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Consumir um produto que possui as mesmas qualidades que os similares – sendo 

ou não um pouco mais caro – ou um produto que tenha uma qualidade um pouco 

inferior aos similares – embora seja também um pouco mais barato – com a 

finalidade indireta de promover o bem – viver da coletividade (manter empregos, 

reduzir jornadas de trabalho, preservar ecossistemas, garantir serviços públicos não 

– estatais etc.) é o que denominamos aqui como consumo solidário. 

 
Euclides Mance 

 



 

RESUMO 

 

O tema deste trabalho é dissertar sobre o mover-se de uma economia informal, 

existente no Calçadão dos Mascates (CM) no bairro de São José, Recife, que forma 

uma rede social em busca de renda para sua sobrevivência. A economia capitalista 

depois do advento da globalização dos anos 1990 vem dando muita ênfase à 

economia liberal. Nações abriram suas fronteiras ao comércio e ao investimento e 

alguns países vêm despontando no cenário mundial. Mas esse avanço trouxe um 

preço e nem toda a sociedade estava preparada para se ajustar a essa situação, 

não somente de investimento, mas também de tecnologia. E uma boa parte da 

sociedade que não ficou inserida nesse contexto de desenvolvimento econômico 

foram os informais. O principal objetivo é que a Gestão Pública, municipal e 

estadual, tire o máximo proveito das informações oriundas das pesquisas aqui 

contidas. Fez-se a dissertação desde o Pernambuco das capitanias hereditárias até 

os mascates, buscando a vocação do Recife como pólo de comércio. Foram 

utilizados pensamentos de vários autores, como referencial teórico, sempre os mais 

lidos e ou mais consagrados pela opinião acadêmica. A metodologia da pesquisa é 

dividida em dois focos; fins e meios. Nos fins será descritiva e intervencionista. 

Descritiva porque exige detalhamento do objeto, a partir de observações pessoais e 

análises documental e intervencionista, porque se espera que a Gestão Pública, de 

posse de dados, possa intervir naquela economia, tirando proveito do Capital Social 

ali existente. Quanto aos meios, optou-se pela pesquisa de campo, pois se trata de 

uma investigação empírica que considera como objeto de estudo um fenômeno 

localizado. Ainda foi realizada a pesquisa documental, tais como: fotografias, 

registros; e por último a bibliográfica, para que se pudesse ter uma visão ampla de 

um estudo de caso, necessariamente a sistematização das reflexões teóricas que 

contribuem para que se obtenha de um estudo de caso generalizações e visões 

globalizadas. Esta pesquisa foi construída com base nas informações fornecidas por 

Comerciantes e Clientes do Calçadão dos Mascates (CM), envolvendo um universo 

de cento e trinta e cinco pessoas, sendo oitenta comerciantes e cinqüenta e cinco 

clientes, que foram entrevistadas e responderam a um questionário. Por se tratar de 

uma economia informal, em que vários vivem na clandestinidade, a maioria preferiu 

omitir sua identidade. Mesmo assim, as muitas informações serviram de subsídio 

para a composição, em especial, das proposições estratégias deste TCM. 

 
Palavras-chaves: Mascates. Informal. Comércio. Comerciantes. Clientes. Capital 

Social. 



 

ABSTRACT 

 
 

The purpose of this dissertation is to explain the self-employed economy existing at 

the “Calçadão dos Mascates”, in São José, Recife, that creates a social net in order 

to generate their financial independence. After the big boom of globalization in the 

90s, the capitalist economy is giving a lot of emphasis on the liberal economy. Many 

nations have opened their boarders to the international trade and investments, 

together with that, many countries have appeared in the world scenario. Not all 

countries were ready to this progress, not only related to investments but technology 

as well. Because of that, one part of society was not included in this economic 

development, the self-employed people. The main objective of this dissertation is that 

the state and local government use all the information they can find here which was a 

result of many researches. This dissertation also tells about the history of 

Pernambuco, from hereditary captaincies up to “mascates” showing Recife’s vocation 

as a trade center. Many authors were used as reference, the well-recognized ones 

by the academy. The research methodology will describe the object, starting from 

personal observation and will analyze all the data. It is expected that the state and 

local government interferes on that economy using the social capital that exists there. 

It was also used field research to build this dissertation because it’s talking about an 

empirical investigation that considers as its object a study in a specific place. In 

addition, it was made document research (photos, registers) and bibliographic 

research. This way we could have a bigger idea of a case study, an organization of 

thoughts that contribute to obtain a case study, generalizations and world visions. 

This research was built based on the information given by the traders and clients of 

the “Calçadão dos Mascates (CM)”. One hundred and thirty-five people were 

interviewed and answered a survey; eighty were traders and fifty-five were clients. 

Many people in the self-employed economy live as clandestine so most of them 

didn’t want to reveal their identity in spite of that all the information collected was very 

useful to build the strategies of this dissertation.  

