complexo 

hidráulico do rio Manso e a Estação Aduaneira de Interior – EADI (porto seco) – são 

obras que influenciam diretamente na economia do município, além de assegurar 

importante avanço para o desenvolvimento sustentável de cidade. 

 Como já comentado anteriormente, em toda sua existência, desde o seu 

processo de ocupação, a capital mato-grossense experimentou poucas 

transformações econômicas e sociais, mas a partir de 1920, com o desenvolvimento 

do sistema de transporte rodoviário no estado, Cuiabá, passou a viver uma fase de 

crescimento, e que veio a ser incrementada após a década de 1950 com a 

implementação da política federal de ocupação do Centro-Oeste brasileiro, da qual 

fez parte a política de colonização adotada pelo Governo do Estado.  

Esse processo que foi acelerado a partir de 1960 contribuiu para o que se 

verifica nos dias de hoje, ou seja, atualmente Cuiabá constitui-se no principal centro 

comercial e de serviços do estado.  

 Em valor adicionado, o município é o principal arrecadador do Estado detendo 

R$ 1,6 bilhão (Um Bilhão e Seiscentos Milhões de Reais), o que eqüivale a 18,8% do 

total de Mato Grosso.   

 De acordo com os dados do IBGE, em Cuiabá, as maiores áreas destinadas à 

produção agrícola são para voltadas ao cultivo do milho, mandioca e banana. 

Registros que também apontam ainda para a produção da laranja, cana-de-açúcar, 

abacaxi, manga e acerola.  
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No município, a Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 

(Empaer) de Mato Grosso vem desde o ano de 1999 estimulando o programa 

Cinturão-Verde, realizado em mais de 30 (Trinta) comunidades de Cuiabá, tentando 

promover entre as famílias destes pequenos agricultores à produção de 

hortifrutigranjeiros, a serem fornecidos em redes de supermercados locais. Também 

se observa o exercício da pecuária, com cerca de 80,8 mil (Oitenta mil e oitocentos) 

cabeças de boi e 1,6 mil (Um mil e seiscentos) suínos são criados. 

 Segundo dados do Banco Central do ano de 2000, em Cuiabá o movimento 

financeiro era feito por 51 (Cinqüenta e uma) agências bancárias (dados de outubro 

de 2000), que em volume de aplicações somavam em torno de R$ 1,1 bilhão (Um 

Bilhão e Cem Milhões de Reais). Os depósitos à vista do governo eram da ordem de 

R$ 14,4 milhões (Quatorze Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e do setor privado de 

R$ 157,1 milhões (Cento e Cinqüenta e Sete Milhões e Cem Mil) e em contas de 

poupança o total de depósitos chegava ao montante de 280,8 milhões (Duzentos e 

Oitenta Milhões e Oitocentos Mil). Ainda de acordo com o levantamento do Banco 

Central, nas agências do município, as operações de custeio e investimento na 

agricultura eram estimadas em R$ 107 milhões (Cento e Sete Milhões de Reais) e 

as da pecuária em R$ 44,1 milhões (Quarenta e Quatro Milhões e Cem mil Reais) 

sendo que os empréstimos para comercialização agrícola somavam R$ 1,2 milhão 

(Um Milhão e Duzentos Mil Reais). 

 Na área de Saúde, conforme dados do Datasus, no município em 1999, 

existiam vinte (20) hospitais, dos quais dezessete (17) particulares e três (3) públicos 

(sendo um desses pertencentes à Universidade Federal do Mato Grosso, o Hospital 

Universitário Júlio Muller). Neste mesmo ano, estavam disponibilizados, 1,4 mil (Um 

mi e quatrocentos) leitos ao município pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – dos 
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quais 1,2 mil (Um mil e duzentos) particulares, duzentos e vinte (220) leitos públicos 

e oitenta e oito (88) universitários (também públicos) –, perante 1,6 mil (Um mil e 

seiscentos) em 1995. Os leitos particulares em 1995 eram da ordem de 1,4 mil (Um 

mil e quatrocentos), já no ano de 2000 a relação número de leitos por mil/habitante 

era de 2,84.  

 A taxa de mortalidade infantil em 1999 era de dezenove (19,0) para cada mil 

crianças com menos de um ano, de acordo com a Fundação de Saúde de Cuiabá – 

FUSC, Banco de Dados. 

 No setor de Educação em 1999, o município possuía 148,3 mil (cento e 

quarenta e oito mil e trezentos) estudantes matriculados na pré-escola e nos ensinos 

Fundamental e Médio. Na capital atualmente estão instaladas sete instituições de 

ensino superior: a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)36 integrante da 

rede pública de ensino e outras seis particulares, totalizando Setenta e seis (76) 

cursos de graduação disponíveis em Trinta e sete (37) áreas de conhecimento 

diferenciadas. 

 Apesar da estrutura já mencionada anteriormente, segundo o Programa das 

Nações Unidas, Cuiabá ocupa a 221ª (ducentésima vigésima primeira) posição em 

Índice de Desenvolvimento Humano (longevidade, educação, renda, etc.). Nota-se 

que apesar de todo esforço empreendido pelo Poder Público, este ainda é 

insuficiente para garantir uma condição digna para todos os habitantes da região. 

 Na estrutura geográfica regional o município de Cuiabá destaca-se como um 

fenômeno de macrocefalia; não somente pelo fato de abrigar mais da metade da 

população da micro-região em que está inserida, como também por apresentar a 

maior quantidade de indústrias, de comércio e serviços públicos do Estado, o que a 

                                                 
36

 A Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, foi estabelecida pela Lei n.º 5.647 de 10/12/1970.  
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converte em pólo de atração. Todo dinamismo que envolve o município de Cuiabá 

ainda não foi suficientemente capaz de superar a problemática geral do espaço sob 

sua polarização. O intenso fluxo migratório verificado no estado nas duas últimas 

décadas foi observado também na capital mato-grossense, que passou a receber 

um grande contingente de pessoas provenientes do êxodo rural e de outras regiões 

do país. Por não possuir uma infra-estrutura suficientemente capaz de absorver toda 

a população que para essa região se dirigia, motivadas pelo desejo de melhoria em 

sua condição de vida.  

O resultado dessa equação ainda hoje é perfeitamente visível na paisagem 

geográfica, ou seja, observa-se na capital o que os geógrafos denominam de 

inchaço urbano. Conseqüentemente, o município passou a conviver com graves 

problemas, pois, em 1996 de acordo com o Instituto Evaldo Lodi, Federação das 

Indústrias do Estado de Mato Grosso e Federação do Comércio do Estado de Mato 

Grosso, além dos problemas históricos que foram se desenvolvendo paralelamente 

a capital, ainda foram desativados 1.801 (Um Mil Oitocentos e Um) estabelecimentos 

Prestadores de Serviço, 3.282 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Dois) 

estabelecimentos do comércio varejista e 132 (Cento e Trinta e Dois) do comércio 

atacadista, que conseqüentemente implicou numa redução de 14.867 (Quatorze Mil 

Oitocentos e Sessenta e Sete) empregos diretos. Nos anos de 1998 e 2000 (Tabela 

3) mais de 400 (quatrocentas) empresas foram extintas no município, em 

decorrência desse encerramento, postos de trabalho foram extintos e o número de 

desempregados no município aumentou consideravelmente. 
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Tabela 3 

Empresas extintas em Cuiabá entre 1998 e 2000 

Atividade 1998 2000 

Comércio 113 137 

Indústria 10 08 

Agropecuária 0 01 

Serviços  76 84 

Outros 11 0 

Total 210 230 

                     Fonte: Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT 
                       Ano 1997 e 1999 – NI  

  

Além da redução de postos de trabalho, do aumento de desempregados, 

segundo dados divulgados na imprensa local, Cuiabá possui uma série de outros 

problemas urbanos que contribuem à formação de um setor paralelo no município.  

Os baixos rendimentos da população ativa de Cuiabá também revelam a 

situação de pobreza em que vive a uma boa parte da população. Ao analisar o 

rendimento médio mensal dos chefes da família residentes no município (Tabela 4), 

verifica-se que 13,8% dos chefes de família percebem rendimento de até um salário 

mínimo; considerando o patamar seguinte 29,0%, dos chefes de família auferem 

rendimento até dois salários mínimos, o fato de 42,8% perceber até 2 (dois) salários 

mínimos, indica a forte atuação do comércio no município. Nesse sentido, a 

expansão de empresas prestadoras de serviço, industriais e outras atividades, vêm 

ocorrendo às expensas da sub-remuneração da força de trabalho e que, certamente 

contribuído para debilitar a condição de vida de muitos trabalhadores. Supõe-se 
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inclusive que em decorrência da crise mencionada, o setor informal deva ter sido 

ampliado com um número maior de pessoas. 

   

TABELA 4 

Distribuição dos chefes de família do  

município de Cuiabá conforme rendimento 

Discriminação 
Nº. 

Absolutos 
% 

Até 1 Sm 27.539 13,8 

Mais de  1 a   2 Sm 57.885 29,0 

Mais de  2 a   3 Sm 27.531 13,8 

Mais de  3 a   5 Sm 30.773 15,4 

Mais de  5 a 10 Sm 29.711 14,9 

Mais de 10 a 20 Sm 13.734 6,9 

Mais de 20 Sm 8.537 4,3 

Sem declaração 3.776 1,9 

Total 199.486 13,8 

                                      Fonte : Censo Demográfico, 2000 

 

A Tabela anterior evidencia que além de um número relativamente elevado de 

pessoas estarem incluídos no limite de pobreza urbana – tendo em vista que é o 

rendimento do chefe de família que provavelmente mantêm uma família, ou seja, em 

até dois salários mínimos (42,8%) – a distribuição dos chefes de família por níveis de 

renda aponta que uma minoria privilegiada 11,2% percebem rendimentos acima de 

dez Salários Mínimos. A situação se modifica com pouca intensidade quando se 
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observa a renda familiar da população residente no município de Cuiabá, conforme 

dados apresentados na Tabela 5, datados do Censo de 2000. 

 

TABELA 5 

Distribuição das famílias do município de Cuiabá 

 por faixas de rendimento 

 

Discriminação 
Nº. 

Absolutos 
% 

Até 1/2 Sm 2.017 0,4 

Mais de 1/2 a 1 Sm 56.239 11,7 

Mais de  1 a   2 Sm 93.726 19,5 

Mais de  2 a   3 Sm 59.825 12,5 

Mais de  3 a   5 Sm 75.328 15,7 

Mais de  5 a  10 Sm 77.867 16,0 

Mais de 10 a 15 Sm 24.030 5,0 

Mais de 15 Sm 47.822 10,0 

Sem rendimento 42.624 9,0 

Total 479.478 100,0 

Fonte : Censo Demográfico, 2000 

 

 Os dados demonstram que 31,6% das famílias cuiabanas possuem renda até 

dois salários mínimos, das quais, 12,1% possuem renda inferior a um salário 

mínimo, o que revela o estado de pobreza para uma boa parte da população do 

município. 
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 Considerando que é um fato comum o ingresso de mais de um membro no 

mercado de trabalho para suplementar o orçamento doméstico, acredita-se que em 

Cuiabá a situação na seja diferente, mesmo assim os níveis de renda de grande 

parte das famílias de sua população atinge patamares críticos. 

De acordo com Relatório Nacional de Direitos Humanos Mato Grosso 

atualmente ocupa o primeiro lugar no índice de violência fatal na região centro-

oeste. O relatório revela ainda que o município de Cuiabá é espaço geográfico onde 

a criminalidade é mais intensa. 

Problemas ambientais também eclodem por todos os setores da capital – seja 

pelo assoreamento dos córregos cheios de esgoto, lixo doméstico e rejeitos de 

fábricas exalando odores fétidos, prejudiciais à saúde. 

Se por um lado a localização geográfica da região é favorável ao 

desenvolvimento urbano, por outro favorece o movimento do narcotráfico 

internacional o que influencia diretamente na segurança municipal. Nesse sentido, 

se por um lado o estado cresce em oferta de empregos, por outro cria um impasse já 

que a mão-de-obra disponível é, sobretudo desqualificada – realidade essa que 

pode ser facilmente constatada nas estatísticas do Sistema Nacional de Emprego – 

SINE, pelo cadastro das profissões mais procuradas no município (secretaria em 

geral, empacotador, motorista,copeiro, faxineiro, diarista, zelador, vigia, balconista, 

entre outros) e das mais ofertadas no mercado de trabalho (vendedor do comércio, 

assistente de vendas, controlador, vendedor, servente de obras, motorista, tratorista, 

secretario em geral, copeiro, cozinheiro entre outras37.  

                                                 
37

 Somente a título de ilustração no ano de 2003, de acordo com o departamento de análise de 
mercado – SINE/MT. No período que compreende janeiro a maio de 2003, fizeram inscrição nos 
postos do SINE, Cuiabá 27.549 pessoas, para 8.393 vagas, foram colocadas 4.293 pessoas, 23.256 
permaneceram desempregadas. Isso representa que 84,4% das pessoas que se cadastraram no 
SINE, pelo menos por esse órgão não conseguiu colocação no mercado de trabalho. 
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 Sem um horizonte promissor, muitos jovens rendem-se às facilidades do 

comércio e da dependência das drogas o que por essa mesma razão outros são 

arrastados à prostituição infantil entre outros tipos de delinqüência. O sistema de 

Trânsito é caótico e a Prefeitura não é capaz de atender a população com um 

sistema de coleta de lixo eficiente. Muitos bairros em Cuiabá não possuem rede de 

água, saneamento básico e energia elétrica, enfim todos esses fatores observados 

nos grandes centros urbanos também estão presentes no município de Cuiabá. É 

claro que a região possui suas particularidades, mas em suma Cuiabá possui os 

mesmos problemas das grandes metrópoles. 

Nesse contexto de profundas mudanças na economia, a população excluída 

sente com maior intensidade os impactos da crise, ficando impossibilitada de 

concretizar suas necessidades básicas. O desemprego, o subemprego, a 

precarização da condição socioeconômica dos indivíduos, são alguns efeitos  que 

evidenciam a pauperização na condição de vida dessa população. 

Um dos fatores que denota a intensificação da pobreza em Cuiabá é a 

presença de um cinturão de miséria localizado na periferia urbana da capital e de 

acordo com os dados do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura de Cuiabá, estima-se que mais de quarenta bairros da capital não 

possuem nenhum tipo de infra-estrutura. 

Diante das características evidenciadas, cumpre destacar que muitos são os 

pobres, os subempregados, os desempregados, miseráveis e famintos que vivem a 

margem da dessa realidade em Cuiabá, mas “os déficits” existem em todas as 

áreas, que vão da saúde ao desemprego. Com isso a precarização da condição de 

vida de vida aumenta como também avança a passos largos o problema da exclusão 

social. 
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O setor informal em Mato Grosso e no município de Cuiabá também pode ser 

observado com um reflexo das crises e recessões que assolam todo o país, porém 

na história do município, observa-se que o exercício da prática informal tem sua 

história recente datada da década de 60, quando começam a surgir os primeiros 

sintomas ou impactos iniciais frutos das primeiras levas de imigração que vieram a 

caracterizar todo o desenvolvimento futuro desta cidade. 

Pesquisando por maiores informações que viessem ajudar a compor o 

cenário da época, buscou-se o testemunho de algumas pessoas que 

acompanharam de perto esse crescimento desordenado do comércio informal em 

Cuiabá. Para alguns essa proliferação e pulverização de vendedores no centro da 

cidade, ocorreu em virtude da falta de uma política de controle da entrada do 

migrante, para outros foi fruto de um crescimento sem planejamento. Para Röper 

(1996) o desenvolvimento do setor informal em Cuiabá, só veio a ocorrer na década 

de setenta, quando entram na região muitos migrantes, com expectativas que não 

se concretizaram. Outrossim, Röper (1996) considera que:   

 

“Em Cuiabá, o surgimento das atividades informais em larga escala 

acompanhou o explosivo crescimento urbano desde 1970, o qual 

acarretou um fluxo de migrantes incompatível com a ampliação da 

oferta de empregos formais, resultando em uma considerável taxa de 

desemprego urbano e no ingresso da população marginalizada no 

setor informal. Por muito tempo foi o garimpo que se apresentou 

como “válvula de escape” para as crises ocorridas no próprio 

garimpo e com a expansão da alaria, esta função passou a ser 

exercida por alternativas no setor informal urbano.” (Röper, Monika, 

1996, p. 73) 



 

 

 

93 

Nas décadas posteriores, nas ruas, praças e avenidas centrais de Cuiabá foi 

identificado um aumento quantitativo do número de camelôs e conseqüentemente  

do comércio informal, no entanto, não existem dados que comprovem essa realidade 

e que demonstrem por parte do poder público constituído na época algum interesse 

em pelo menos amenizar o problema migratório, que se deslocava para esta região 

à procura de emprego e melhoria em sua qualidade de vida. 

No setor informal de Cuiabá, ainda hoje o comércio ambulante corresponde a 

ala mais “conflitiva” desse segmento econômico e está localizado, geralmente, nos 

logradouros públicos do centro da cidade, os camelôs incomodam o Poder Público 

Municipal e também os lojistas juntamente com seus habitantes de forma geral. 

Como em Cuiabá, também não se previa essa situação de invasão do espaço 

público, não houve nenhum tipo de planejamento frente a essa realidade que 

envolve a expansão da economia informal e o desenvolvimento da cidade. Dessa 

forma, na baixada cuiabana a situação não difere das outras regiões do país, haja 

visto, que a proliferação desmedida desse tipo de atividade nos centros das cidades 

vem ao longo dos anos gerando conflitos com as demais funções urbanas.   

Essa situação veio se agravando, até o ano de 1987 (Anexo 4), quando nesse 

período o poder Público Municipal procurou resolver a questão, convocando seu 

secretariado para uma tomada de decisão definitiva. Naquela época a Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos em parceria com a Superintendência da Legião 

Brasileira de Assistência em Mato Grosso, desenvolveram uma ação voltada aos 

ambulantes onde estariam sendo viabilizados para estes os equipamentos 

necessários para o desenvolvimento de suas atividades.  

A Legião Brasileira de Assistência – LBA, incumbiu a Associação de 

Vendedores Ambulantes e Autônomos de Mato Grosso para desenvolver um 
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processo de seleção e cadastro dos ambulantes que desenvolviam suas atividades 

na região central de Cuiabá. A Secretária Municipal de Serviços Públicos – através 

de uma equipe técnica – realizou uma triagem onde foram detectados os 

trabalhadores mais carentes e que precisavam da prática desse tipo de atividade 

para garantir a sua sobrevivência desenvolveu-se, então, o projeto “carrinhos” 

construídos por micro-empresas e financiados pela LBA, a fim de servirem como 

bancas de exposição e comércio de produtos. Em contrapartida, aqueles que fossem 

os beneficiados pelo projeto, restituiriam o valor do “carrinho” com gêneros 

alimentícios, durante prazos determinados. 

Em 1989, com a mudança do Governo Municipal, observou-se uma certa 

flexibilidade com relação aos comerciantes informais, pois durante essa gestão não 

foi identificada nenhuma medida que controlasse o fluxo dos ambulantes e seus 

equipamentos.  

Essa flexibilidade incidiu numa multiplicação do comércio ambulante nas ruas, 

praças, calçadas e pontos de ônibus que já não mais se utilizavam dos “carrinhos”, 

mas, de barracas fixas ou não de diferenciadas estruturas. 

Na tentativa de melhor caracterizar o que se denominava Comércio 

Alternativo em Cuiabá e estabelecer um paralelo entre o seu real significado e a 

atividade desenvolvida pelos camelôs, observou-se o disposto em Lei Complementar 

Municipal: “Considera-se atividade ambulante, toda e qualquer forma de atividade 

que, regularmente licenciada, venha a ser exercida de maneira intinerante em 

logradouro público” (Lei Complementar n.º 004 de 24/12/92 – art. 345). 

O comércio alternativo, ou informal em Cuiabá, que era exercido em praças, 

jardins, ruas, calçadas e calçadões, ponto de ônibus, entre outros, tinha seus pontos 

de maior concentração nos seguintes logradouros: Praça Maria Taquara, Praça 
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Caetano de Albuquerque, Praça Bispo Dom José, Travessa Intendente Júlio Müller, 

Travessa Avelino Siqueira, Calçadão da Rua Antônio João, Rua 13 de Junho, Av. 

Getúlio Vargas, Av. Generoso Ponce, Calçadão da Rua Galdino Pimentel, Praça 

Luiz de Albuquerque e Rua Ricardo Franco. (Anexo 4). 

 O órgão responsável pelo Comércio Alternativo em Cuiabá atualmente é a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a qual realiza a seleção, o 

cadastramento, autorização para licenciamento, localização dos equipamentos e 

fiscalização das atividades. 

 Embora exista legislação que contemple os aspectos sanitários e tributários, a 

aplicação desta legislação   não  se  tem  mostrado  eficiente,  tendo  em vista que, a  

aplicação dos dispositivos legais existentes atenuariam sobremaneira muitos dos 

problemas decorrentes do exercício da atividade ambulante. Cumpre aqui registrar 

que no ano de 1993 nenhum alvará para funcionamento do comércio alternativo foi 

expedido e os registros posteriores a esse período estão fora dos registros, portanto 

os dados que se tem são extra-oficiais. 

 Na capital o comércio alternativo tem sido um dos temas mais polêmicos 

encontrados pelo Poder Público Municipal, pois ao mesmo tempo em que se 

apresenta como uma das alternativas de solução face ao desemprego, gera diversos 

conflitos, principalmente nas áreas centrais onde ocorre maior disputa pelo espaço 

físico coletivo. Dentre os problemas identificados, poder-se-á classificá-los quanto 

aos seguintes aspectos: 

 

a) Problemas decorrentes da localização imprópria 

A localização imprópria gera problemas principalmente ao trânsito de 

pedestres, pois há vários pontos em que existe a concentração de vendedores em 
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calçadas, obrigando os pedestres a circular nas ruas, disputando espaço com 

veículos, correndo riscos quanto à segurança. Quando localizados em calçadões, 

devido a pouca largura destes, a circulação de pedestres ocorre em pontos 

desordenados e irregulares. 

 Em pontos de ônibus, além de dificultar o acesso do usuário ao transporte 

coletivo, estes são expulsos dos abrigos pelos comerciantes, ficando sujeitos às 

intempéries, ou seja, os abrigos de ônibus implantados serviriam de abrigo para os 

vendedores e não aos usuários do sistema de transporte coletivo. 

 Localizados em praças e jardins, além de prejudicar o livre trânsito, priva a 

população de utilizar essas áreas para o fim a que se destina, ou seja, o lazer. 

Quando há grande concentração desses, devido à disputa pelo espaço físico 

coletivo, ocorre a degradação da vegetação pela falta de conservação e dificuldade 

de manutenção. 

 Existem casos em que se instalam em esquinas e nas faixas de pedestres 

gerando problemas de segurança para o pedestre, para o motorista, como também 

para o próprio vendedor. 

 A localização em áreas comerciais gera problemas com os lojistas, pois além 

de dificultar o acesso do consumidor às lojas, os comerciantes alternativos 

concorrem com os lojistas oferecendo os mesmos produtos a preços mais 

acessíveis por não terem despesas com água, energia, telefone, encargos sociais, 

aluguéis e a estes comerciantes alternativos cabe-lhes uma tributação de menor 

alíquota.   A localização próxima a escolas propicia aos estudantes, muitas vezes 

menores de idade, a ingestão de bebidas alcoólicas e até mesmo outros tipos de 

drogas e com a existência principalmente de lanchonetes nesses locais promovem 

tumultos e algazarras. 
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b) Problemas decorrentes da utilização inadequada de áreas públicas 

 A grande maioria das lanchonetes implantadas em praças públicas além de 

não contribuírem para a manutenção ou implantação de equipamentos de uso 

coletivo, utilizam-se dos serviços públicos para a limpeza da área que ocupam. A 

população para freqüentar esses locais é obrigada a consumir os produtos ali 

comercializados, deixando de ser encarada como usuária da praça pública para ser 

enquadrada à categoria de consumidora, privando a população desfavorecida 

economicamente das áreas legalmente destinadas ao lazer social gratuito. 

 

c) Problemas decorrentes da concentração desordenada de comerciantes 

 Quando concentrados desordenadamente, ocorrem problemas de limpeza 

urbana uma vez que o acesso desses serviços é dificultado e como não havendo 

delimitação das áreas para venda, o comerciante não se responsabiliza pela higiene 

em seu derredor, sendo que esses problemas são mais freqüentes no comércio de 

frutas e picolés e em se havendo a falta de ordenamento em áreas de concentração 

os trabalhos de fiscalização são dificultados.  

Nas praças públicas onde existem pontos de ônibus junto a grande 

concentração de barracas, a população está sujeita a riscos quanto à segurança.  

À noite esses locais são utilizados para satisfazer necessidades fisiológicas, 

bem como, abrigo a marginais, fato este que pode ser comprovado através do alto 

índice de criminalidade apresentados nestes pontos e divulgados pela imprensa 

local. A concentração notadamente em locais impróprios ao exercício da atividade 

alternativa constitui-se em agravamento dos problemas identificados. 
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d) Problemas de Saúde Pública 

 Produtos alimentícios estão sendo comercializados em equipamentos ou 

instalações precárias, não oferecendo condições adequadas de higienização, tanto 

pelo tipo de material empregado na construção, como também, pelas condições de 

conservação e higiene dos equipamentos. Há casos em que o preparo e 

comercialização dos produtos são realizados em áreas degradadas como margens 

de córregos poluídos ocorrendo o risco de contaminação através de vários vetores, 

inclusive roedores. 

 A falta de controle quanto aos hábitos de higiene e saúde das pessoas que 

manuseiam os produtos, pode resultar em alimentos impróprios ao consumo 

ocorrendo a contaminação do consumidor por doenças infecto-contagiosas. 

 Por ocasião da retirada das lanchonetes da Praça Luiz de Albuquerque, pôde-

se constatar, através de artigos veiculados pela imprensa local, que estas 

funcionavam sem as mínimas condições de higiene, onde ratazanas circulavam 

entre os alimentos e os refrescos eram feitos com água imprópria para o consumo. 

 

e) Problemas Decorrentes do Aumento do Comércio ambulante na Cidade 

 Quando sugiram os primeiros vendedores ambulantes na cidade, os conflitos 

não existiam por estes serem em número pouco elevado. À medida em que esse 

número foi crescendo e Cuiabá alterando suas características, transformando-se em 

uma cidade mais dinâmica, quando houve um significativo aumento populacional, 

também houve aumento de número de atividades comerciais e prestadoras de 

serviço, de veículos etc., os espaços públicos começaram a ser disputados, 

ocorrendo os principais problemas já relacionados. 
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 Observando o crescimento populacional que Cuiabá teve nas últimas 

décadas, verificou-se que este influiu de forma intensa na expansão da 

informalidade e em conseqüência os conflitos só vieram se agravando. 

 O ingresso nesse universo, na proporção em que ocorre, faz com que o Poder 

Público perca o controle sobre essas atividades dificultando os trabalhos de 

fiscalização de posturas, sanitárias e tributárias. Com a perda do controle aparecem 

problemas de ordenamento da cidade, problemas sanitários e de saúde, bem como, 

de evasão fiscal. 

 

f) Comprometimento do Aspecto Visual da Cidade 

 A implantação dos equipamentos sem critérios previamente definidos, 

associados à falta de padronização dos equipamentos utilizados pelos ambulantes, 

a dificuldade de operacionalização dos serviços de limpeza urbana, a ocupação 

abusiva das praças e logradouros públicos, a localização em áreas tombadas pelo 

Patrimônio Histórico, entre outros, levam à degradação dessas áreas 

comprometendo o aspecto visual da cidade. 

 

g) Problemas quanto à tributação 

 Lanchonetes e mesmo barracas fixas, além de instaladas em logradouros 

públicos, recolhem seus tributos na forma de comércio ambulante, quando na 

realidade são comerciantes estabelecidos. A maioria das lanchonetes comercializa 

bebida alcoólica, e pelo fato de estarem enquadradas como comércio ambulante não 

incide sobre essas o acréscimo de 20% nas taxas sobre o comércio de bebidas. 

 Dessa forma, o comércio alternativo surgiu como uma resposta social aos 

problemas provocados pela crise econômica, pela má distribuição de renda e pelo 
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desemprego. O atual quadro econômico força o cidadão a ingressar no comércio 

alternativo, uma vez que esse exerce atividade autônoma, sem necessidade de 

qualificação profissional e exigindo poucos investimentos. 

 A facilidade de ingresso ao comércio alternativo fez com que o número de 

comerciantes aumentasse de forma tal que o Poder Público, não conseguindo 

organizá-los, perdeu o controle, ou seja, a causa dos conflitos entre a atividade de 

comercio alternativo e as demais atividades da cidade deve-se à ausência de 

autoridade pública ordenando e controlando as mesmas. Porque a falta de controle 

pelo Poder Público, possibilitou, inclusive, o aparecimento de especuladores, que 

não se enquadrando dentro dos padrões reais necessitados aproveitam-se da 

situação, o que amplia o quadro da problemática abordada. 

 Diagnosticar a situação, apontando as causas dos problemas incidem numa 

decomposição em dois níveis de avaliação. Primeiramente, a causa está localizada 

no modelo econômico do país, a que determina uma distribuição de rendas 

totalmente assimétrica e injusta, da qual decorrem grandes parcelas da população 

brasileira vivendo a níveis de miséria absoluta. Tal quadro é agravado com o atual 

processo de crise vivido pelo mercado de trabalho formal, tornando-o mais 

excludente, à medida que a recessão empurra para o desemprego parcelas 

crescentes da população, que terminam buscando na economia informal a saída 

para a sobrevivência. O segundo nível de avaliação é o que talvez seja o mais 

interessante, uma vez que aponta a causa mais imediata. Localiza-se na ausência 

total de controle público para o desenvolvimento de uma programação de se utilizar 

adequadamente os logradouros públicos como local de trabalho, programação esta 

que poderia ser prevista e controlada. 
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 Sem controle, todos buscam os melhores pontos de venda, aglomerando-se 

em espaços incompatíveis que não apresentam padrões aceitáveis de instalação e 

terminam instalando-se de maneira fixa em áreas públicas, necessárias ao conforto 

e segurança da população. 

 A fixação das barracas, por sua vez, permite a ampliação de estoque de 

forma tal que inviabiliza de vez qualquer possibilidade de deslocamento, 

descaracterizando, dessa forma, a figura do camelô e transformando-o em autêntico 

pequeno comerciante estabelecido em logradouro público. Este é o ponto inicial e 

cruciante do problema, que a partir dele, as barracas tendem-se a ampliar e os 

pontos se tornam verdadeiros pontos comerciais, com alto valor especulativo  de 

transação. Diante da problemática observada na época, é comprovada a 

necessidade de viabilizar e implementar um espaço destinado à prática das 

atividades informais.  

  

2.2 – Objeto de Estudo 

 

 A opção em desenvolver essa pesquisa junto aos camelôs do Shopping 

Popular deveu-se a numerosa concentração de trabalhadores naquele local. O 

objetivo norteador desse trabalho foi o de reunir informações acerca do perfil 

socioeconômico dos camelôs, de modo a compreender como se deu o processo 

ocupacional desse trabalhador na atividade de comércio informal e quais as 

perspectivas destes trabalhadores com relação a atividade informal. A partir desse 

direcionamento para a pesquisa, e para que os objetivos obtivessem êxito, procurou-

se reconsiderar todo movimento que envolve o “camelô”, desde a sua historia 

ocupacional recente, a inserção no mercado informal, os motivos que os levaram a 
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inserção no mercado informal, até a percepção que este possui com relação a 

atividade de camelô. Neste trabalho, o tema-problema ser investigado parte 

originalmente da seguinte questão: 

 

“Qual é o perfil socioeconômico dos camelôs que atualmente desenvolvem 

suas atividades no shopping popular em Cuiabá/MT?” 

 

 Para se chegar às conclusões com relação ao problema proposto, 

desmembrou-se esta questão em outras subquestões, que colaborariam no sentido 

de orientar a pesquisa. Estas, foram elaboradas e apresentam-se da seguinte forma: 

 

(1) Qual o perfil social desses indivíduos? 

 

(2) O que motivou os trabalhadores a desenvolver a atividade informal, em 

particular a atividade de camelô? 

 

(3) Qual a condição ocupacional anterior do camelô? 

 

(4) Qual a condição econômica que a prática da atividade econômica oferece 

aos camelôs? 

 

(5) Qual a percepção que os camelôs possuem com relação a atividade que 

desenvolve? 
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2.3 – Justificativa do Estudo 

 

 Dentre as principais razões que motivaram a realização deste estudo, pode-

se ressaltar as seguintes: 

A primeira razão diz respeito ao desejo de desenvolver um estudo científico 

sobre uma temática tão atual e instigante. Reconhece-se ser este o primeiro passo 

para se fazer parte do universo dos pesquisadores na temática. Além disso, existe a 

exigência institucional que propõem como requisito fundamental à concretização de 

um trabalho científico à formação escolhida. 

Nesse sentido, e ambiciosamente pretende-se ainda colaborar para o 

preenchimento de uma lacuna teórica e empírica, pois, apesar de ser considerada 

uma medida que muito contribuiu para o urbanismo da cidade de Cuiabá, e embora 

a implementação do shopping popular tenha tido todo um processo histórico que 

colabora para enaltecer o município – pela iniciativa –, não foi identificado nenhum 

estudo que se detivesse em analisar o perfil sócioeconômico desses trabalhadores, 

como esta pesquisa se propõe. 

 O interesse como já foi destacado anteriormente na introdução, advém da 

importância que o tema possui, e do interesse pelo tema com as questões que 

envolvem a formulação, implementação e avaliação das Políticas Públicas voltadas 

para o setor do trabalho.  