 

Keywords: Mascates. Informal. Trade. Traders. Clients. Social Capital.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este TCM tem como finalidade dissertar sobre a economia informal praticada 

no Bairro de São José, particularmente no Calçadão dos Mascates, Recife (PE), 

também conhecido como Camelódromo1. 

Sempre que se analisam os índices de desemprego no Brasil, o indicador do 

Nordeste aponta para níveis baixos de postos de trabalho com carteira assinada. 

Um dos motivos: a seca. O ciclo de chuvas, que não é regular, traz a falta de 

oportunidade de trabalho atrelada à escassez de renda para a população. 

Pernambuco não foge à regra, pois compõe o quadro do Polígono da Seca, com 

evidência maior para as regiões interioranas e os sertões, onde a estiagem é 

freqüente e mais danosa. A terra ressequida pela ausência de chuvas, nada ou 

muito pouco produz, trazendo fome e desespero para a população. Nesse contexto, 

até a agricultura de subsistência fica comprometida. É quando tem início o êxodo 

rural, as populações carentes são atraídas para as regiões mais povoadas e 

desenvolvidas, como se fosse o grande Eldorado, a solução de todos os problemas.2 

Segundo Wonghon, em matéria publicada pela Agência Brasil:  

 

Vinte e oito municípios do Agreste e do Sertão pernambucano decretaram 
situação de emergência por causa da seca que atinge as duas regiões. [...] 
várias comunidades estão sem água para consumo humano e animal. [...] O 
gerente técnico da Codecipe, major Luís Filho, afirmou que com o 
reconhecimento do estado de emergência pelo governo federal, os 
municípios vão passar a receber benefícios dos programas sociais, carros-
pipa e cestas de alimentos. [...] O diretor de extensão rural da Empresa 
Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), Gilberto Ramos, informou 
que o governo estadual pretende investir, até maio do próximo ano, R$ 7 
milhões no programa de abastecimento de água às populações da área da 
seca.3 

A dura realidade revela-se quando essas populações migram para as 

metrópoles em busca de emprego e renda, chegam totalmente despreparadas para 

um trabalho mais especializado, a maioria não é alfabetizada, tornando-se mais 

                                                 
1 “Camelódromo”. Verbete. “Local, ger. escolhido por autoridade municipal, em que camelôs têm 

licença para exercer a sua atividade. Verbete in: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 
Dicionário Aurélio Eletrônico. Século XXI, Lexicon Informática Ltda. versão 3.0, novembro de 
1999. (versão integral do Novo Dicionário Aurélio, publicado pela Nova Fronteira). 

2 MUNDO Educação. Efeitos do êxodo rural. Disponível em: 
<http://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/efeitos-exodo-rural.htm>. Acesso em: 31 maio 2008. 

3 WONGHON, Márcia. Seca deixa municípios de Pernambuco em situação de emergência. Agência 
Brasil, de 18.10.2006. Disponível em: 
<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/10/18/materia.2006-10-18.8990502391/view>. 
Acesso em: 13 mar. 2008.  



 

difícil a inclusão no mercado de trabalho, que lhes assegure renda digna e direitos 

trabalhistas. Sem oportunidade, e precisando de recursos para sobreviver, muitos 

passam a ao largo da lei, outros migram para o trabalho informal e, na 

clandestinidade, transformam-se no popular camelô. “Dos 69 milhões de brasileiros 

que trabalham, 60%, ou seja, 41 milhões, estão no mercado informal. Na década de 

oitenta, os informais não ultrapassavam 40% da população ativa.4 

Outro fator a ser levado em consideração e que elevou o índice de 

desemprego no Nordeste brasileiro, e em particular no Estado de Pernambuco, foi o 

fechamento de fábricas, aqui instaladas, e a transferência de suas atividades para o 

Sul do país, ocasionado pelo fechamento da Sudene. Com isso, deu-se a perda de 

incentivos fiscais, além, também, da globalização (mercados globalizados). Produtos 

produzidos no exterior chegam ao Brasil com preços muito baixos, que não 

permitem a competição com os nossos, mais elevados. Reflexo da abertura de 

mercado, apêndice da economia neoliberal, cujo resultado não tem sido benéfico 

para o trabalhador brasileiro. Flora Martins explica: 

 
Foi a partir da elaboração do documento conhecido como Consenso de 
Washington, em 1989, reunindo o pensamento de um grupo de intelectuais 
norte-americanos capitaneados por John Willianson, que se estabeleceram 
as regras do modelo neoliberal: disciplina fiscal, redução de gastos, reforma 
tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, 
investimento estrangeiro direto com eliminação das restrições, privatização 
das estatais, desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas e no 
direito da propriedade.5 

 

Dados estatísticos do IBGE, divulgados em 24/01/2008, informam que:  

 
O Recife e a Região Metropolitana, em dezembro de 2007, obtiveram um 
índice de desemprego de 9,9% que foi o segundo maior do país entre as 
seis capitais fontes da pesquisa, ficando apenas atrás de Salvador que teve 
o índice de 11,4%. Informa ainda que a taxa média de desemprego no 
Brasil foi de 7,4%.6 

 
 
 
Tabela 1 – Taxa média de desocupação por Região Metropolitana (%) 

                                                 
4 NÉRI, Marcelo. Apud DIEGUEZ Consuelo. O drama silencioso dos sem-carteira, Veja-revista on-

line, edição nº 1.671, 18 de outubro de 2000. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/181000/p_130.html>. Acesso em: 2 abr. 2008. 