A observação empírica colaborou no sentido de instigar ainda mais o 

interesse para a situação dos camelôs. Pois, pode-se verificar que existem muitas 

contradições em torno dessa atividade, que além de receber uma forte pressão por 

parte de alguns segmentos da sociedade – dos comerciantes formais, pelo Poder 

Público, e sociedade – continua sendo alimentado pelo sistema econômico vigente. 
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Mesmo com os conflitos em torno da problemática que envolve essa categoria 

de trabalhadores informais, não se identificou até então nenhum retrocesso nessas 

atividades, ao contrário, cada dia os camelôs se confundem mais com a paisagem 

urbana de Cuiabá e por que não arriscar dizer da maioria das cidades do país. 

Finalmente, com as informações obtidas sobre do tema abordado neste 

trabalho, poder-se-á contribuir no sentido dar subsídios às políticas públicas e ações 

sociais que venham a ser formuladas no futuro, e ainda, ao próprio planejamento 

urbano da cidade.  Cumpre ressaltar que o presente estudo, não encerra um debate 

tão difuso, como também desencadeou questões que apontam à necessidade de 

serem desenvolvidas novas pesquisas sobre o tema. 
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CAPÍTULO  3 

 

3.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 – Tipo de Pesquisa 

 

 O estudo apresentado descreve e analisa “o perfil socioeconômico dos 

camelôs que desenvolvem suas atividades no Shopping Popular em Cuiabá/MT”. 

Conforme Richardson (1985) e Vergara (2000) este tipo de pesquisa está dentro dos 

moldes de natureza exploratória descritiva, uma vez que procura explicar e analisar 

um fenômeno. Neste caso, estar-se-á apresentando informações a respeito das 

características econômicas e sociais de trabalhadores que praticam o comércio 

informal mediante a atividade de camelô, dentro de um espaço físico denominado 

Shopping Popular, também conhecido como Shopping dos Camelôs ou ainda 

Camelódromo.  

Para a realização deste trabalho, procedeu-se a uma pesquisa empírica, com 

trabalho de campo. Para determinar a amostra que faria parte do estudo procedeu-

se a técnica de randomização, quando sorteou-se dos 391 (trezentos e noventa e 

um camelôs) a amostra que seria estudada. Para coletar os dados  

Abordados em seus “boxes”, no período de julho a novembro de 2002, estes 

responderam a diversas questões previamente elaboradas com o intuito de atingir o 

objetivo proposto. 

As demais informações foram obtidas junto à Associação dos Camelôs do 

Shopping Popular, Prefeitura Municipal de Cuiabá através do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento Urbano e na Secretaria Municipal de Meio-Ambiente. Vale 
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considerar que nessas últimas entidades tentou-se até o final deste relatório a 

identificação de dados que acrescentassem informações precisas à esta pesquisa.  

 

3.2 – População e Amostra do Estudo 

 

A população deste estudo foi selecionada de forma aleatória simples, com o 

propósito de que a amostra populacional de interesse fosse caracterizada da forma 

mais adequada possível.  

 No intuito de atingir aos objetivos propostos, a população alvo desta pesquisa 

constituiu-se de duzentos e três (203) camelôs; do Presidente, do Vice-presidente e 

Secretário da Associação dos Camelôs do Shopping Popular;além dos Secretario 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e da Coordenadora do Instituto de Pesquisas 

e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Cuiabá. 

 Para proceder à identificação desses trabalhadores, foram consultados os 

arquivos e registros da Associação dos Camelôs, e, arquivos do Instituto de 

Pesquisas e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Cuiabá.   

Através de levantamento preliminar direto, inicialmente foram identificados 

391 (trezentos e noventa e um) camelôs, estabelecidos e desenvolvendo suas 

atividades no Shopping Popular. A amostra contemplou, duzentos e três (203) 

trabalhadores em números absolutos, o que representa em valor relativo quase 52% 

do total de camelôs. 
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3.3 – Coleta de dados 

 

 Para agrupar dados – aplicando-se técnica de interrogação – adotou-se como 

instrumento de coleta de dados, um questionário reunindo questões acerca das 

características socioeconômicas e ocupacionais, da população pesquisada. 

 O questionário foi composto de perguntas fechadas e abertas, onde buscou-

se evidenciar conhecimentos específicos sobre o camelô do Shopping Popular, e a 

prática da atividade informal, e de questões genéricas que versam sobre os 

trabalhadores informais de forma comum. 

 A disposição das questões buscaram retratar dos pesquisados os seguintes 

aspectos: 1) Identificação individual, 2) Formas de Inserção na atividade, 3) 

Características da atividade e 4) Percepção da  condição de camelô, (Apêndice 1, 

modelo do questionário). 

 As entrevistas realizadas com o atual presidente e demais membros da 

Associação do Shopping Popular, e ainda, com as demais autoridades competentes 

já comentadas anteriormente, foram compostas de perguntas abertas, onde os 

entrevistados e entrevistadora não seguiram um roteiro previamente elaborado. 

Porém, deve-se ressaltar que ao final da entrevista, procedeu-se a uma organização 

cronológica das informações, que permaneceu nos seguintes moldes: 1) 

Identificação individual; 2) relato histórico; 3) situação atual e 4) prognósticos. 

 Para a utilização do principal instrumento de coleta de dados dessa pesquisa 

– o questionário –, fez-se necessário preliminarmente um pré-teste, com camelôs, 

que não pertenciam à amostra da pesquisa. Com base no pré-teste, algumas 

perguntas foram reformuladas, outras questões eliminadas por serem consideradas 

inadequadas, e outras foram acrescentadas por considerar que acrescentariam 
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informações úteis ao trabalho, o que resultou em um instrumento de pesquisa 

pertinente ao trabalho proposto. 

 O questionário foi aplicado pela autora, e por uma estudante do curso de 

especialização em Política Sociais do Instituto Cuiabano de Educação – 

devidamente inteirada da problemática, e com bagagem suficiente para colaborar 

com esta pesquisa. Contou-se ainda com o apoio e colaboração de um assessor da 

própria Associação do Shopping Popular.  

As visitas para a coleta de dados aconteceram nos turnos matutino e 

vespertino de 2 (dois) dias úteis por semana (segunda-feira e terça-feira) desde que 

recebeu-se a informação que estes dias seriam favoráveis ao desenvolvimento do 

trabalho em virtude do movimento comercial ser menos intenso. Ao todo foram 

distribuídos e recolhidos 203 (duzentos e três) questionários. 

 

3.4 – Análise dos dados 

 

 Os dados quantitativos deste ensaio foram organizados através de freqüência 

e percentuais e, depois, analisados sob a forma de estatística descritiva. 

 Os dados de natureza qualitativa foram apreciados e considerados de acordo 

com o referencial teórico previamente utilizado, seja em relação à concepção 

adotada sobre o setor informal, quer seja, notadamente sobre as especificidades e 

particularidades dos trabalhadores agregados a este. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA  

 

4.1 – A Demonstração dos Resultados 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os dados coletados através da 

pesquisa de campo realizada com os camelôs no período de julho a novembro de 

2002, e ao mesmo tempo proceder uma análise desses dados. Par tanto, esta seção 

foi subdividida em cinco partes, com o intuito de propiciar uma melhor caracterização 

da situação socioeconômica e socioocupacional dos camelôs, quais sejam: 1) Perfil 

social da população estudada; 2) Formas de Inserção no mercado Informal de 

Trabalho, 3) Características econômicas, 4) Características da atividade de camelô, 

5) Percepção da atividade informal.  

 

4.2 – Perfil Social População Estudada 

 

 Os primeiros dados coletados permitiram identificar e analisar características 

sociais dos camelôs com relação a: faixa etária, sexo, estado civil, posição na 

família, escolaridade, naturalidade, procedência e fatores que influenciaram a vinda 

para Cuiabá. Quando se buscou identificar as características acima mencionadas, o 

intuito seria o de reconhecer as características comuns ou dessemelhantes aos 

trabalhadores informais de forma geral. 
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4.2.1 – Faixa Etária e Sexo 

 

Os primeiros itens observados com relação a amostra estudada permitiu que 

fossem identificadas às variáveis com relação a faixa etária e sexo, (Tabela 6). Para 

melhor evidenciar a idade dos trabalhadores que participaram da pesquisa, optou-se 

pela classificação dessa variável em dez (10) categorias, a saber: menor de 16 anos; 

entre 17-20; de 21-25; de 26-30; 31 a 35; de 36-40; de 41-45; de 46-50; de 51 a 55 

anos e acima de 56 anos.  

TABELA 6 

FAIXA ETÁRIA E SEXO 

Faixa Etária 
Mulheres Homens 

Nº 
Absolutos 

% 
Nº 

Absolutos 
% 

Menor de 16 anos 5 6,5 8 6,4 

Entre 17 e 20 anos 6 7,7 4 3,2 

Entre 21 e 25 anos 13 16,7 5 4,0 

Entre 26 e 30 anos 19 24,4 18 14,4 

Entre 31 e 35anos 17 21,8 31 24,8 

Entre 36 e 40 anos 7 9,0 26 20,8 

Entre 41 e 45 anos 4 5,1 16 12,8 

Entre 46 e 50 anos 4 5,1 9 7,2 

Entre 51 e 55 anos 2 2,5 2 1,6 

Igual ou Superior a 56 
anos 

1 1,2 6 4,8 

Total 78 100,0 125 100,0 
Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

Com relação a faixa etária dos camelôs do Shopping Popular, observou-se 

que a maioria da população era predominantemente adulta visto que 58,1% do total 

dos pesquisados tinham na época entre vinte e seis anos a quarenta anos de idade. 

A tendência do setor pesquisado é superior à encontrada no município de Cuiabá, 
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haja vista que o município possui uma população adulta (25,0%), compreendendo 

entre vinte e cinco anos (25) a trinta e nove anos de idade (39).38 

Levando-se em conta o resultado identificado no estudo pode-se afirmar que, 

esses trabalhadores estão em plena capacidade produtiva, já que são considerados 

como uma população adulta no auge do vigor físico que a idade representa,e que 

ainda pelo menos em tese estão aptos ao trabalho.   

Nessa primeira fase da pesquisa reconheceu-se ainda, que dentre os 

camelôs pesquisados, 61,58% são do sexo masculino e 38,42% do sexo feminino. 

Comparando estas informações com a distribuição da população urbana em Mato 

Grosso e no Brasil, e, conforme dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE/2000, verificou-se que também nesta característica, o resultado 

da pesquisa não assemelhou-se a situação mato-grossense nem tampouco a 

situação do país. Em Mato Grosso a distribuição da população por sexo é 

relativamente semelhante entre homens (50,0%) e mulheres (50,0%), e, no Brasil os 

percentuais apresentam que o sexo feminino (51,5%) se sobrepõem em quantidade 

relativa ao sexo masculino (48,5%). 

Neste item portanto, desenvolvendo a atividade de camelô no Shopping 

Popular é predominante o número de trabalhadores do sexo masculino. 

  

4.2.2 – Estado Civil 

 

 Com relação ao estado civil dos pesquisados, do total que responderam, o 

maior percentual 41,38% identificou pessoas “casadas”. Outro percentual 

                                                 
38

 Resultado do censo Demográfico 2000. A população adulta entre vinte e cinco anos e trinta e nove 
anos de idade representa em números absolutos cento e vinte mil quinhentos e oitenta e nove 
pessoas (120.589), em valor relativo 25% do total da população. 
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significativo de 36,45% identificou pessoas “solteiras”, e 20,69% dos pesquisados 

compreendiam outros grupos como: viúvos (as), separados (as), divorciados (as) e 

desquitado (as). Esses dados indicam que quase a metade da população 

pesquisada já constituiu uma família, e isso pressupõe que a renda proveniente da 

atividade de camelô faz parte do orçamento doméstico.   

 

Tabela 7 

ESTADO CIVIL 

Estado Civil 
Total 

Nº Abs. % 

Casado (a) 84 41,38% 

Solteiro (a) 74 36,45% 

Outros 42 20,69% 

Não responderam 5 1,48% 

Total 203 100,0 

                                    Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002. 

 

4.2.3 – Posição na Família 

 

 Ao ser identificada a posição dos camelôs pesquisados, com relação a 

membro familiar, percebeu-se que o grupo que predomina nesse item é o de pais 

(29,6%) e o de mães (15,8%), estes dados levam a considerar que muitos desses 

trabalhadores diante dessa posição familiar que ocupam estão na condição de 

chefes de família e, portanto em sua grande maioria são responsáveis diretos pelo 

sustento familiar. A outra parte dos pesquisados, expressiva em números 
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relativo(27,0%) foram os filhos que podem estar complementando o orçamento 

doméstico direta ou indiretamente. É importante destacar que a necessidade de 

mais um rendimento para complementar o orçamento familiar vem em decorrência 

da diminuição gradativa do poder do salário do trabalhador, no sentido de satisfação 

das necessidades básicas individual e familiar. Dessa forma, a pesquisa contribuiu 

para reforçar uma das características do setor informal, a de que neste setor 

basicamente encontram-se unidades produtivas onde toda a família emprega sua 

mão-de-obra, podendo ser remunerada ou não39.  

Na aferição desse dado particularmente, observa-se um quadro complexo 

quando o tema é informalidade, pois, na prática o camelô que extrai o sustento 

individual ou familiar de uma atividade desprovida do amparo da legislação 

trabalhista e previdenciária tem o direito de ser atendido “gratuitamente” pelo SUS, 

em decorrência de acidentes e doenças, e ainda pela previdência pública se tiver 

uma velhice carente.  

 

Tabela 8 

POSIÇÃO NA FAMÍLIA 

Situação 
Total 

Nº Abs. % 

Pai 60 29,6% 

Mãe 32 15,8% 

Filho 67 33,0% 

Parente 23 11,3% 

                                                 
39

 Durante a fase de pesquisa de campo observou-se nos boxes destinados à prática da atividade de camelô uma 

grande rotatividade de trabalhadores por turnos. Num mesmo box, foi possível encontrar num mesmo dia várias 

pessoas exercendo a atividade,, às vezes sozinhas ou mesmo acompanhadas.  
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Agregado 18 8,9% 

Não respondeu 03 1,4% 

Total 203 100,0 

                         Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 Com relação ainda a posição familiar dos pesquisados encontrou-se um 

percentual bastante significativo (33,0%) a posição de filhos, que podem não ser 

considerados “chefes de família”, mas, como já considerado anteriormente, podem 

estar perfeitamente colaborando com o orçamento da família. Outros aspectos 

importantes que complementam esse raciocínio diz: primeiro, sobre a necessidade 

que a família possui em estar com mais de um membro trabalhando, e obtendo 

renda. Há também a opção de primeiro emprego para os filhos, com o intuito de 

adquirir experiência, até que se possa conseguir um emprego no mercado formal de 

trabalho, outra situação é aquela onde os pais trabalham como camelô e seus filhos 

os substituem em alguns períodos, sejam esporádicos ou não.  

Cumpre registrar que os números identificados e analisados até aqui 

evidenciam uma realidade particular, contudo, vale a pena admitir que é cada vez 

maior o número de pessoas, sejam homens ou mulheres, jovens ou adultos, chefes 

ou não de família que se inserem no comércio informal por motivos diversos. No 

entanto, é evidente que o crescente aumento da informalidade é visível em quase 

todos os municípios brasileiros.  
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4.2.4 – Escolaridade 

 

 Em linhas gerais a situação educacional dos pesquisados (ver tabela 9), 

revelou que a maioria (58,0%) possui baixo nível de escolaridade, ou seja, são 

alfabetizados, mas encontram-se vinculados ao ensino fundamental ou básico.  

Do total de pesquisados, 23,0% não concluíram o ensino fundamental e 

básico e não estão estudando, 33,0% concluíram essa etapa do ciclo educacional e 

apenas 2,0% dos camelôs estão cursando. Os dados até aqui considerados revelam 

dos que não concluíram o ensino básico ou fundamental, apenas uma minoria esta 

tentando concluí-lo.  

Com relação ao nível médio ou segundo grau, apenas 10,0% já o concluiu, 

15,0% teriam iniciado a freqüentá-lo, mas no transcorrer do curso haviam desistido, 

e 11,0% afirmaram que ainda estavam freqüentando. 

 No nível de terceiro grau (5,5%) identificou-se que 2,5% da população que 

iniciou o curso superior não prosseguiu estudando, 2,0% destes permaneciam 

estudando e provavelmente terão um curso superior, 1,0% já o concluiu, e, portanto 

já são graduados. Ainda com relação à escolaridade verificou-se que quanto mais 

idosa a população menor é o seu nível de instrução. Isso, pode refletir que quanto 

mais idosa a população maior a dificuldade desta retornar à sala de aula, mesmo 

que já existam programas educacionais voltados a atender esse segmento de 

estudantes. 

Vale a pena considerar que fatores como: idade e o baixo grau de instrução 

podem ser considerados empecilhos ou fatores desfavoráveis para o ingresso dos 

trabalhadores no mercado formal de trabalho, que a cada dia está mais exigente, 
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contudo, vale ressaltar que a composição educacional dos ocupados na atividade de 

camelô, apesar de relativamente baixa não apresenta pessoas analfabetas.  

 

 

TABELA 9 

Escolaridade40 

 

Nível de Escolaridade 
Total 

Nº Abs.  % 

Nível 

Fundamental a 

Básico 

1º Grau Incompleto 47 23,0 

1º Grau Completo 68 33,0 

1º Grau cursando 4 2,0 

 

Ensino Médio 

2º Grau Incompleto 30 15,0 

2º Grau Completo 20 10,0 

2º Grau cursando 22 11,0 

 

Ensino Superior 

3º Grau Incompleto 5 2,5 

3º Grau Completo 4 2,0 

3º Grau cursando 2 1,0 

 Pós-graduação 1 0,5 

Total  203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 

                                                 
40

 Pela dificuldade que se observou na fase de pré-teste quando os camelôs não sabiam distinguir ensino 

fundamental, básico e médio – haja visto estarem acostumados a identificar o nível de escolaridade pela série 

cursada ou não cursada – optou-se em desenvolver o instrumento de pesquisa com o antigo modelo de 

classificação de escolaridade. 
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4.2.5 – Naturalidade e Procedência 

 

 A pesquisa também buscou identificar a região de nascimento dos camelôs. E 

os dados obtidos revelaram que: a maioria dos pesquisados (54,0%) é natural da 

própria região Centro-Oeste. Dos pesquisados 44,0% destes, são do Estado de 

Mato Grosso, 8,0% são do Estado de Goiás e 1,5% do Estado de Mato Grosso do 

Sul. Menos da metade (46,0%) dos camelôs é natural de outras regiões do país e, 

portanto, podem ser considerados “migrantes”.   

Ainda com relação ao local de nascimento dos pesquisados, observou-se que 

os camelôs de naturalidade mato-grossense (44,0%), apenas 23% são do município 

de Cuiabá, os demais, ou seja, 21% nasceram em outros municípios do estado. 

Esse fato reflete a conhecida posição da capital de Cuiabá, como pólo atrativo de 

mão-de-obra. Mas, há de se observar que nos últimos anos a grande oferta de 

emprego que existiu na Capital, está deslocada para outros municípios, 

principalmente naqueles onde o setor primário da economia vem se destacando. 

Conforme os dados obtidos, identificou-se também que alguns dos pesquisados são 

naturais de municípios vizinhos muito próximos como: Várzea Grande, Nossa 

Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger, 

Jangada e outros, na verdade pelo grande desenvolvimento da Capital é como se 

estes bairros fizessem parte da capital justamente pela distância que os separam 

desta. Convém salientar que no decorrer da pesquisa observou-se por exemplo que 

alguns trabalhadores afirmaram serem nascidos em Várzea Grande e que moravam 
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neste município desde o nascimento, apenas trabalhavam em Cuiabá, que segundo 

eles era “só atravessar a ponte”41. 

Na questão que se refere à procedência dos camelôs, foi verificado conforme 

Tabela 10, a seguir, que a maioria (66,0%) destes são provenientes da zona urbana 

e um terço (34,0%) da zona rural.  

 

Tabela 10 

Procedência 

Procedência 
Total 

N.º Abs. % 

Zona rural 69 34,0 

Zona urbana 134 66,0 

Total 203 100,0 

                                    Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

  

 Conforme foi apresentado no capítulo 2 – onde fez-se referência mais 

detalhada sobre o município de Cuiabá –, observa-se que desde a década de 60, a 

Capital vem observando um acelerado crescimento vegetativo ou natural da 

população, além disso, a cidade não estava preparada para atender a tamanho 

contingente migratório, que buscava nessa região fugir do desemprego  e da 

precarização na condição de vida que assolava os trabalhadores do país em 

decorrência  da  crise   econômica   mundial.  Muitos   desses   trabalhadores   foram  

                                                 
41

 O termo “atravessar a ponte”, refere-se a uma ponte sobre o Rio Cuiabá que serve de divisa entre os 

municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Atualmente existem mais de quatro pontes sobre o Rio Cuiabá que 

estabelecem esse elo entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Porém uma delas está a mais ou menos 

duzentos (200) metros das instalações do Shopping Popular. 
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atraídos pela possibilidade de encontrar postos de trabalho formal em decorrência 

da instalação de empresas privadas de grande porte na capital, e ainda pela oferta 

de empregos no setor público.  

 

4.2.6 – Fatores que Motivaram ou que Influenciaram à pratica da   

            Atividade de Camelô 

 

 Dentre as razões que contribuíram para o deslocamento dos trabalhadores – 

pesquisados – do seu estado de origem para a capital do estado de Mato Grosso 

obteve-se como razões: a falta de emprego no local de origem; a tentativa de 

propiciar melhores condições à família que veio junto; ajudar a família (que ficou no 

local de origem); insatisfação com a atividade que exercia (no local de origem); 

sugestão de parentes; sugestão de amigos; acompanhar o cônjuge e outras. Nesse 

item, o que chama atenção é assim como em outras regiões do país, no sudeste, por 

exemplo, muitas pessoas deixam suas origens em busca de melhoria na sua 

condição de vida, como também na condição de vida de sua família. Nesse tópico, 

particularmente dois itens reforçam essa questão “a família que veio junto com o 

trabalhador” e “a família que ficou no local de origem”.  

 A título de acrescentar a informação que trata da busca dos trabalhadores 

pela melhoria na sua condição de vida, buscou-se junto aos pesquisados informação 

complementar com relação à percepção dos camelôs para a dificuldade ou não 

dificuldade para encontrar um posto de trabalho, na ocasião da instalação no 

município de Cuiabá. Diante dos dados obtidos constatou-se que os camelôs vindos 

de outros estados: a maioria (53,0%) percebeu dificuldade em adquirir trabalho 

formal. E, este sem dúvida foi um dos fatores que mais contribuiu para o 
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desenvolvimento da atividade informal. Nessa variável duas características que 

podem ter contribuído para o não acesso com facilidade a um posto de trabalho 

podem estar relacionadas ao nível de instrução e a idade. 

 Com o mercado de trabalho formal cada vez mais exigente em relação ao 

nível de instrução e conhecimento, e também com a preocupação que as empresas 

possuem em aumentar a produtividade e reduzir custos, é possível afirmar que mais 

ainda se exigirá do trabalhador. Para fazer parte do segmento formal do trabalho, o 

indivíduo terá que tornar-se cada vez mais polivalente, no intuito de executar um 

número maior de atividades, não se limitando estritamente ao seu campo de 

especialidade profissional (Assis, 2000). Nestas condições, pode ser que o nível de 

dificuldade percebido por aqueles que vieram para Cuiabá tenha sido exatamente 

devido ao seu nível de instrução.  

 Ainda com relação a este item importante observar que os trabalhadores com 

pouco grau de escolaridade, acabam por encontrar postos de trabalho de má 

qualidade (Amadeo 1995; OIT 1998). 

 

4.3 – Formas de Inserção no mercado de trabalho 

  

 Um dos efeitos globais do processo de reestruturação produtiva, que tem 

influenciado sobremaneira no universo do trabalho é a diminuição do número dos 

trabalhadores que participam do mercado formal de trabalho, o declínio das 

ocupações vem se refletindo de forma assustadora no mercado de trabalho, através 

do desemprego e da precarização da condição deste. 

 A Tabela 11, a seguir, discrimina às formas de inserção no mercado de 

trabalho da população pesquisada, permitindo visualizar quais os motivos que 
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concorreram para que o indivíduo procure o exercício de sua mão-de-obra à prática 

das atividades informais, em particular no caso dos camelôs. 

 

Tabela 11 

Fatores que motivarão à prática da atividade de camelô 

 

Motivos 

Total 

N.º Abs. % 

Desemprego 143 70,5 

Baixo salário na 

Atividade anterior 

 

29 

 

14,0 

Não ter patrão 14 7,0 

Empreender seu próprio negócio 12 6,0 

Ajudar no orçamento doméstico 3 1,5 

Flexibilidade de horários 2 1,0 

Total 203 100,0 

                              Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002. 

 

Identificou-se através da pesquisa que a maioria (70,5%) reconheceu o 

“desemprego”, como o principal fator que motivou o trabalhador para o 

desenvolvimento da atividade de camelô. Outros motivos não menos importantes 

porém com menor freqüência relativa foram “a insatisfação com o baixo salário na 

atividade anterior” (14,0%), não ter patrão (7,0%), ter um negócio próprio (6,0%), 

ajudar no orçamento doméstico (1,5%) e flexibilidade de horários (1,0%).  Nesse 

sentido, pode-se considerar que, com a profunda mudança pela qual a economia 

brasileira vem passando, seja pelo ajuste estrutural, ou pela imposição da 
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mundialização, o mercado de trabalho seja a nível regional ou até mesmo municipal 

tem sofrido abalos importantes e sistemáticos. Para os trabalhadores, esses abalos 

representaram a perda de postos de trabalho e conseqüentemente o aumento do 

desemprego. É certo que não se trata de um fenômeno somente a nível nacional, 

mas, segundo Pochmann (2000, p. 17): “as causas de seu tamanho são, 

inequivocamente, nacionais”. Ainda, segundo o autor, a partir da segunda metade da 

década de oitenta o Brasil entrou numa recessão do mercado de trabalho brasileiro 

sem precedentes, “apesar de termos uma população que representa 3% da mundial, 

ostentamos o 6% do desemprego no mundo”. Ainda, de acordo com o autor, desde 

a década de 80, a economia do país não vem apresentando capacidade de 

expansão. Estatisticamente, os dados apontam que entre 1993 e 1997, a indústria 

brasileira perdeu uma boa parte dos postos de trabalho no setor industrial devido ao 

modelo econômico introduzido no país. Diante desse fato observou-se no contexto 

cuiabano que de meados da década de 1995 até o ano 2000, mais de seiscentas e 

sessenta (660) empresas  foram extintas no município42. Não se pode precisar 

concretamente quantos empregos diretos e indiretos deixaram de existir, mais pode-

se verificar que esse quadro contribuiu para precarizar a vida de muitos 

trabalhadores, principalmente daqueles que afirmaram ter procurado o setor informal 

motivados pelo desemprego e pela necessidade de prover a família com relação a 

satisfação das necessidades essenciais para sua sobrevivência.  

Para estes trabalhadores que apontaram o setor informal como um meio 

utilizado para garantir o rendimento ou para complementá-lo, no intuito de satisfazer 

as suas necessidades básicas, o setor informal constitui um meio de “sobrevivência”.  

                                                 
42

 Fonte: Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT  
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Já para aqueles que apontaram os outros motivos mencionados 

anteriormente e que justificam a procura pela informalidade através do ganho maior, 

ou simplesmente porque prezam a liberdade, para estes últimos, o setor informal 

constitui-se em uma opção, e nesse caso, o indivíduo que vai para a informalidade, 

ou seja por “opção” não pode ser comparado àquele que busca a informalidade por 

“necessidade” (Cacciamali,1983). 

 

4.3.1 – Características Ocupacionais Anteriores 

 

 No intuito de analisar a recente história ocupacional da população 

pesquisada, identificou-se em quais atividades, esses trabalhadores estiveram 

empregando sua mão-de-obra antes de entrar para a informalidade. As respostas 

foram as mais heterogêneas possíveis, destacando, porém, o comércio (30,0%), a 

construção civil (19,0%), o transporte (14,0%) e a agricultura (6,0%). Com base 

nesses dados, pode-se identificar que os comerciantes do Shopping Popular já havia 

trabalhado no comércio. Pelo fato de já terem feito parte do setor de comércio, pode-

se associar à essa característica o exercício da atividade atual de camelô, como 

conseqüência do desemprego. 

 Na Tabela 12, abaixo identificou-se a situação de registro da última atividade 

do trabalhador informal pesquisado. Conforme a análise dos dados o diagnóstico 

obtido foi, que a maioria dos camelôs (53,0%) percebeu esse tipo de registro.  

Dessa forma, os trabalhadores registrados ao aderir a condição de 

desempregado devem ter recebido os benefícios que concede a legislação 

trabalhista, e assim é possível que tenham  permanecido por um tempo sendo 

assistidos pelo Seguro Desemprego. Para esses trabalhadores, a perda de um posto 
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no setor formal deve ter um significado muito maior do que para aqueles que 

desenvolveram suas atividades sem amparo da legislação trabalhista. Pois quando o 

indivíduo adere a condição de “desempregado” e procura por muito tempo uma 

oportunidade e não a encontra, geralmente este se submete a qualquer atividade 

que lhes traga uma remuneração mesmo que esta seja de menor produtividade. 

Com isso, o trabalhador pode muitas vezes incidir no que observa Pero (1995, p.20): 

“se o sistema de intervenção estatal for ineficiente e/ou a taxa de desconto 

intemporal for alta, os trabalhadores terão preferência por maiores salários hoje que 

obter benefícios não pecuniários que só dariam frutos no futuro ou em um período 

de contingência”.   

 

Tabela 12 

Registro em atividade anterior 

 

Trabalho  

Registrado 

Total 

N.º Abs. % 

Sim 107 53,0 

Não 89 44,0 

Não responderam 07 3,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 Com relação ao tempo de registro em carteira (Tabela 11) observou-se que 

apenas 8,0% dos camelôs ainda não tiveram formalmente nenhum tipo de registro 

em suas ocupações anteriores, os demais 89,0% já haviam percebido esse tipo de 

registro por algum período e tempo.  
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Para os que já haviam sido registrados, desmembrando por tempo de 

“carteira assinada”, o grupo no intervalo entre um ano e cinco anos (46,0%) de 

registro foi o grupo mais expressivo. Em seguida o segundo maior grupo está 

relacionado com aqueles que foram registrados em carteira por um período entre 

cinco anos até dez anos (26,0%) e os que possuíram registro em carteira por mais 

de dez anos (17,0%).  Para aqueles que deixaram um posto de trabalho no setor 

formal, a causa está diretamente relacionada ao baixo nível de instrução (32,0%), a 

crise econômica (40,0%), a idade avançada (3,0%) e a tecnologia43.  Nesse caso, 

em particular, como a maioria dos camelôs já possuiu registro em carteira, 

possivelmente se o mercado de trabalho formal voltar a contratar, eles abandonarão 

a atividade informal e reingressarão para setor formal da economia em busca de 

seguridade social, salário fixo e outros benefícios.  

 

  

Tabela 13 

Tempo de registro em carteira de trabalho e Previdência Social 
 

Tempo de registro 

Na CTPS 

Total 

N.º Abs.  % 

Nunca 17 8,0 

01 a 05 anos 93 46,0 

+05 até 10 anos 53 26,0 

+ de 10 anos 34 17,0 

Não respondeu 6 2,0 

                                                 
43

 Acrescenta-se a estes fatores, os encargos sociais que hoje representam exatamente 101,99% 
(Pastore, 1994). Segundo o autor, um dos motivos que mais contribuem para que o trabalhador não 
seja legalizado no aspecto da legislação trabalhista com relação às atividades informais corresponde 
aos elevados índices que representam os encargos sociais. 
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Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 

4.3.2 – Característica Ocupacional Atual 

 

 De acordo com Kowarick (1977), o processo de acumulação é o que 

determina as relações de trabalho, cujas formas são capazes de generalizar e de 

combinar formas de produção mais contemporâneas com as mais arcaicas, 

originando um único modo de produção. 

 O sistema produtivo, segundo o autor, por um lado divide a sociedade em 

classes e, por outro, para realizar a acumulação, apóia-se na exploração da força de 

trabalho, cujo excedente produzido é incorporado ao capital. Estas afirmativas 

permitem separar a situação de trabalho dos trabalhadores formais dos informais. 

 Segundo o autor, o que caracteriza os trabalhadores informais é o fato de sua 

inserção, no sistema produtivo, apresentar-se diferente da inserção a dos 

trabalhadores informais, isto é, no trabalho formal ocorre a venda da força do 

trabalho que passa a ser comprada e submetida ao capital. Os trabalhadores 

informais ao contrário, vendem seus bens de produção, que são produzidos nessas 

unidades produtivas de tecnologia obsoleta e relações de trabalho que não podem 

ser comparadas com as tipicamente capitalistas. 

 Importante apreciar que na problemática da informalidade o trabalho informal 

se desenvolve em relações bem atípicas das do quadro do trabalho formal. Ao 

verificar como ocorreu a inserção da população pesquisada nesse segmento do 

mercado de trabalho, constatou-se essa concepção. 
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4.3.2.1 – Posição na Ocupação 

 

 Na tabela 14, a seguir foram identificadas as posições ocupacionais dentre os 

camelôs pesquisados no Shopping Popular em Cuiabá/MT. 