5 MARTINS, Clair da Flora. O modelo neoliberal e os reflexos no Brasil. Disponível em: 
<http://dra.clair.nom.br/materias/detalhe.php?id=1170252493&tema=ul>. Acesso em: 25 fev. 2007. 

6 DESEMPREGO no Recife em dezembro é o 2o maior do País. JC on-line. Informações da 
Agência Brasil. Disponível em: 
<http://wwwibge.com.br/home/presidencia/noticias_visualiza.phd?id_noticia=1077&idpagina=1>. 
Acesso em: 11 mar. 2008. 



 

dez 2004 - dez 2007 

Fonte: IBGE (nota 6). 
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Gráfico 1 – Taxa Média de Desocupação por Região Metropolitana 

Importante salientar que a imensa carga tributária (imposto) que incide sobre 

nossos manufaturados e a carga social (Encargos Sociais), estes incidentes sobre a 

folha de pagamento, em alguns segmentos da economia, superam a marca de 80% 

do salário, fatos estes que vêm onerando e muito os preços de vendas dos produtos, 

pois impostos e encargos são repassados ao consumidor na formação do preço de 



 

venda fazendo com que as empresas percam competitividade no mercado 

globalizado.7 Dados estatísticos da Receita Federal informam que 

 

a Carga Tributária Brasileira em 2005 (último dado disponível) foi de 37,37% 
do PIB, se comparada aos quatros últimos anos subseqüentes, teremos 
então 2001 com 34,01% do PIB, 2002 com 35,61%, 2003 com 34,92%, 
2004 com 35,88% e 2005 com 37,37, verifica-se um crescimento da carga 
tributária de 2001 a 2005, tivemos uma variação de 3,36 pontos 
percentuais.8 

 

Neste cenário, muitas empresas micro, médias e grandes encerraram suas 

atividades sem que conseguissem honrar o passivo trabalhista de seus 

colaboradores demitindo-os sem lhes pagar seus haveres de direito, aumentando o 

desemprego e a pobreza. Uma empresa, qualquer que seja o seu tamanho, compra, 

vende, entrega, emprega, contrata, recebe, paga, este ciclo da economia gera um 

ganho, um lucro que é expresso em riqueza; quando esse ciclo é interrompido, 

transforma-se num dos fatores geradores da pobreza.9 

Anunciam-se para o Estado de Pernambuco grandes projetos na área do pólo 

de Suape, refinarias, estaleiros e novos pisos de fábricas estão sendo anunciados e 

projetados. E aí vem um questionamento: se a grande massa de trabalhadores tem 

pouca qualificação técnica, haverá mão-de-obra qualificada suficiente para atender a 

essa demanda? O Governo tem anunciado diversos cursos de capacitação, mas a 

oferta é bem maior que a demanda.10 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco 

informa que o Complexo Portuário de Suape tem atraído muitos investimentos para 

o Estado de Pernambuco, como: “usina termoelétrica, pólo de poliéster, estaleiro da 

Camargo Correia, a PDVSA [mediante] acordo entre a Petrobras e a Petróleos da 

                                                 
7 BRASIL. Receita Federal. Carga Tributária no Brasil 2005. Estudos Tributários 15. Receita 

Federal/Coordenação Geral de Política Tributária. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. Acesso em: 13 mar. 2008. 

8 Ibid. 
9 CARVALHO, Fernando J. Cardim de; HERMANNY, Paulo Fernando. Ciclos e Previsão Cíclica: o 

debate teórico e o modelo de indicadores antecedentes para a economia brasileira. Análise 
Econômica-revista, ano 21, n. 39. Disponível em: 
<http://www.ie.ufrj.br/moeda/pdfs/ciclos_e_previsao_ciclica.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2008. 

10 PERNAMBUCO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Suape. Complexo Industrial 
Portuário. Investimentos. Disponível em: <http://www.suape.pe.gov.br/atrativos.asp>. Acesso em: 
13 mar. 2008. 