 

 

Tabela 14 

Classificação dos camelôs conforme posição na ocupação 

 

Posição na Ocupação 
Total 

N.os Abs. % 

Proprietários autônomos 147 72,0 

Empregados s/registro               22 12,0 

Membro da família s/ 

Remuneração 

15 7,0 

Membro da família c/ 

Remuneração 

11 5,0 

Assalariados com carteira 8 4,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

A grande incidência de “proprietários” ou “trabalhadores autônomos”, decorre 

da incisiva presença dos camelôs donos do próprio negócio (72,0%). Estes conforme 

foi visto anteriormente não podem ser comparados aos comerciantes formais 

proprietários, em razão das condições técnicas e sociais em que comercializam seus 

produtos e se relacionam com seus subordinados.   
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Geralmente esses Proprietários ou autônomos, saíram do mercado de 

trabalho formal com uma pequena reserva econômica, e assim empregaram-na na 

aquisição de bens e produtos,  que passaram a ser negociados no intuito de se tre 

uma atividade e através desta adquirir algum tipo de rendimento. Estabelecendo o 

elo entre a teoria, passaram a ser “donos do próprio negócio”. 

Foi observada a presença dos trabalhadores sem registro (12,0%)44, e 

identificada à absorção de membros da família sem remuneração (11,0%) – é 

comum a integração de filhos e parentes que não recebem recompensa material.  

Identificou-se também a presença de membro da família com remuneração 

que totalizou 5,0%, e ainda os assalariados com carteira 4,0%. 0 

De fato, identifica-se que a utilização do parâmetro “salário” para remunerar 

trabalhadores, sem a necessidade do registro em carteira, nem pagamento de 

encargos, como é comum no setor informal, é uma situação bem adversa ao setor 

formal que não coloca num mesmo patamar os trabalhadores informais e formais. 

 

4.3.2.2 – Jornada de Trabalho 

 

 Para se obter informações com relação ao tempo que o trabalhador informal 

despendeu na prática de uma atividade remunerada, é necessário que se faça um 

levantamento da sua jornada de trabalho.  

No setor formal os trabalhadores contam com a legislação trabalhista para 

regularizar e normatizar o limite temporal de cada atividade. Essas podem se dar 

através de horas, turnos, dias etc., diferentemente do que ocorre com o trabalhador 

informal, já que este se auto-sugestiona em função de suas necessidades, com base 

nas hipóteses de que “quem trabalhar mais ganhará mais”, “quem cedo madruga 
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Deus ajuda”, porém, como observa Costa (1987, p. 107), no trabalho informal as 

jornadas extensivas não decorrem “do processo de venda de sua força de trabalho 

aos donos dos meios de produção que se apropria do sobretrabalho como ocorre 

com os trabalhadores assalariados”.  

 A extensão da jornada de trabalho para o segmento dos informais ocorre em 

condições de precariedade e da utilização de técnicas rudimentares, nestas, os 

indivíduos são obrigados a aumentar a sua jornada de trabalho como uma maneira 

de se compensar das precárias condições utilizadas no preparo de seus bens e/ou 

serviços bem como aos preços baixos pelos quais estes bens/e ou serviços são 

comercializados. O número de horas trabalhadas na jornada diária de trabalho 

representa uma forma da qual se utilizam os camelôs para conseguir um meio de 

prover suas necessidades básicas. 

 A situação identificada através da pesquisa demonstra exatamente as 

características anteriormente comentadas, e remetem a compreensão da forma pela 

qual os trabalhadores acabam se expondo a uma jornada de trabalho é extensa. 

 Na Tabela 15, abaixo, estão identificadas a quantidade de horas trabalhadas 

diariamente pelos camelôs, os dados demonstram que 77,0% da população 

considerada na prática deste tipo de atividade, cumpre jornada superior a nove 

horas diárias de trabalho, sendo que 19,0% destes, ainda se submetem a pelo 

menos exercerem duas horas a mais totalizando onze horas diárias de esforço 

concentrado no empenho de uma atividade. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
44

 A prática do não registro no comércio informal geralmente é para fugir dos encargos sociais. 
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TABELA 15 

Duração da jornada diária de trabalho 

Quantidade de horas 

Trabalhadas diárias 

Total 

N.os Abs. % 

Até 6 horas  21 10,0 

Mais de 6 até 8 horas 27 13,0 

Mais de 8 até 11 horas  116 58,0 

Acima de 11 horas 39 19,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 No caso dos camelôs do Shopping Popular, eles saem para trabalhar no inicio 

do dia e só retornam para casa nas primeiras horas noturnas. A maioria leva a 

refeição do dia já pronta em “marmitas” para o trabalho e almoça dentro dos próprios 

“boxes”. Raros são os que almoçam nas lanchonetes que existem dentro do próprio 

Shopping Popular pois isso iria aumentar seus custos com a atividade.  

 Cabe ressaltar que, no decorrer da pesquisa pode-se observar que é comum 

os camelôs estarem fazendo suas refeições, e a interromperem por motivo de venda 

ou simplesmente para prestarem informações sobre os produtos expostos à venda. 

Essas interrupções que podem durar alguns minutos ou um tempo maior, 

evidenciam uma implicação na qualidade de vida no trabalho desenvolvido não 

apenas pelos camelôs do shopping popular como com todos desse setor pois é 

indiscutível que os camelôs não possuem condições adequadas para fazer suas 

refeições. 
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 Quanto ao total de dias trabalhados na semana, os dados da Tabela 16, a 

seguir indicam que a jornada semanal de trabalho da população pesquisada, é 

proporcional a jornada diária de trabalho. 

 

TABELA 16 

Duração da jornada semanal de trabalho  

Quantidade de dias 

trabalhados por 

semana 

Total 

N.os Abs. % 

Até 5 dias  2 1,0 

6 dias  170 84,0 

7dias 4 2,0 

Não respondeu 27 13,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

A informação extraída dos dados acima evidenciados revelam que existe uma 

maior concentração de dias de trabalho no intervalo de seis dias (84%); é 

considerado pouco expressivo o número de trabalhadores que trabalha sete dias, 

mais existe, do total pesquisado 4% trabalha de segunda a segunda-feira.  

A grande maioria dos camelôs pesquisados trabalha de segunda a sábado, e 

isso poderia até ser comparado a jornada do trabalhador formal que em sua maioria 

é de segunda a sábado, visto que realizam 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

Porém há de se fazer uma ressalva, os trabalhadores nesse caso, os camelôs do 

shopping popular” geralmente  iniciam sua atividades por volta das oito horas da 
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manhã e só encerram suas atividades por volta das dezenove ou vinte horas. Isso 

pressupõe uma jornada diária e semanal superior ao trabalhadores formais. 

Convém refletir que a extensão da jornada de trabalho para grande parte dos 

pesquisados é desgastante se associada as condições de trabalho, pouco espaço 

no Box, tempo de alimentação, intervalo entre as jornadas de trabalho, entre outros. 

As conclusões extraídas sobre a jornada de trabalho desses trabalhadores 

informais é que esses camelôs se predispõem a trabalhar mais, a fim de compensar 

a insegurança e a instabilidade que a atividade propicia. 

  

4.4 – Características Econômicas da Atividade de Camelô 

 

A forma mediante a qual o indivíduo adere a uma atividade econômica, 

implica para muitos a situação de status, de bem estar ou de precarização de vida, 

que a atividade impõe. No sentido de garantias ou de destituição dos direitos 

trabalhistas oficialmente reconhecidos (carteira assinada, salários indiretos, férias, 

etc.). A inserção, portanto, em uma determinada atividade econômica pode significar 

um indicativo de que o trabalhador poderá ou não satisfazer as necessidades 

básicas de sobrevivência. 

 Todavia, uma das formas do indivíduo satisfazer suas necessidades básicas e 

de seus familiares, é possuir através do seu labor, a contrapartida de um 

rendimento, além disso outros benefícios que se associam aos seus rendimentos 

como plano de saúde, incentivo escolar, entre outros. 

 A remuneração da atividade informal, é incerta e sem garantias. Nesse 

sentido, buscou-se identificar o rendimento individual, bem como seu rendimento 
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familiar , além do que qual ou quais são as suas prioridades com relação a 

satisfação de suas necessidades básicas. 

 

4.4.1 – Rendimento Individual 

 

 Mediante a renda é que os indivíduos e suas famílias adquirem a base 

material que permite a aquisição dos elementos básicos necessários a sua 

sobrevivência. 

Questionados se teriam outra fonte de renda, além da atividade de camelô, a 

grande maioria dos pesquisados (92,0%) respondeu que não.  Nesse item observou-

se uma compatibilidade com a jornada de dias e turnos trabalhados por semana, dos 

pesquisados, visto que a grande maioria dos camelôs apresentava jornadas de 

trabalhos incompatíveis com a realização de outras atividades remuneradas.  

Em relação aos que declararam possuir outras fontes de rendimento (7,0%) 

57,0% destes afirmaram que recebiam pensão (por auxílio doença, e por invalidez), 

21,0% tinham renda extra provenientes de empregos sem carteira (trabalhos 

eventuais “bicos” e trabalhos autônomos) e 7,0% provenientes de aluguel. 

Dessa forma o ganho mensal da maioria dos entrevistados é composto 

basicamente pelo rendimento do exercício da atividade de camelô. Essa variável 

reafirma portanto, a necessidade, de se levar em conta o tempo que o camelô 

emprega em sua atividade, pois quanto mais tempo despendido na atividade, 

maiores são as chances de renda. 

De acordo com os dados da pesquisa, verificou-se que o rendimento dos 

trabalhadores informais (Tabela 17) se processa da seguinte maneira: a maior parte 

deles percebem um ganho acima de um salário mínimo até dois salários (53,0%), 
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outros (17,0%) declaram ter um ganho superior a dois salários mínimos até três 

salários mínimos. Do total de pesquisados que responderam 21,0% afirmaram ter 

um ganho superior a três salários mínimos. Apenas 9,0% responderam ter um ganho 

inferior a um salário mínimo. Tendo em vista que o salário mínimo na época de 

coleta de dados era o equivalente a duzentos reais (R$ 200,00), de um modo geral o 

que se constatou “in loco” foi que a maioria dos camelôs possui a um ganho mensal 

inferior à renda “per capita” estimada pelo IBGE (2000) que equivale a Quatrocentos 

e quarenta e dois Reais (R$ 442,00) para o município de Cuiabá.  

Essa diferença nos rendimentos é reforçada por Barros, Mello e Pero (1993) 

que atribuem fatores que representam os principais diferenciais entre empregados 

com e sem carteira de trabalho, como exemplos, os autores citam: o nível 

educacional, idade e região metropolitana do país.  Ainda segundo os autores os 

empregados com carteira (formais) ganham relativamente mais.  

 Nesse aspecto, comparando a teoria dos autores, é fato que os trabalhadores 

do shopping popular possuem baixa escolaridade e, portanto esse fator pode ser um 

dos fatores do baixo rendimento da atividade. E, se comparado aos dados oficias 

também pode-se dizer que o rendimento dos camelôs está abaixo dos rendimentos 

dos trabalhadores formais.  

 Entretanto, há de se ressaltar que mesmo que o rendimento fosse compatível, 

os trabalhadores informais ainda não contaria com os direitos e garantias dos 

trabalhadores formais, haja visto, que estes não possuem férias, décimo terceiro, 

licença maternidade no caso das mulheres entre outros. 
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Tabela 17 

Rendimento individual 

 

Rendimento  

Individual 

Total 

N.º Abs. % 

Até 1 Sm 19 9,0 

De 1,1 Sm a 2 Sm 107 53,0 

De 2,1 Sm a 3 Sm 35 17,0 

De 3,1 Sm a 4 Sm 22 11,0 

Acima de 4 Sm 20 10,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

4.4.2 – Rendimento Familiar   

 

 O rendimento familiar constitui-se na soma dos rendimentos de todos os 

membros da família inseridos no mercado de trabalho seja ele formal ou informal.  

 

“Quando a renda familiar é satisfatória, proporciona a ampliação do 

consumo dos bens de primeira necessidade, permitindo, portanto, 

uma moradia dentro de melhores padrões higiênicos e uma 

alimentação mais adequada, resultando num nível melhor de saúde 

e de rendimento escolar retroalimentam o componente renda que, 

num processo contínuo, passa a melhorar cada vez mais as 

condições de vida da família“ (Tavares, 1983) 
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Com relação ao rendimento familiar mensal, verificou-se uma ligeira alteração 

nos resultados, pois o rendimento familiar como pode-se verificar na Tabela 18, 

demonstrou que 34,0% dos camelôs percebem um rendimento familiar de dois a três 

salários mínimos, 28,0% possuem um ganho acima de três salários mínimos e até 

quatro salário mínimos. Para 15,0% da população que recebem entre um e dois 

salários mínimo o extrato de rendimento familiar aponta para o limite da linha de 

pobreza (Santos, 1986). Ao verificar que a renda mensal de 1,0% dos camelôs situa-

se até um salário mínimo e ainda observando os parâmetros de Santos (1986), 

poder-se-ia afirmar que essas pessoas estão vivendo, em estado de indigência. 

 

Tabela 18 

Rendimento familiar 

 

Rendimento  

Familiar 

Total 

N.º Abs. % 

Até 1 Sm 02 1,0 

De 1,1 Sm a 2 Sm 31 15,0 

De 2,1 Sm a 3 Sm 70 34,0 

De 3,1 Sm a 4 Sm 57 28,0 

Acima de 4 Sm 43 21,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 
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 Para confirmar a hipótese acima, identificou-se a quantidade de membros das 

famílias dos camelôs, a fim de melhor apreciar essa relação rendimento/custo de 

manutenção. 

 

4.4.3 – Tamanho da Família 

 

 Em relação ao tamanho das famílias dos camelôs (Tabela 19), observou-se 

nas menores famílias, a existência de no mínimo dois membros e, nas mais 

extensas, a existência de mais de dez membros, ocorrendo uma distribuição quase 

que equilibrada entre as famílias relativamente pequenas, com até cinco membros, 

que representavam no total 50,5%, e as famílias maiores que compreendiam entre 

seis membros a mais, cuja freqüência ficou em torno de 49,0%. As famílias de três a 

cinco pessoas, foram as mais representativas no conjunto. 

 

 

Tabela 19 

Quantidade de membros na família 

 

Quantidade de membros 
Total 

Nº Abs. % 

Até 2 membros 3 1,5 

De 3 a 5 99 49,0 

De 6 a 8  66 32,5 

De 8 a 10 24 12,0 

Acima de 10 11 5,0 

Total 203 100 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 
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 Os dados da tabela acima demonstram que dentre os pesquisados, observou-

se que 17,0% destes camelôs possuem mais de oito membros na família, o que 

implica em famílias numerosas. Certamente que um índice alto de habitantes por 

domicílio, afeta as condições socioeconômicas de uma família, tendo em vista que 

os custos de manutenção também tendem a aumentar, à medida que essa família se 

torna mais numerosa. Para atenuar os custos de manutenção uma das estratégias 

adotadas consiste na inserção de mais de um membro no mercado de trabalho, e, 

se este não possuir condições de instrução para atender os requisitos das atividades 

formais, é quase que certo a busca pelo setor informal. Essa hipótese pode ser 

constatada quando se verifica que foram observados filhos no trabalho informal. 

 Cumpre ressaltar que uma vez no setor informal, o indivíduo, não possa 

buscar condições de voltar ou mesmo de entrar no setor formalizado da economia. 

Voltando a situação do tamanho da família, observando as especificações de 

Santos (1986) o quadro de pobreza passa a se tornar preocupante quando se 

percebe que 49,0% das famílias pesquisadas têm de três a cinco pessoas residindo 

sob o mesmo teto, 44,5% têm entre seis a dez pessoas residindo no mesmo 

domicilio e 5,0% têm mais de dez pessoas residindo no mesmo espaço físico, e faz-

se a associação desses dados com o rendimento dessas famílias. Pois observa-se  

que quanto maior a família, maior o custo de manutenção com as suas 

necessidades básicas de sobrevivência;  como alimentação, saúde, educação entre 

outros. 

No caso dos camelôs do shopping popular, além das questões de seu 

rendimento individual e familiar, verificou-se ainda como são seus gastos em 

decorrência da necessidade de satisfação de suas necessidades básicas. 
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4.4.4 – Utilização dos Rendimentos 

 

 Geralmente quando um indivíduo está em um trabalho estabilizado, ele se 

programa em função de seu rendimento, de forma que este possa satisfazer todas 

suas necessidades ou pelo menos parte delas. Existe nesse momento o que pode-

se chamar de adequação.  

A medida que o trabalhador vai se esforçando em seu labor provavelmente 

vais sendo melhor reconhecido, e esse reconhecimento se dá através de 

recompensas, e uma delas, pode ser através de um aumento em seu rendimento. 

Com isso o indivíduo passa a se programar, ou se adequar melhorando alguns 

aspectos em sua vida, e acaba por se posicionar melhor socialmente. 

No comércio informal a situação é diferente, o indivíduo reconhece-se a si 

próprio pelo esforço e pelo seu empenho, basicamente ele percebe seu ganho 

através do que consegue comercializar, e assim a programação pode não inclui 

rgrandes perspectivas futuras.  

Na prática do comércio informal a média de rendimentos, como pode ser 

identificada é baixa e, por isso é facultado ao indivíduo seu comprometimento 

apenas com aquilo que é estritamente necessário para sobreviver. 

 

4.4.5 – Prioridade dos Gastos  

 

 Para Kowarick (1977), as condições de vida dependem de uma serie de 

fatores, das quais a dinâmica das relações de trabalho é o ponto primordial. O nível 

de vida de uma pessoa pode ser determinado mediante a soma de seus 

rendimentos, que permitem a aquisição dos produtos indispensáveis a sua 
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sobrevivência. Quando a renda é suficiente tanto para um individuo quanto para sua 

família, os padrões de vida se modificam diz-se que o nível de vida modifica, ou seja 

a família passa a adquirir desde uma alimentação condizente com as suas 

necessidades de nutrição a uma moradia que proporcione, conforto, segurança e 

bem-estar. Dependendo dos rendimentos o individuo, poderá usufruir de uma 

educação mais ampliada, como também poderá passar a usufruir do lazer por mais 

tempo em sua vida. Levando em consideração o dispositivo do Decreto-Lei nº84.674 

de 03.04.80, que fixa os percentuais do salário mínimo que devem ser gastos com 

as despesas do trabalhador, quais sejam: alimentação 55%; habitação 27%; 

vestuário, 11%; higiene 6% e transporte, 1%. Observou-se qual na realidade dos 

camelôs do Shopping Popular qual é a prioridade dos camelôs na utilização dos 

seus rendimentos. 

De acordo com os dados levantados verificou-se que com relação à 

satisfação das necessidades básicas de sobrevivência, os camelôs priorizam seus 

gastos na seguinte ordem: alimentação (69,0%), habitação (13,0%), transporte 

(6,0%), saúde (5,0%), educação (3,0%), lazer (2,0%) e vestuário (2,0%).  

Para a maioria dos camelôs (82,0%) o rendimento mensal ganho com a 

pratica do comércio informal é insuficiente para atender a todas suas necessidades. 

Por isso algumas deixam de serem atendidas. No caso, as necessidades que são 

menos assistidas estão hierarquizadas na seguinte ordem: lazer (46,0%), vestuário 

(31,0%), educação (11,0%), saúde (8,0%) e transporte (4,0%). 

Com relação às duas necessidades básicas priorizadas pelos camelôs, optou-

se a abordar a questão de moradia já que se percebeu que com referência a 

alimentação não seria possível dissociar o indivíduo de sua família. 
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4.4.5.1 – Moradia  

 

Em relação a moradia ou a habitação, identificou-se às condições de posse e 

às formas de aquisição dos imóveis pertencentes aos pesquisados. Além disso, 

buscou-se e o quanto esse imóveis representam no rendimento dos camelôs. A 

Tabela 20, a seguir identifica a situação dos imóveis da população pesquisada. 

 

Tabela 20 

Tipo de moradia 

 

Tipo de moradia 
Total 

N.º Abs. % 

Casa própria quitada 90 45,0 

Casa própria financiada 11 5,0 

Casa alugada 74 36,0 

Apartamento próprio quitado 2 1,0 

Apartamento próprio 

financiado 

7 3,0 

Favor 1 1,0 

Não responderam 18 9,0 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

No aspecto moradia, observou-se que a maioria dos camelôs (54,0%) afirmou 

possuir um imóvel residencial, sendo que 44,0% possui casa própria quitada, 5,0% 
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possui casa financiada, 3,0% possui apartamento próprio financiado e apenas 1,0% 

possui apartamento quitado.  

A população que tem em seu orçamento a despesa de aluguel, corresponde a 

36,0%. Essa informação demonstra que em decorrência da maioria dos camelôs 

possuir um rendimento familiar baixo, entre dois e três salários mínimos, observa-se 

que uma boa parte de seus rendimentos fica comprometida com aluguel.  

Já outros 9,0% da população pesquisada também pagam por moradia, mas 

no sentido de adquirirem-na – são os imóveis financiados. Nesse sentido, vale 

ressaltar que apesar de estar tendo a obrigação de todo mês dispensar uma 

importância em função da moradia, o bem esta sendo agregado ao patrimônio 

familiar, ao passo que o aluguel não traz essa vantagem. 

Observou-se ainda que 1,0% dos trabalhadores possuem outros imóveis. 

Destes, 50% possuem casa residencial, e 50% possuem propriedade rural. 

 Com relação à habitação, vale a pena destacar que no município de Cuiabá 

nas décadas de 80 e 90, a Caixa Econômica Federal em parceria com algumas 

construtoras do município, investiu maciçamente na construção de residenciais que 

se destinavam à classe média ou de baixa renda. Alguns dos residenciais 

construídos e financiados na época – residencial Oito de Abril, Ipiranga, Bordas da 

Chapada, Terra Nova, Tijucal, Itapajé, Jardim Industriário I, II, e III, Santa Inês, São 

Carlos entre outros – com os vários planos propostos pela Caixa Econômica Federal 

já puderam ser quitados, inclusive alguns até por valores inferiores ao preço de 

mercado45. 

 Quanto à forma de aquisição da moradia, como pode-se verificar (Tabela 19) 

a maioria (65,0%) afirmaram que adquiriram o imóvel através de recursos próprios, 

                                                 
45

 Fonte: Caixa Econômica Federal de Mato Grosso – Setor de Habitação Unidade Agência Paiaguás. 
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20,0% utilizou-se de financiamentos, 3,0% adquiriu através de herança, 1,5% obteve 

com o auxílio da família e outros 1,5% afirmaram que invadiram o imóvel e apenas 

1,0% conseguiu sua habitação através de doação. Cumpre aqui registrar que na 

década de noventa uma grande quantidade de áreas urbanas da capital foram 

invadidas pelos “sem teto”. 

 

Tabela 21 

Forma de aquisição de moradia 

Forma de aquisição  

da moradia 

Total 

N.º Abs. % 

Recursos próprios 71 65,0 

Financiamento 22 19,0 

Herança 3 3,0 

Doação  1 1,0 

Invasão  2 1,5 

Recursos da família 2 1,5 

Não responderam 9 9,0 

Total 110 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 Observando os camelôs que pagam por moradia – aluguel ou financiamento – 

identificou-se também o valor gasto mensalmente.  

Os dados da Tabela 22, demonstram que 84,0% da população destinam de 

seu orçamento até um salário mínimo para moradia, outros 10,0% empregam mais 

de um salário mínimo até dois salários mínimos com esse mesmo próposito, e 
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finalmente 5,0% do total dos camelôs que responderam afirmaram empregar mais 

de dois salários mínimos em moradia.  

Dessa forma, a moradia para alguns representa uma boa parcela significativa 

tanto do seus rendimento individual quanto familiar. Porém, cumpre destacar que 

quando o indivíduo esta pagando pela moradia no intuito de adquiri - lá através de 

um financiamento ou empréstimo a motivação é relativamente maior, do que aqueles 

que disponibilizam um valor apenas para permanecer no imóvel. 

 

 

Tabela 22 

Valor pago em moradia 

Valor pago em moradia 

(Salário Mínimo) 

Total 

N.º Abs. % 

Até 1 SM 79 84,0 

De 1,1 SM a 2 SM 9 10,0 

Acima de 2 SM 5 5,0 

Não responderam 1 1,0 

Total 94 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

4.5 – Características da Atividade de Camelô 

 

 Ao serem analisadas as informações contidas na Tabela 23, verificou-se que 

os produtos mais comercializados pelos camelôs no Shopping Popular são os 

importados (38,0%), seguido dos brinquedos (26,0%), eletroeletrônicos (13,0%), 
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vestuário (9,0%) e nesse item vale observar que foram agrupados os seguintes 

artigos: confecções, bolsas, cintos e sapatos. Outros itens como perfumaria (2,5%), 

bebidas (2,5%), cosméticos (2,0)% e alimentos (2,0%). Também foram identificados 

como sendo dentre os mais comercializados pelos camelôs. No item subseqüente 

Cd’s e fitas cassete (1,5%), o artesanato, o cigarro, a bijuteria, as ferramentas e 

utensílios e o material de pesca reunidos formaram 3,5% do total de produtos 

comercializados pelos camelôs no Shopping Popular.  

 Com relação aos produtos importados – artigos mais comercializados pelos 

camelôs –, observou-se que a identificação com esse tipo de comércio é devido ao 

retorno financeiro que estes produtos oferecem. Com os dados obtidos através da 

pesquisa junto aos camelôs verificou-se que mesmo com a cotação do dólar não 

favorável, estes ainda preferem ir ao Paraguai e trazer os produtos importados 

daquela região, porque segundo eles: “conseguem contabilizar um lucro liquido em 

torno de cem por cento sobre cada produto”. Geralmente os produtos importados 

quando não são trazidos pelos próprios camelôs, contam com a participação de 

algum membro da família ou de uma outra categoria do setor informal “os 

sacoleiros”.  Observou-se também que com relação à venda de cd´s e fitas cassete, 

que a maioria desses produtos não são originais. O preço de venda dos camelôs é 

totalmente incompatível com o preço do “cd” original comercializado nos 

estabelecimentos do comércio formal. O valor de venda no comércio informal chega 

a ser até cinco vezes menor que o observado no comércio formal. Neste tipo de 

comércio, foi identificada a existência de uma estrutura de apoio ao comércio de 

“Cd” funcionando da seguinte forma: quando não se tem o produto desejado pelo 

cliente no ato em que este o procura, o camelô se compromete a providenciar o 

mesmo para algumas horas posteriores e faz-se a entrega onde o cliente estiver, os 
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custos por esse serviço de entrega possui um valor ínfimo46. No momento em que o 

camelô vai providenciar o “cd”, provavelmente ele vai estar mandando alguém fazer 

uma cópia pirata ou estará a procura de um revendedor de Cd’s pirata que poderá já 

ter a cópia pronta. Outro item que desperta a atenção é o comércio ilegal de 

cigarros47, que são comercializados livremente sem qualquer tipo de restrição.  

 

 

Tabela 23 

Produtos Comercializados  

 

Produtos 
Total 

N.º Abs. % 

Importados 78 38,0 

Brinquedos 52 26,0 

Eletro-eletrônicos 26 13,0 

Vestuário 19 9,0 

Perfumaria 5 2,5 

Bebida 5 2,5 

Cosméticos 4 2,0 

Alimentos 4 2,0 

Cd’s e Fita cassete 3 1,5 

Artesanato 2 1,0 

Cigarro 2 1,0 

Bijuterias  1 0,5 

                                                 
46

 A informação que se obteve com relação a esse adicional é que dependendo do local da entrega, o 
preço varia entre R$ 1,00 a 2,00 (Um Real a Dois Reais). 
47

 O Comércio de cigarros dentro do Shopping Popular é considerado atividade ilícita. 



 

 

 

149 

Ferramentas e utensílios 1 0,5 

Material de Pesca 1 0,5 

Total 203 100,0 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 

4.6 – Percepção da Atividade – Nível de satisfação 

 

 Tendo em vista que se pretendeu analisar as condições socioeconômicas dos 

camelôs, considerou-se que seria imprescindível analisar também a percepção 

desses trabalhadores com relação a atividade que exercem. Não é objetivo deste 

trabalho fazer uma interpretação profunda e detalhada sobre a percepção do camelô 

com relação aos seus direitos e cidadania, muito menos medir o grau de satisfação 

desses conforme uma escala LIKERT por exemplo, pois isso implicaria em um 

estudo minucioso e especializado, que poderá ser objeto de trabalho futuro. Na 

verdade, o quer se pretende é justamente evidenciar de maneira geral, como os 

camelôs se percebem através do exercício de sua atividade, se estão satisfeitos, se 

pretendem continuar nesse tipo de ocupação e que motivos justificam sua 

permanência como camelô.  

No primeiro item questionou-se com relação a satisfação no exercício da 

atividade e o resultado (Gráfico 1) apresentou que quase a metade (46,0%) do total 

da população pesquisada afirmou que está insatisfeita com a atividade que exerce48. 

Analisando as respostas apresentadas pelos insatisfeitos com a atividade, verificou-

se que as justificativas mais comuns para justificar o nível de insatisfação foram: 

- Ganho com a atividade é insuficiente; 
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- A atividade não proporciona margem de segurança e estabilidade; 

- Acham a profissão estressante; 

- A jornada de trabalho muito intensa; 

- Discriminação e perseguição de algumas pessoas e órgãos; 

- Violência urbana da região onde trabalham etc; 

 Pode-se identificar através de levantamento que a maioria (62,0%)49 dos 

entrevistados gostaria de estar trabalhando com registro em carteira. A minoria 

identificada como aqueles que não gostariam de mudar do emprego informal para 

um formal (20,0%) da total de entrevistados e a restante (18,0%) revelaram que a 

decisão dependeria da remuneração da outra atividade, do tipo de atividade, do 

horário e das condições do trabalho. 

 Para os que pretendem permanecer na ocupação, (49,0%) da população 

pesquisada os principais atrativos da atividade que justificam o desejo de 

permanecer na ocupação foram os seguintes: não possuem outra opção (42,0%), 

gostam de trabalhar com o ramo do comércio (31,0%), não possuem patrão (15,0%), 

estão acostumados (7,0%) ganham mais que se estivessem no setor formal (4,0%), 

o rendimento da atividade é diário (1,0%). 

 Analisando os dados obtidos, observa-se que as freqüências mais comuns 

estão relacionadas a “não possuem outra opção” e “gostam de trabalhar com o ramo 

do comércio”. Dessa forma, é provável que se o setor formal da economia vier a 

propiciar mais postos de trabalho é provável que alguns camelôs deixem a atividade 

informal e retornem ao setor formal, ou ainda se a economia voltar a crescer e esses 

                                                                                                                                                         
48

 A atividade de camelô, nesse sentido pode ser identificada como uma tarefa extremamente 
complicada entre a vontade própria e a carência de alternativas de trabalho (Holanda, 1999). 
49

 Essa hipótese é reforçada por Pero (1995) que concluiu em seus estudos que a maioria dos empregados sem 

carteira (registro formal) sempre está disposta a ir para o mercado formal de trabalho.  
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camelôs receberem alguma forma de estímulo pode ser que estes venham a se 

tornar pequenos empreendedores legalizados. 

 Vale ressaltar que esses resultados assemelham-se às informações obtidas 

no estudo de desenvolvimento por Pero e Urani (1994), no qual foi verificado um 

percentual de 63% para aqueles que gostariam de mudar para um emprego com 

carteira assinada.  Cumpre destacar  que  no  estudo  desenvolvido pelos autores já 

mencionados, tomou-se por base a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar – 

PNAD de 1989, analisando todo o contingente de trabalhadores alocados nos 

segmentos informais, nas regiões metropolitanas. 

Gráfico 1 - Nível de satisfação dos pesquisados com a 

atividade que exerce
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 Abaixo nos Gráficos 2, 3, 4,5; estar-se-á abordando alguns dos itens que mais 

foram objeto de insatisfação pelos camelôs. 

Na pesquisa, também foram verificadas algumas insatisfações dos camelôs 

com relação a sua atividade são elas: o ganho mensal, a jornada de trabalho, as 

condições das instalações do Shopping Popular e com relação a Segurança Pública 

que atua nas proximidades entre outras reclamações menos freqüentes. Também 

foram identificados dentre os pesquisados aqueles que se sentem perseguidos e 

discriminados por alguns órgãos e pessoas.  
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Em contrapartida, observou-se que os camelôs sentem-se satisfeitos com 

relação: ao tratamento recebido dos clientes e também o tratamento recebido dos 

demais camelôs. Nesse aspecto, vale ressaltar que apesar da concorrência, os 

camelôs convivem cordialmente, existindo no ambiente uma relação de coleguismo. 

Com relação à satisfação com os rendimentos que a atividade proporciona, o 

que se pode observar no Gráfico 2, a seguir, refere-se ao nível de insatisfação da 

população pesquisada com relação ao seu ganho individual mensal, ou seja, a 

maioria da população pesquisada (57,5%) demonstrou-se insatisfeita. Segundo os 

camelôs: “seu rendimento individual não é capaz de suprir as suas necessidades 

básicas nem tampouco de sua família”, em virtude disso priorizam-se os gastos com 

as suas necessidades, “mas ainda assim é melhor estar empregando a mão de obra 

nesse tipo de atividade do que estar desempregado” – é a colocação de grande 

parte dos pesquisados.  De acordo com o prognóstico de alguns autores, como 

Pochmann (2000) e Pastore (2002) se a economia brasileira não voltar a crescer, a 

situação do mercado de trabalho formal tende a permanecer desfavorável por mais 

tempo. Com efeito, o desemprego que vem crescendo assustadoramente desde a 

década de 90, disponibilizando mais e mais pessoas no mercado de trabalho, 

poderá aumentar ainda mais e a saída para milhares de pessoas poderá ser a 

informalidade mesmo que os rendimentos desse setor sejam baixos. 

Segundo a população pesquisada, já foram percebidas situações totalmente 

favoráveis a prática do comércio informal, mas já há algum tempo, apenas se 

percebe um aumento no ganho mensal quando se aproximam as festividades do 

natal, do dia das mães, dia dos pais, dia das crianças e algumas outras que não 

foram consideradas nesta análise em virtude da freqüência com que foram 

informadas. 
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Gráfico 2 - Nível de satisfação com o 

ganho individual mensal 
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No Gráfico 3, pode ser observada que o grau de insatisfação com as 

instalações físicas do Shopping Popular também é observada pela maioria (48,5%). 