 

Venezuela, a Usina de Regaseificação de Gás Natural e por último os terminais de 

granéis sólidos”.11 

Mesmo com esses anúncios de emprego, e advindo daí a geração de renda, 

tem-se um imenso contingente de trabalhadores desempregados. Por exemplo, os 

migrantes da seca e os desempregados de fábricas que foram desativadas por falta 

de incentivo ou porque não suportaram a carga tributária sobre a receita e o lucro e 

os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.12 

O resultado disso é que esse contingente tem migrado diretamente para a 

economia informal e a muitos deles, porque desconhecem a economia solidária 

(cooperativismo) ou se conhecem não conseguem agrupar-se em cooperativas, 

resta, apenas, como alternativa última, a informalidade, atividade em torno da qual 

se proliferam ambulantes, camelôs ou mascates. 

Na pesquisa realizada no Calçadão dos Mascates (CM), representada pela 

Tabela 8, Experiência Profissional no Mercado de Trabalho Formal dos 

Comerciantes do Calçadão dos Mascates, os dados informam que 40% dos 

entrevistados nunca trabalharam no mercado formal e 60%, depois que saíram do 

mercado formal por falta de novas oportunidades, migraram para a informalidade. 

Trata-se de um índice bastante alto, agravado pela baixa escolaridade e 

conseqüente falta de capacitação profissional. Com esse perfil, dificilmente 

conseguirão retornar ao mercado de trabalho formal, o que não deixa de ser uma 

forma de exclusão. 

 No CM existe um Capital Social a ser conhecido pela gestão pública que com 

base neste estudo poderá delinear políticas públicas eficazes de sustentação dessa 

vertente da economia, o qual, independentemente da forma de comercialização, 

gera trabalho e renda.  

 Sobre o Capital Social, diz Baquero e Cremonese que 

 

o conceito [...] revela um potencial inestimável para desencadear práticas de 
participação e interpelações democráticas capazes de reverter o quadro de 

                                                 
11 PERNAMBUCO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Suape. Complexo Industrial 

Portuário. Investimentos. Disponível em: <http://www.suape.pe.gov.br/atrativos.asp>. Acesso em: 
13 mar. 2008. 

12 DESEMPREGO no Recife em dezembro é o 2o maior do País. JC on-line. Informações da 
Agência Brasil. Disponível em: 
<http://wwwibge.com.br/home/presidencia/noticias_visualiza.phd?id_noticia=1077&idpagina=1>. 
Acesso em: 11 mar. 2008. 



 

incertezas e de exclusão social que caracteriza o cenário brasileiro do novo 
século.13  

 

Sobre Políticas Públicas “outras dessas características diz respeito ao 

objetivo do capital social, qual seja, o de transformar bens intangíveis (confiança 

recíproca) em bens tangíveis (políticas públicas)”.14 

Para melhor discorrer sobre o tema, procurou-se dividir o trabalho em três 

capítulos. No primeiro capítulo – Origem e Evolução Histórica do Comércio no 

Bairro de São José – dissertou-se sobre a evolução do comércio no bairro de São 

José, desde o Recife Donatário até o surgimento atualmente do Calçadão dos 

Mascates, bem como sobre a herança cultural deixada por nossos antepassados.  

No segundo capítulo – Economia Informal como Elemento Condensador 

do Desenvolvimento Sustentável – fez-se uma reflexão teórica e metodológica do 

Capital Social e da Economia Informal que promove o desenvolvimento sustentável 

nas camadas sociais menos favorecidas. 

No terceiro capítulo – Proposição de Estratégias –, após conhecer o 

universo pesquisado, foram esboçadas algumas estratégias com o objetivo de 

subsidiar a Gestão Pública numa possível elaboração de políticas públicas que 

visem beneficiar o setor. 

                                                 
13 BAQUERO, Marcello; CREMONESE, Dejalma. (Orgs.). Capital social: teoria e prática. Ijuí (RS): 

Editora Unijuí, 2006. p. 16. 
14 PRÁ, Jussara Reis. Políticas Públicas, Direitos Humanos e Capital Social. In: BAQUERO, 

Marcello; CREMONESE, Dejalma. (Orgs.). Capital social: teoria e prática. Ijuí (RS): Editora 
Unijuí, 2006. p. 277. 



 

1 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO COMÉRCIO NO BAIRRO 
DE SÃO JOSÉ  
 

 

Neste capítulo, procurou-se fazer a evolução do comércio no bairro do Recife 

até o surgimento do “Camelódromo”, sobre o Recife Donatário, o Recife Holandês, 

os Mascates, o Surgimento do Comércio e, por fim, o Calçadão dos Mascates.  

 

 

1.1 O Recife Donatário  
 

 

Quando uma nação conquista outra, o que vem em seguida, em geral, é a colonização, 

os conquistadores passam a explorar a terra em busca das riquezas naturais da recém-

conquistada possessão, tendo início, assim, a construção de uma nova história, a qual será 

escrita por conquistadores e conquistados. E com o decorrer dos anos novos cenários vão 

sendo construídos. 