Nesse aspecto considerou-se que a insatisfação da população pesquisada esta 

relacionada com o seguintes fatores: 

- tamanho da barraca ou “box”, que segundo os camelôs são pequenas 

demais para acomodar as mercadorias e o próprio camelô; 

- a iluminação do Shopping Popular é insuficiente, já que a luz natural só 

consegue iluminar parte deste; 

- a ventilação que é insuficiente, e que segundo os camelôs na época do 

calor torna-se ainda mais insuportável; 

- O piso do Shopping que não proporciona uma higienização adequada; 

- O número de sanitários insuficientes para os camelôs e clientes; 

- Bebedouros insuficientes e mal posicionados, etc. 

  



 

 

 

154 

Gráfico 3 - Nível de satisfação com relação 

ao local de trabalho
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Com relação à jornada de trabalho (Gráfico 4), da população pesquisada, que 

a maioria (84,0%) se sentem insatisfeitos com o horário que necessitam 

disponibilizar na atividade para remediar a questão do rendimento. Como se pôde 

observar anteriormente 84,0% do total da população pesquisada trabalha pelo 

menos seis dias por semana, mais de oito até onze horas por dia  (58,0%). Essa 

sobrecarga de trabalho distingue e muito a relação de trabalho dos formais a dos 

informais. Na observação empírica deste trabalho, verificou-se que apesar de estar 

estipulado no Decreto Municipal (3.895/01) a regulamentação quanto ao horário de 

funcionamento do Shopping Popular, é comum observá-lo em pleno funcionamento 

além do horário permitido, (segunda a sábado de 7:00 hs às 18:00 hs) nos dias de 

semana, como também nos fins de semana.50 

                                                 
50

 As jornadas prolongadas e irregulares dos trabalhos informais não são conseqüências do 
“processo de venda de sua força de trabalho aos donos dos meios de produção que se apropriam do 
sobretrabalho, como acontece com os trabalhadores assalariados” (Costa, 1987). A extensiva jornada 
de trabalho dos informais ocorre geralmente em virtude das insuficientes condições técnicas e 
organizacionais em que é realizado esse tipo de atividade, obrigando-os a aumentar suas horas de 
trabalho, para compensar as precárias condições em que produzem os seus bens e os baixos preços 
pelos quais estes são comercializados. Dessa forma o aumento da jornada de trabalho é uma 
tentativa de aumentar seus rendimentos com um provável comércio.  
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Gráfico 4 - Nível de satisfação com o horário 

de jornada de trabalho
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O Gráfico 5, a seguir, demonstra o nível de satisfação dos camelôs com 

relação ao aspecto segurança. Por estar Cuiabá no rol das capitais mais violentas do 

país, resolveu-se abordar o aspecto segurança por duas vertentes: primeiro, porque 

a região onde situa-se o Shopping Popular é considerada uma das mais violentas da 

capital51 e segundo porque diferentemente dos shoppings centers tradicionais – com 

todo um sofisticado sistema de segurança – os camelôs não possuem praxe alguma 

de segurança. 

 Neste item foi constado que a maioria dos camelôs está insatisfeita com o 

trabalho da segurança que atua na região, na opinião de alguns, muitos clientes 

deixam de vir ao ”Shopping Popular” fazer suas compras porque não possuem 

veículo particular para transportar as mercadorias compradas. E dessa forma, já que  

 

                                                 
51

 “Em recente levantamento realizado pelo Instituto Data Diário no Bairro Dom Aquino (set./2003), 
com 608 moradores do bairro, 40,7% destes afirmaram os assaltos em comércios e pedestres nas 
ruas e os arrombamentos a residências constituem o principal problema do bairro Dom Aquino. Entre 
os que reclamaram da falta de segurança, 83,93% reivindicaram mais policiamento, 16,96% pediram 
a instalação de posto policial e 13,39% têm os pontos de venda de drogas como a maior 
preocupação.” (Alves, 2003)  
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se utilizam dos transportes coletivos correm o risco de serem assaltados no 

deslocamento até suas casas ou até onde possam apanhar o transporte coletivo. 

 Vale a pena considerar que a menos de quinhentos metros de distância do 

Shopping Popular percebe-se a presença de um destacamento da polícia militar, 

mas mesmo assim o bairro onde estão localizados ambos estabelecimento continua 

a ser um dos bairros de maior índice de violência e marginalidade na capital. 

Segundo alguns camelôs, muito em breve a Associação dos Camelôs do Shopping 

Popular teria que se reunir a fim de tomarem algumas medidas com relação a um 

sistema de segurança efetivo para o Shopping Popular.   

 

Gráfico 5 - Nível de satisfação com a segurança 

que atua em seu local de trabalho
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Identificou-se ainda com relação à percepção da atividade de camelô que dois 

itens merecem serem destacados: com relação a discriminação, e a perseguição. 

Alguns dos camelôs (37,0%) revelaram que sofrem algum tipo de perseguição por 

algumas pessoas que representam ou não algumas instituições. Através de suas 

respostas pode-se identificar conforme Tabela 22, abaixo, que a maioria dos que se 

sentem perseguidos, observa que são os comerciantes formais que mais os que os 

perseguem (40,0%), seguidos pelos fiscais da Receita Federal (17,0%) e a Polícia 
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(13,0%)52.  Para os camelôs que trazem suas mercadorias de outros estados, a ação 

de fiscalização de alguns órgãos deixou de ser uma atividade séria para ser mera 

perseguição e discriminação. Essa atitude, segundo os camelôs inicia a partir do 

momento que estes são convocados a parar em algum posto de fiscalização. Os 

camelôs  afirmam  que  em  alguns casos as mercadorias são apreendidas no ato da  

fiscalização, são apreendidas sem nenhum documento que comprove essa atitude. 

Segundo os camelôs que já adquirem essas mercadorias sem comprovação fiscal, a 

maioria não teria documentos para tentar reaver esses produtos, nem meios para 

comprovar essa prática que segundo eles já virou rotina. 

 

Tabela 24 

Relação de pessoas e/ou órgãos que perseguem a atividade 

Órgãos que perseguem 
Total 

N.º Abs. % 

Comerciantes Formais 55 40,0 

Receita Federal 23 17,0 

Polícia Rodoviária Federal 18 13,0 

Polícia Civil 01 1,0 

Não responderam 39 29,0 

                                                 
52

 Nas variáveis “discriminação” e “perseguição” de acordo com a resposta que se obteve procurou 
informações junto a Associação do Shopping Popular, sob que aspectos os órgãos poderiam estar 
relacionados com as respostas obtidas na pesquisa de campo. Obteve-se a seguinte informação: um 
número considerável de camelôs, adquire suas mercadorias ou no Paraguai ou em outros estados – 
Goiânia, São Paulo e Paraná – e, geralmente encontram fiscalização fazendária e a Polícia 
Rodoviária Federal, fazendo “inspeção” nos veículos que transportam os camelôs. As “revistas” nas 
mercadorias segundo os camelôs é inevitável porque muitos dos comerciantes informais trazem 
contrabando ilegal (armas, munições e outros além de extrapolar as cotas admitidas pela Receita 
Federal). Mas, na verdade o que se observa é que os fiscais assim como os policiais se prevalecem 
da situação mediante extorsão.  



 

 

 

158 

Total 136 100 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

 Uma outra questão identificada juntamente aos trabalhadores do Shopping 

Popular foi com relação à discriminação (Tabela 23). Dos que se sentem 

discriminados (23,0%), ou seja, percebeu-se que os principais órgãos responsáveis 

pela discriminação foram: Receita Federal, Comerciantes Formais e INMETRO53. 

Com relação a discriminação por Parte dos fiscais da Receita Federal (postos de 

fiscalização) recaem na questão anterior. 

Os comerciantes formais segundo os camelôs continuam se sentindo 

afrontados com relação a concorrência de preços e por isso constantemente são 

fiscalizados pelo INMETRO e por fiscais da própria Prefeitura Municipal. 

 Com relação às vistorias realizadas pelo INMETRO, os camelôs observam 

que a atitude dos fiscais é especificamente humilhá-los, já que no comércio formal 

às vezes a mesma mercadoria é comercializada com os mesmos padrões que as 

vendidas no Shopping Popular. Mas segundo os camelôs: “não se tem o dinheiro 

dos patrões para pagar propina, não é moça!” Com relação a atitude da Polícia 

Rodoviária Federal recai no mesmo esquema da perseguição. Quando da 

fiscalização os Patrulheiros Rodoviários, segundo os camelôs, são descorteses.  

 

 

 

                                                 
53

 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, este órgão 
analisa a qualidade dos produtos e verifica se estão dentro dos padrões de indústria.  
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Tabela 25 

Pessoas e/ou órgãos que discriminam a atividade 

Órgãos que discriminam 
Total 

N.º Abs. % 

Comerciantes formais 11 24,0 

INMETRO 1 2,1 

Polícia Rodoviária Federal 25 54,3 

Não responderam 9 19,6 

Total 46 100 

Fonte: Pesquisa direta: julho a novembro/2002 

 

Dois são os itens que se mostraram favoráveis na pesquisa e merecem 

destaque são eles: o tratamento recebido dos clientes e dos próprios camelôs. Com 

relação ao primeiro item (Gráfico 6) a maioria dos camelôs (90,0%) mostrou-se 

satisfeito com o tratamento recebido dos clientes, o que demonstra que a população 

concorda com a prática do comércio informal no sentido que os produtos são mais 

acessíveis em função do seu custo. 
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Gráfico 6 - Nível de satisfação com o tratamento 

recebido dos clientes
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Com relação ao tratamento percebido pelos próprios camelôs (Gráfico 7), a 

maioria da população pesquisada (77,5%) já construiu uma relação de amizade e 

cooperação com os demais colegas de atividade. Todos se conhecem e se prestam 

favores mutuamente, desde “tomar conta do box” um para o outro enquanto um 

deles se ausenta momentaneamente. Mesmo sendo concorrentes no comércio de 

mercadorias eles se cooperam até no sentido de trazerem mercadorias de outros 

estados (fazendo o papel de “sacoleiros” sem que com isso tenha qualquer ganho 

monetário54).  

Outras vezes quando o camelô não possui o produto procurado pelo cliente, é 

comum que o camelô indique os prováveis camelôs que possuem o produto; Outras 

vezes é comum que os camelôs utilizem maquinas de cartão dos outros camelôs, 

para efetuarem vendas a prazo – isso vale para os camelôs que não possuem as 

referidas máquinas. 

                                                 
54

 Mesmo comercializando as mesmas mercadorias, um colabora com o outro. 
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Gráfico 7- Nível de satisfação com o tratamento

recebido dos demais camelôs
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 Nesse aspecto, o que se pode observar é que existe entre os camelôs do 

Shopping Popular um sentimento de solidariedade e de cooperação mútua no 

desempenho de suas atividades. 



 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  5 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo dedica-se às considerações finais do estudo sobre a atividade 

dos camelôs do Shopping Popular em Cuiabá/MT, que foi desenvolvida durante o 

período de julho a novembro de 2002. Este capítulo, dedicado as considerações 

finais sobre essa pesquisa esta dividido em duas seções. A primeira refere-se 

conclusões finais a partir dos diagnósticos obtidos, e, em seguida faz-se 

recomendações e sugestões para novos estudos. 

 

5.1 – Conclusões do Estudo 

 

 As modificações que vêm ocorrendo no processo produtivo mundial mostram 

a instalação de uma crise que atinge os mercados internacional e nacional. 

Situações como: redução de postos de trabalho, substituição da máquina pela mão-

de-obra humana, desemprego, os baixos salários, redução do poder aquisitivo, 

exigência por mais qualificação, associados a outros fatores, tudo isso tem 

contribuído sobremaneira para a expansão do setor informal da economia, e com 

isso o surgimento de atividades informais como é o caso da atividade de camelô. Se 

por opção ou por falta de opção, o que se verifica é que esse tipo de trabalho 

informal ainda esta relacionado com a precariedade de vida dos trabalhadores que a 

exercem.   

O reflexo dessa situação não só atinge o universo do mercado de trabalho de 

um país, mas reflete em vários outros setores, na economia dos municípios, do 
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estado e do país, e ainda nos setores social e ambiental. Importante ressaltar que a 

prática do comércio informal não esta presente somente em países 

subdesenvolvidos, ou dependentes economicamente. Mas, em países 

subdesenvolvidos como no Brasil por exemplo, essa prática profissional pode ser 

vista na maioria das cidades brasileiras. 

 Essa crise mundial, que afetou sobremaneira o setor do trabalho formal, e fez 

com que surgisse um setor paralelo a este, denominado setor informal, se 

estabeleceu por pelo menos dois grandes motivos: 

    – a mundialização da economia associada à política neoliberal que objetiva 

ampliar a concentração dos ganhos econômicos e com isso aumentar a entrada do 

capital estrangeiro e desvencilhar-se das obrigações sociais do antigo Welfare State;  

 – um avanço tecnológico sem precedentes que transforma o mercado de 

trabalho, exigindo dos trabalhadores conhecimentos diversificados, maiores níveis 

de habilidade e muita criatividade para tornarem-se aptos a concorrer em um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.  

Neste contexto de alterações profundas no cenário trabalhista, o que pode se 

diagnosticar é que um percentual cada vez menor da mão de obra disponível estará 

fazendo parte do mercado de trabalho; e que a qualificação dessa mão de obra será 

fator preponderante para estar ou não dentro do mercado formal. No caso brasileiro, 

apesar dos inúmeros esforços empreendidos pelo Estado, percebe-se que a grande 

massa de trabalhadores estarão fora do mercado de trabalho formal.   

Visto dessa forma, esse setor que surge, paralelo, sem regras e sem 

exigências vai se firmando, e passando a configurar-se tanto para os trabalhadores 

fora do mercado formal de trabalho, como também para o Estado como uma válvula 
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de escape. Já que oferece meios para que o trabalhador consiga seu sustento e o 

de sua família, exercendo um labor. 

Essa situação, de fortalecimento de um setor considerado a margem da 

economia do país, demonstra que existe uma forma uma cooperação entre os 

segmentos formal e informal, pois este último está sempre acomodando aqueles que 

não se adequam ao primeiro, e ainda na aquisição dos recursos necessários para 

desenvolvimento e a manutenção das atividades. 

 A ineficiência do sistema estatal para regularizar ou impedir o avanço do setor 

informal, está sendo cada vez mais evidenciado tanto pela excessiva imposição de 

seu sistema burocrático – excesso de regras, impostos, tarifas etc. – que acabam 

por promover o surgimento de sistemas alternativos que garantam aos cidadãos 

condições mínimas de sobrevivência, o que implica em uma espécie de amortizador 

da crise capaz de evitar o colapso social –, como ainda pela ineficiência de 

planejamento e controle de suas políticas para minimizar os impactos econômicos e 

sociais que suas ações provocam. 

A economia informal brasileira, que atualmente é composta por algo em torno 

de trinta e nove milhões de brasileiros,55 representa um ônus real para o Estado  em 

virtude da sonegação fiscal para os cofres públicos, e da ações que este tem que 

disponibilizar para os não contribuintes do sistema previdenciário e de securidade 

social do país.  

Com o diagnóstico realizado, observou-se que o comércio alternativo jamais 

foi tratado tecnicamente como problema de ordem social de maneira a derivar ações 

públicas que estabeleçam a inserção dos mesmos como integrantes do sistema 

econômico. 
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A pesquisa que buscou avaliar as condições socioeconômicas do camelô e 

avaliar a em que medida o setor informal se constitui em um meio de sobrevivência 

ou em uma opção para o camelô, ou ainda se apenas funciona como um recurso 

paliativo para àqueles que estão à margem do setor formal ou se transforma em uma 

situação efetiva, tendo em vista que inúmeras transformações no mercado de 

trabalho vêm concorrendo para que isso aconteça, observou que de fato a teoria se 

confirma . 

Na pesquisa de campo, identificou-se que existe apesar de serem 

predominantes o numero de trabalhadores do sexo masculino exercendo a atividade 

de camelo, também a um numero expressivo de mulheres envolvidas nesse setor 

que buscam tirar seu sustento e de sua família de uma atividade rudimentar, quase 

sempre exercida em locais públicos e que pressupõe uma condição de trabalho 

precária. Nesse sentido, a atividade pode exigir adaptações ainda maiores das 

trabalhadoras do sexo feminino especificamente daquelas que tem filhos pequenos 

e que normalmente possuem uma jornada dupla de trabalho.  

Mas a atividade que basicamente é exercida em locais públicos das cidades, 

e que ainda pressupõe um exercício físico diário para montar e desmontar um 

aparato de recursos necessários para a comercialização de produtos e/ou serviços, 

no caso do camelôs do Shopping Popular, modifica-se já que os boxes estão 

prontos e as barracas não precisam ser montados e desmontados diariamente. Na 

verdade, os boxes são fechados, porém as mercadorias são todos os dias dispostas 

para comercialização.  