Não foi diferente com o Brasil, os portugueses, depois de desembarcarem, em 1500, 

na hoje cidade de Porto Seguro, na Bahia, deram início a o processo de colonização das terras 

brasileiras. Esse processo se enfatizou quando o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em 

Capitanias Hereditárias, tendo sido a capitania de Pernambuco doada a Duarte Coelho Pereira, 

isso em 10 de março de 1534.
15

 

Sobre esse feito, Silva descreve que:  

 

Chegando à Feitoria de Pernambuco em 9 de março de 1535, Duarte 
Coelho fez-se acompanhar de sua mulher, Brites de Albuquerque, do seu 
cunhado Jerônimo de Albuquerque e de algumas famílias do norte de 

                                                 
15 SILVA, LEONARDO DANTAS. Holandeses em Pernambuco 1630-1654. Recife, L. Dantas Silva, 

2005. 320p. il. p. 52. 



 

Portugal que vinham tentar a sorte no desenvolvimento da agroindústria 
canavieira. Coube a esse (fundador de nação) a implantação de forma 
sistemática, das bases da agroindústria açucareira. Trouxe consigo além de 
uma alentada parentela, novas técnicas de fabrico do açúcar com a vinda 
dos engenhos e dos mestres especializados da ilha da Madeira e, 
sobretudo da implantação de capital judeu para o financiamento do 
empreendimento.16 

 

Duarte Coelho Pereira sabia que tinha em suas mãos um grande desafio: desenvolver a 

indústria do açúcar na capitania de Pernambuco, fato que aos poucos foi se solidificando e 

transformando o Recife em um grande porto de abastecimento.
17

 

Vários autores, dissertando sobre os tempos do Brasil Colônia, informam que foi o 

açúcar sua grande riqueza. Os engenhos e a plantação da cana-de-açúcar se expandiram, 

principalmente em terras de Pernambuco. “Portugal trazia para o Brasil experiências em suas 

possessões africanas, como a Ilha da Madeira, onde, nos fins do século XVI, existiam cerca de 

150 engenhos”.
18

 

A agroindústria do açúcar despontava como próspera fonte de riqueza para o 

colonizador. Segundo relatos de GUERRA,  

 

no ano de 1603 era promissora a agroindústria do açúcar em Pernambuco, 
relatórios holandeses da época dizem que desta terra do Brasil podem 
anualmente ser trazidas sessenta mil caixas de açúcar, ainda no mesmo 
relatório informava que em cada caixa vendida na Europa, poderia se ter um 
lucro liquido certo de 38 florins.19 

 

Era a época do mercantilismo, media-se a riqueza das nações pelo sucesso de sua 

balança comercial.  

 
O Recife guardava, nos seus armazéns, caixas de açúcar, preciosa 
mercadoria, ambicionada pelos piratas que navegavam pelos mares, muitas 
vezes, com o consentimento e a ajuda de grandes nações. Outra riqueza 
também atraia, era o pau-brasil, muito comum nas costas pernambucanas. 
Não faltavam, portanto, aventureiros dispostos a lutar e carregar seus 
navios com os bens das terras americanas. Os franceses, quando expulsos 
por Mem de Sá, estiveram no Recife em 1561, mas terminaram por serem 
derrotados, como foram os ingleses que, em 1565, chegaram a ocupar o 
povoado por 30 dias.20 

 

O Recife crescia, o simples povoado foi-se transformando e se expandindo, tomando 

forma de cidade e de centro comercial.  

                                                 
16 Ibid., p. 52-53. 
17 SILVA, LEONARDO DANTAS. Holandeses em Pernambuco 1630-1654. Recife, L. Dantas Silva, 

2005. 320p. il. 
18 REZENDE, Antonio Paulo. O Recife – histórias de uma cidade. Recife: Fundação de Cultura da 

Cidade do Recife, 2002. p. 30. 
19 GUERRA, Flávio. História de Pernambuco. Recife: Massangana, 1992. p. 50. 
20 REZENDE, Antonio Paulo. Op. cit. p. 26. 



 

 
As atividades comerciais ganhavam espaço e para isso certas benfeitorias e 
serviços eram precisos. Portugal fazia investimentos, organizava a 
administração, colocava funcionários, fiscalizava a circulação da riqueza. 
Cresciam as construções e a própria convivência com os chamados 
estrangeiros. Troca de hábitos, informações, moedas e mercadorias. 
Formava-se um núcleo urbano que estreitava, lentamente, seus laços com o 
mundo europeu. Quando os holandeses aqui aportaram, não encontraram 
mais o acanhado ‘Povo dos Arrecifes’.21 

 
 

Essa expansão, que gerou grande fonte de riqueza para o 
colonizador, trouxe consigo a cobiça, motivo pelo qual as novas terras 
passaram a atrair a atenção de ávidos conquistadores. 
 
 

1.2 O Recife (Brasil) Holandês 
 
 

Atraídos pelas riquezas do Brasil Colônia, em 1621 surge a Companhia das 

Índias Ocidentais “com o objetivo de explorar a qualquer preço os lucros que se 

pudessem obter no Brasil”.22 Fato também atestado por Rezende:  

 
A Companhia das Índias Ocidentais representava os interesses dos 
comerciantes holandeses, com direito exclusivo de negociar, durante 24 
anos com as costas e terras da África, situadas entre o Trópico de Câncer e 
o Cabo da Boa Esperança; com as terras e ilhas da América ou Índias 
Ocidentais, a partir da ponta meridional da Terra Nova pelo estreito de 
Magalhães até o estreito de Anjan e, também, com as regiões austrais que 
ficassem entre os meridianos do Cabo da Boa Esperança e a Costa 
Ocidental da Nova Guiné, certamente era um espaço destinado a saques e 
conquistas de novas terras. Os holandeses derrotados na Bahia, invadem 
Pernambuco.23 

 

No período entre 1630 e 1654, a capitania de Pernambuco foi invadida e ocupada 

pelos holandeses tendo sido governada por Maurício de Nassau. Era a “Maurits Staadt dos 

holandeses”.
24

 Sobre isso, relata Rezende que a ocupação da 

 

Holanda brasileira [se deu] com 7 mil homens, em 67 navios, [os quais] 
desembarcaram na Praia de Pau Amarelo, em 16 de fevereiro de 1630. 
Assim começava a invasão holandesa a Pernambuco. O rico açúcar 

                                                 
21 REZENDE, Antonio Paulo. O Recife – histórias de uma cidade. Recife: Fundação de Cultura da 

Cidade do Recife, 2002. p. 27. 
22 GUERRA, Flávio. História de Pernambuco. Recife: Massangana, 1992. p. 50. 
23 REZENDE, Antonio Paulo. Op. cit. p. 33. 
24 SILVA, LEONARDO DANTAS. Holandeses em Pernambuco 1630-1654. Recife, L. Dantas Silva, 

2005. 320p. il. p. 111. 



 

produzido na região aguçou a cobiça dos conquistadores, que se instalaram 
no Recife e dominaram a região por 24 anos.25 

 

Ainda sobre o domínio holandês:  

 
[...] ao longo do século XVII, em pouco menos de uma década, 
especificamente no período nassoviano, o Recife adquiriu suas primeiras 
características de cidade, inclusive mercantil, quando o vilarejo passou a 
abrigar algumas obras de engenharia – como os aterros de mangues e 
drenagem de alagados, com técnicas importadas da Holanda – e de 
arquitetura, quando a ilha de Santo Antônio adquiriu o título de Cidade 
Maurícia, em alusão a Maurício de Nassau, que investiu num projeto de 
urbanização, transformando a cidade em sede daquele que ficou conhecido 
como Brasil Holandês.26 

 

 A intenção dos holandeses para com a cidade Maurícia (Recife), era de que 

ela se tornasse a central do Governo holandês nas Américas. Os holandeses na 

época do Brasil colônia ocuparam desde o Estado do Ceará até o Estado de 

Alagoas, possuindo ainda domínios africanos na Guiné e em Angola. O Nordeste 

holandês no Brasil e as possessões na África ficavam separadas pelo Oceano 

Atlântico, as viagens entre as duas possessões se dava apenas por mar.27 

Na comitiva de Nassau havia pintores, arquitetos, naturalistas, construtores e 

outros profissionais, esse contingente promoveria o desenvolvimento da região e 

também atuaria como funcionários da Companhia das Índias Ocidentais, como relata 

Silva, a seguir:  

 
 
O Recife de então se transformou numa verdadeira Torre de Babel. As suas 
ruas, praças, templos e bodegas foram tomados por holandeses, 
noruegueses, belgas, flamengos, ingleses, alemães, escoceses, 
dinamarqueses e judeus; estes últimos divididos em sefardins, oriundos na 
Península Ibérica, e askenazins, procedentes no norte da Europa. Por força 
da Guerra Brasílica esses recém-chegados tiveram ainda de conviver com 
mazombos, como eram chamados os naturais do Brasil, portugueses, 
espanhóis, italianos, ameríndios [a quem chamavam de brasilianner] e 
negros escravos originários das mais diferentes regiões da África. 28 

 

Na época do domínio holandês foi formado aqui um mosaico de povos que 

influenciaram sobremaneira até os dias de hoje a nossa cultura. No cultivo das terras 

                                                 
25 REZENDE, Antonio Paulo. O Recife – histórias de uma cidade. Recife: Fundação de Cultura da 

Cidade do Recife, 2002. p. 29. 
26 Ibid., p. 7-8. 
27 HISTÓRIA do Recife. Recife, a Mauritsstad. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mauritsstad>. Acesso em: 18 jun. 2008. 
28 SILVA, LEONARDO DANTAS. Os holandeses em Pernambuco: uma história de 24 anos. 