A   maioria   das   pessoas   que   estão   desenvolvendo   a   atividade   são  

                                                                                                                                                         
55

 O Ministério do Trabalho calcula haver 39,6 milhões de pessoas no mercado informal (Natale, 
1996). 
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responsáveis pelo rendimento familiar, e portanto apesar de na informalidade 

ajudam o desenvolvimento do setor formal da economia. Não obstante, a falta da 

contribuição dos trabalhadores informais afeta os cofre públicos, e, por isso o Estado 

vem fazendo tentativas de tornar o informal, formalizado. 

A situação educacional dos camelôs pesquisados é baixa, já que a maioria 

está vinculada ao ensino fundamental e básico. Naturalmente, essa situação 

pressupõe não somente um empecilho para que esse trabalhador consiga um 

espaço no mercado de trabalho formal, como também em que pese o 

desenvolvimento de empregos de boa qualidade em um país três fatores são 

importantes considerar: crescimento econômico, educação e legislação. O Brasil 

segundo José Pastore (2001) esta fraco nas três áreas.  

Como grande parte dos pesquisados vem da própria região Centro-Oeste, o 

que se verifica é que o estado não vem desenvolvendo políticas públicas para o 

desenvolvimento regional, desta forma o fascínio das grandes cidades anda exerce 

uma forte atração populacional, e com isso pode haver uma grande precarização na 

qualidade de vida de boa parte desses migrantes.  

Não obstante as dificuldades enfrentadas pelos camelôs, sujeitos a extensas 

jornadas de trabalho, expostos a condições de trabalho precárias, ainda reclamam 

das descriminações e perseguições de algumas pessoas e órgãos. O trabalho para 

muitos deles é o que lhes resta, porque se houvesse uma outra oportunidade 

certamente estariam-na aproveitando. 

Outro item que cabe aqui ressaltar é quanto a Associação dos Camelôs do 

Shopping popular, de acordo com as informações obtidas de seus membros a 

entidade atualmente conta com uma estrutura de seis pessoas. A finalidade do 

órgão é pleitear junto ao Poder Público melhoria para a categoria, porém, o 
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funcionamento desta entidade atualmente consiste apenas em administrar o 

Shopping Popular, arrecada-se a contribuição mensal de cada camelô e com a soma 

dessas quantias custeiam as despesas de água, energia, e outros. Alguns 

investimentos são providenciados nas instalações físicas do Shopping Popular. 

Recentemente foi criado um informativo  (Anexo 6), na tentativa que este colabore 

com a motivação e a auto-estima dos camelôs. Muitos são os projetos da 

Associação no intuito de fortalecer o grupo de camelôs que segundo o próprio 

Presidente da Associação “representam um grupo muito forte perante a sociedade”. 

 

 

5.2 – Recomendações de estudo 

 

Mesmo reconhecendo que o estudo desenvolvido com os camelôs do 

Shopping Popular em Cuiabá-MT, encontre algumas informações semelhantes, 

levantadas em pesquisas sobre o mesmo tema desenvolvidas em diferentes regiões 

do país, é inegável que esta atividade do setor informal ainda servirá de objeto de 

estudo na área de informalidade. Tendo em vista que a prática das atividades 

informais não irá sucumbir num futuro próximo, e que esse setor paralelo da 

economia tende a continuar absorvendo uma grande quantidade de trabalhadores, 

recomenda-se estudos mais aprofundados sobre a atividade de camelô comparando 

se possível o exercício da atividade por regiões: escolaridade, faixa etária, 

rendimento, sexo entre outros .   

Com relação às ações, programas e políticas públicas voltadas para conter o 

avanço da informalidade, necessário se faz estudo a partir da viabilização, 
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implementação e controle destes, juntamente com uma avaliação do impacto 

positivo e negativo diante dos objetivos propostos. 

No aspecto teórico, observa-se que existem pesquisadores de grande 

sapiência que tratam do tema informalidade, porém com pontos de vista divergentes. 

Diante disso, observa-se que a falta de pesquisas que estabeleçam críticas à teoria 

que trata da informalidade.  

Os dados e informações sobre a informalidade no Brasil, ainda são pouco 

precisos, e, portanto não evidenciam com propriedade a dimensão e as 

particularidades do setor informal brasileiro por regiões. Quando estava se 

desenvolvendo esta pesquisa já se observava em Cuiabá um número relativamente 

grande de camelôs ocupando as avenidas, praças e ruas centrais e até mesmo 

periféricas da cidade. Dessa forma, poderia estar se desenvolvendo a uma pesquisa 

de campo para promover um mapeamento de informais, tentando diagnosticar quem 

são esses trabalhadores informais?  Qual a área geográfica que atuam e porquê? O 

seu rendimento entre outros, de forma a coletar dados relevantes, no intuito de  se 

fazer conhecer ações já desenvolvidas pelo Estado, ou para promover novas ações, 

que consigam minimizar os impactos da informalidade. 

Em termos de dados e informações sobre o Shopping Popular em Cuiabá –  

sugere-se desenvolver um estudo sobre o avanço e as conquistas desses 

trabalhadores ao longo desses sete anos de criação do Shopping Popular e das 

ações que o Município exerce ou deixou de exercer com relação a estes. 

Quanto a futuros estudos, sugere-se ainda a realização de uma pesquisa 

complementar sobre a condição de vida das famílias dos camelôs pesquisados 

frente à satisfação de suas necessidades básicas, e ainda com relação ao perfil do 

consumidor do Shopping Popular, tentando identificar se assim como os camelôs 
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estes optam pelos bens disponíveis no comércio informal em virtude de sua baixa 

renda ou não. 

Enfim por ser um tema atual, controverso, e instigante, é provável que muitos 

questionamentos sejam feitos e estudos sejam desenvolvidos sobre o exercício das 

atividades informais. O que se sabe de concreto é que enquanto o setor informal for 

estendendo seus dias, de marcante influência na economia brasileira, estar-se-á 

sempre tentando descortinar novas maneiras de se abordar a informalidade. 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

Identificação do trabalhador: 

Nome: 

_____________________________________________________________________ 

N.º da barraca: _____________ 

 

Resp.: pela entrevista: ___________________________________________________ 

Data: ______/_____/_______ 

Revisor do questionário: ____________________________                

 

 

              

                                                                                                 Questionário               

 

 

 

____

_ 
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I – IDENTIFICAÇÃO  
 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS 

 

1 – Sexo  

 1 – (   ) feminino   2 – (   ) masculino 

 

2 – Idade 

 1 – (   ) Até de 16 anos  6 – (   ) entre 36 e 40 anos 

 2 – (   ) entre 17 e 20 anos  7 – (   ) entre 41 e 45 anos 

 3 – (   ) entre 21 e 25 anos  8 – (   ) entre 46 e 50 anos 

 4 – (   ) entre 26 e 30 anos  9 – (   ) acima de 50 anos 

 5 – (   ) entre 31 e 35 anos 

 

3 – Estado civil 

1 – (   ) solteiro (a)   5 – (   ) separado (a) 

2 – (   ) casado (a)    6 – (   ) desquitado (a) 

3 – (   ) viúvo (a)    7 – (   ) divorciado (a) 

4 – (   ) vive junto (a)    8 – (   ) outros (especificar):_______________ 

 

4 – Posição na família 

1 – (   ) pai    4 – (   ) parente 

2 – (   ) mãe    5 – (   ) agregado 

3 – (   ) filho (a)    6 – (   ) outros (especificar):________________ 

 

5 – Nível de escolaridade 

 1  –  (   ) alfabetizado    7  –  (   ) cursando o 2º grau 

 2  –  (   ) 1º grau incompleto   8  –  (   ) 3º grau incompleto 

 3  –  (   ) 1º grau completo    9  –  (   ) 3º grau completo 

 4  –  (   ) cursando o 1º grau  10 – (   ) cursando o 3º grau 

 5  –  (   ) 2º grau incompleto  11 – (   ) pós graduação (especificar):_________ 

 6  –  (   ) 2º grau completo 

 

6 – Local de nascimento (UF) 

1 –   (   ) Acre 14 –  (   ) Paraná 

2 –   (   ) Alagoas 15 –  (   ) Paraíba   

3 –   (   ) Amapá 16 –  (   ) Pernambuco 

4 –   (   ) Amazonas 17 –  (   ) Piauí 

5 –   (   ) Bahia 18 –  (   ) Rio de Janeiro 

6 –   (   ) Ceara 19 –  (   ) Rio Grande do Norte 
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7 –   (   ) Espirito Santo  20 –  (   ) Rio Grande do Sul 

8 –   (   ) Goiás   21 –  (   ) Rondônia 

9 –   (   ) Maranhão   22 –  (   ) Roraima 

10 – (   ) Mato Grosso  23 –  (   ) Santa Catarina 

11 – (   ) Mato Grosso do Sul  24 –  (   ) São Paulo 

12 – (   ) Minas Gerais 25 –  (   ) Tocantins  

13 – (   ) Pará 

 

7 – Última residência 

1 – (   ) Zona Rural   2 – (   ) Zona Urbana 

 

Obs: as questões números 08 e 09 deverão ser respondidas caso o senhor (a) 

mudou-se de outro estado para Cuiabá 

 

08 – O que incentivou a mudança do senhor (a)/ e da família para Cuiabá? 

1  –  (   ) falta de emprego no local de origem 

2  –  (   ) ajudar a família (que ficou no local de origem) 

3  –  (   ) propiciar melhores condições à família (que veio junto) 

4  –  (   ) sugestão de parentes 

5  –  (   ) sugestão de amigos 

6  –  (   ) insatisfação com o salário/renda ( no local de origem)  

7  –  (   ) insatisfação com a atividade que exercia (no local de origem) 

8  –  (   ) oferta de emprego 

9  –  (   ) para estudar ou promover o estudo dos filhos 

10 – (   ) outros (especificar):____________________ 

 

09 – Chegando em Cuiabá encontrou facilidade para adquirir emprego? 

1 – (   ) sim    2 – (   ) não 

especificar: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS 

 

10 – Quantas pessoas compõe a família? _______________ 
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Situação dos que trabalham (tomando por base SM = Salário mínimo) 

11 – Por mês a renda individual dos que trabalham é de:  

1  –  (   ) até 1 SM      

2  –  (   ) de 1,1 Sm a 2 Sm     

3  –  (   ) de 2,1 SM a 3 SM    

4  –  (   ) de 3,1 SM a 4 SM    

5  –  (   ) Acima de 4 SM    

 

12 – A renda mensal da família é de: 

1  –  (   ) até 1 SM      

2  –  (   ) de 1,1 Sm a 2 Sm     

3  –  (   ) de 2,1 SM a 3 SM    

4  –  (   ) de 3,1 SM a 4 SM    

5  –  (   ) Acima de 4 SM    

 

13 – Qual o tipo de moradia da família? 

1  –  (   ) casa própria quitada    

2  –  (   ) casa própria financiada   

 3  –  (   ) casa alugada      

4  –  (   ) apartamento quitado     

5  –  (   ) apartamento financiado   

6  –  (   ) apartamento alugado    

 

14 – Se a habitação for própria, como foi adquirida? 

1 –  (   ) sistema financeiro de habitação 4 –  (   ) doação 

2 –  (   ) recursos próprios   5 –  (   ) invasão 

3 –  (   ) herança     6 –  (   ) outros (especificar) _________ 

 

Obs: Em caso de pagar prestação do imóvel / ou pagar aluguel responder a questão 15. 

 

15 – Qual o valor pago em prestação ou em aluguel mensalmente? R$ _______________ 

 

16 – Que outros tipos de imóveis possui? 

1 –  (   ) casa    4 –  (   ) propriedade rural 

2 –  (   ) apartamento   5 –  (   ) outros (especificar) _______________ 

  3 –  (   ) terreno 
 

Obs: Em caso de possuir outro imóvel responda a questão 17. 
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17 – Qual a situação deste imóvel? 

 1 –  (   ) alugado   3 –  (   ) arrendado 

 2 –  (   ) emprestado   4 –  (   ) outros (especificar) ________________ 

 3 –  (   ) arrendado 

 

18 – Em que a família gasta a maior parte do ganho mensal? (Enumerar por ordem de 

prioridade) 

1  –   (   ) alimentação   6  –   (   ) energia elétrica 

2  –   (   ) habitação    7  –   (   ) água 

3  –   (   ) transporte    8  –   (   ) lazer 

 4  –   (   ) educação    9  –   (   ) vestuário 

5  –   (   ) saúde   10 –  (   ) outros (especificar) _________ 

  

19 – a atividade que o senhor (a) exerce é suficiente para manter a família? 

1 –  (   ) sim    2 –  (   ) não 

   

Obs: Caso a resposta da questão anterior tenha sido sim responder a questão 20. 

 

20 – Quais as necessidades deixam de ser atendidas? 

1  –  (   ) alimentação    6  –  (   ) energia elétrica 

2  –  (   ) habitação    7  –  (   ) água 

3  –  (   ) transporte    8  –  (   ) lazer 

 4  –  (   ) educação    9  –  (   ) vestuário 

5  –  (   ) saúde   10 – (   ) outros (especificar) _________ 

 

HISTÓRIA OCUPACIONAL 

 

21 – Que motivos levou o senhor (a) a vir a ser Camelô 

1  –  (   ) desemprego    

2  –  (   ) Baixo salário na atividade anterior 

7  –  (   ) Não ter patrão 

3  –  (   ) Ajudar no orçamento  

 4  –  (   ) Flexibilidade de horários  

 5  –  (   ) Outros (especificar) _________________________________________  

 

22 – Na atividade anterior o senhor (a) tinha carteira assinada? 

1 –  (   ) sim    2 –  (   ) não 
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Caso tenha tido carteira assinada responder a questão n. 24 

23 – Quanto tempo de carteira assinada? 

1  –  (   ) 01 a 05 anos  

2  –  (   ) Mais de 05 anos até 10 anos 

3  –  (   ) Mais de 10 anos 

    

24 – Qual o ramo de atividade da ocupação anterior? 

1  –  (   ) Agricultura   

2  –  (   ) Comércio  

3  –  (   ) Indústria  

4  –  (   ) Outros (especificar) _______________________________  

 

25 – Por que deixou a ocupação anterior? 

1  –  (   ) demitido 

2  –  (   ) fez acordo com o patrão 

3  –  (   ) Pediu contas 

4  –  (   ) Outros (especificar) _______________________________  

 

Caso tenha sido demitido, responder a próxima questão:  

 

26 – O Senhor (a) atribui sua demissão a que: 

1  –  (   ) problemas pessoas  

2  –  (   ) crise econômica (corte de funcionário) 

3  –  (   ) Baixo grau de instrução 

4  –  (   ) A empresa esta substituindo os funcionários por máquinas. 

3  –  (   ) Outros (especificar) _______________________________ 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO OCUPACIONAL 

 

 

27 – Qual a sua posição na Ocupação:  

1  –  (   ) Proprietário autônomos  

2  –  (   ) Empregados sem registro 

3  –  (   ) Assalariados com carteira assinada 

4 –   (   )  Membros da família com carteira assinada 

5 –   (   )  outros (especificar) ______________________________________ 

 

 

28 – Que tipo de produto o senhor (a) comercializa? _________________________ 
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29 – Quantos dias trabalha por semana? 

1 –  (   ) 1 dia    5 –  (   ) 5 dias 

 2 –  (   ) 2 dias    6 –  (   ) 6 dias 

3 –  (   ) 3 dias    7 –  (   ) 7 dias 

  4 –  (   ) 4 dias 

 

30 – O senhor (a) permanece exercendo esta atividade durante o ano inteiro? 

1 –  (   ) sim    2 –  (   ) não 

 

Obs: Caso a resposta da questão anterior tenha sido não responder a próxima questão. 

 

31 – Responder por quanto tempo o trabalho é interrompido: 

1 –  (   ) dias 

  2 –  (   ) semanas 

3 –  (   ) meses 

 

32 – Ocorre variação no seu ganho durante o ano? 

1 –  (   ) sim    2 –  (   ) não 

 

33 – Em que Ocasiões? _______________________ 

 

III – PERCEPÇÃO DA CONDIÇÃO DE CAMELÔ 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO PESSOAL 

 

1 – Insatisfeito 

2 – Neutro 

3 – Satisfeito 

 

34 – Como você se sente com relação a: 

  

34.1 – A atividade que exerce? (____) 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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34.2 – Ao ganho mensal? (____) 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

34.3 – A jornada de trabalho? (____) 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

34.4 – As condições de trabalho? (____) 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

34.5 – Outras? (____) 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

35 – Gostaria de estar empregado (a) com carteira assinada? 

1 –  (   ) sim    2 –  (   ) não 

 

36 – Se sente perseguido por algum órgão (polícia, fiscalização etc.)? 

1 –  (   ) sim (especificar que órgão) ________________________) 

  2 –  (   ) não 

 

37 – Se sente discriminado? 

1 –  (   ) sim (identificar por quem : ________________________) 

  2 –  (   ) não 

 

 

38 – Alguma outra observação? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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