Disponível em: <http://www.pernambuco.com/diario/2003/09/15/especialholandesesf111_0.html>. 
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e na industrialização do açúcar (a indústria do açúcar envolve campo e fábrica), 

muito dinheiro foi gasto e é quando começam a faltar recursos financeiros. O fato 

motivou o abandono de inúmeros engenhos. Muitos proprietários, endividados pelos 

altos juros cobrados pelos comerciantes, abandonaram suas propriedades, que 

levaram ao comprometimento da produção açucareira, um dos focos da riqueza 

daquela época. “Tornava-se fundamental recuperar a produção açucareira, 

conseguir mais aliados entre os senhores de engenho, fornecendo-lhes crédito para 

adquirir escravos e cuidar das plantações”.29 

Nesse contexto começam a se delinear vários segmentos da economia, nos 

setores agrícola, industrial e comercial.  

Os holandeses perderam duas batalhas travadas no monte dos Guararapes, 

em 1648 e 1649, mas não desistiram, ficando sitiados no Recife por cinco anos. 

Finalmente assinaram a rendição na Campina da Taborda em 26 de janeiro de 

1654.30 

É o fim do domínio holandês, mas não da sua influência, o Recife havia 

herdado deles a vocação para o comércio, a vocação mercantilista. 

 

 

1.3 O Recife dos Mascates e o Surgimento do Comércio 
 

 

Na primeira metade do século XVIII, era grande a expansão da cidade do 

Recife.  

[...] em 1745 a população chegava a 25 mil habitantes. Não era de 
estranhar o crescimento. O porto mantinha sua importância e o comércio 
prosperava. Muitos desses portugueses vindos para o Brasil, se 
estabeleceram em terras recifenses, substituindo os holandeses no 
financiamento da produção do açúcar e no tráfico de escravos.31 

 

Ocorria naquela época uma forte queda no preço do açúcar, uma arroba 

(quinze quilos) custava, em 1701, dois mil réis, em 1711 dez anos depois o preço 

despencava para mil cento e noventa réis, esta diferença causou dificuldades 

financeiras aos negócios dos produtores de açúcar, que passaram a recorrer aos 
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Cidade do Recife, 2002. p. 42. 
30 Ibid., p. 49. 
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comerciantes portugueses em busca de empréstimos. Cada vez mais os lusos iam 

se firmando no controle da economia, além de gerir seu próprio comércio que gerava 

lucros, obtinham também lucros advindo de empréstimos aos produtores. Mário Melo 

relata que: 

 
Enquanto isso, os portugueses, dados mais a mercancia do que à 
agricultura, pela facilidade de acumular riquezas em mais breve tempo 
começaram a estabelecer-se na povoação do Recife, onde à beira do porto, 
abriram casas de negócio.32 

 

No século XVII duas classes sociais haviam se sedimentado no Brasil, 

exercendo forte influência na região:  

 
produtores brasileiros (senhores de engenho, fazendeiros de algodão, do 
fumo, mineradores) e os intermediários portugueses – administradores 
coloniais – coletores de impostos, comerciantes. Os ‘senhores de engenho’ 
possuíam latifúndios, máquinas e escravos, mas careciam de capitais. 
Tinham que tomar dinheiro emprestado aos capitalistas portugueses, os 
‘mascates’. Estes lhes impunham juros de 10% ao mês, hoje considerados 
normais nessa nossa época inflacionária, mas então tidos como onzenários, 
de vez que o uso da praça era de 1%, como o foi, durante muito tempo no 
Brasil, até dias recentes. Os empréstimos eram liquidados na ocasião do 
embarque. È aí que se produziam os conflitos de interesse, acusando os 
‘senhores de engenho’ aos ‘mascates’ de usurários e estes aqueles de 
‘caloteiros’, ou seja, maus pagadores, velhacos.33 

 

A respeito dessa troca de “cortesias” entre senhores de engenho e mascates, 

escreve Rezende:  

 
Esses eram chamados de mascates, comparados aos mercadores 
ambulantes que vendiam objetos sem grande valor. Por sua vez os 
comerciantes respondiam chamando a ‘nobreza do açúcar’ de pés-
raspados.34 

 

No período compreendido entre 1710 e 1712 entraram em confronto os 

senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Mário 

Melo conta que: 

 
Preparavam-se ambas as facções para novo entrechoque. A 18 de julho de 
1711, arranjando um pretexto com arruaças de soldados, deu-se a explosão 
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no Recife. Era a desforra. Mascates contra a nobreza, isto é, portugueses 
natos em sua quase totalidade, contra brasileiros natos.35 

 

Mais do que uma guerra de idéias e preconceitos, dava-se ali a desunião 

entre os segmentos da economia da época, de um lado a exploração 

agrária/industrial e do outro o comércio. Salienta-se ainda o ganho financeiro com os 

altos juros cobrados na época. Sobre a expansão do comércio do Recife, diz 

Carvalho:  

 
Essa expansão ganhou impulso com a Independência, afinal de contas o 
Recife tornara-se o eixo do qual emanavam os elos políticos, jurídicos e 
administrativos com o novo Estado Nacional, e os empregos que daí 
resultavam. Isso sem falar da expansão dos aparelhos urbanos, 
empregando gente na construção civil e no setor de serviços em geral. 
Completando o cenário, o aumento das importações serviu para expandir o 
comércio varejista do Recife, que se encheu de tabernas e mercearias e 
lojas de todos os tipos, enquanto nas ruas multiplicavam-se os vendedores 
ambulantes, os negros e negras de ganho e de aluguel.36 

 

Sobre as atividades comerciais ligadas ao porto, diz Campos: 

 
Uma das atividades comerciais mais diretamente associadas ao porto foi o 
tráfico de escravos nos séculos XVIII e XIX, quando foi considerado por 
decreto, ilegal. Os escravos desempenhavam papel importante para o 
comércio da cidade, atuando como vendedores ambulantes no serviço de 
lojas na área central, além dos trabalhos de estiva.37  

 

O Recife despontava como grande pólo comercial. O bairro do Recife, por ser 

zona portuária, abrigava inúmeros armazéns de estivas, na época conhecidos como 

secos e molhados, era o comércio por atacado. E o bairro de Santo Antônio abrigava 

o comércio no varejo.38 

Com a inauguração do Terminal Rodoviário de Santa Rita, a popular 

rodoviária, houve um fluxo imenso de comerciantes atacadistas e varejistas 

oferecendo seus produtos aos comerciantes interioranos que desembarcavam na 

rodoviária para abastecer seu comércio no interior do Estado. Assim, o comércio 

varejista basicamente passou para o bairro de São José; ruas, pátios e travessas, 
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tais como: Rua de Santa Rita, Rua do Nogueira, Rua das Calçadas, Rua dos 

Pescadores, Rua Direita, Rua Tobias Barreto, Rua Vidal de Negreiros, Rua de São 

José, Pátio do Terço, Pátio de São José, Pátio do Pirulito, Beco do Sirigado, 

Travessa de São José, deixaram de ser residenciais para se tornaram comerciais. 

Ruas como Rangel, Praia e Livramento, mantiveram-se como comerciais. 

 Também com essa inauguração do já citado Terminal Rodoviário, o pólo 

comercial do Recife, São José, ficou no meio de dois fluxos de pessoas, dos 

passageiros que vinham para o Recife, e, no outro extremo do bairro, as pessoas 

que desembarcavam na Rede Ferroviária do Nordeste (RFN), também conhecida 

como Estação Central. 

Observa-se ainda, que, no CM, o espaço entre um módulo e outro, no total de 

seis, um dá para uma via de acesso à Estação Central, hoje estação do Metrô, que é 

na realidade um corredor. 

Nos últimos anos tem havido uma descentralização do comércio do Recife, 

diversos centros de compras modernos como os shoppings (comércio varejista), 

foram inaugurados, entre eles, o shopping Recife. No comércio atacadista, temos as 

distribuidoras. No entanto os dois bairros, Santo Antônio e São José, principalmente 

o último, ainda mantém um comércio diversificado e atuante, com forte vinculação 

da economia informal. Campos, sobre isso, diz que:  

 

No caso do Recife, o shopping localizado em Boa Viagem desde sua 
construção teve repercussões diretas sobre o comércio dos bairros centrais. 
Outros shoppings implantados posteriormente na cidade e RMR têm 
contribuído para ampliar este efeito descentralizador, como, por exemplo, o 
Shopping Tacaruna, nas proximidades do centro comercial, e o Guararapes, 
localizado em Jaboatão.39 (Gomes, 1997) (grifos do autor). 

 

 

1.4 O Recife e o Calçadão dos Mascates 

 

 

Multiplicavam-se os vendedores ambulantes. A herança cultural dos mascates 

e a vocação para o comércio, herdadas pelo Recife, além da conjuntura econômica 
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e financeira do país, geraram um grande número de desempregados. Sem emprego 

e renda que lhes desse sustentação, aliados à falta de qualificação para o mercado 

de trabalho, partem para a informalidade, para o comércio informal. O Recife torna-

se, principalmente o bairro de São José, um grande corredor de comércio informal 

ao ar livre onde os mascates ou camelôs instalam seus tabuleiros e oferecem suas 

mercadorias. 

Sobre a origem no nome camelô, diz Cotrim: 

 

A origem da palavra é o árabe khamlat, nome que se dava aos tecidos 
rústicos comercializados em feiras livres e apregoados aos berros pelos 
vendedores, ou camelôs de séculos atrás. Foi quando se popularizou, na 
França, o verbo cameloter, vender quinquilharias, coisas de pouco valor, na 
palavra eloqüente e vibrante do camelô, aquele que escolhe lugar 
movimentado em via pública – de preferência, com intenso passa-passa – 
para anunciar suas mercadorias. É o vendedor ambulante que apregoa 
bugigangas [sic] a platéias bestificadas40 (grifos nossos) 

 

 

Sobre o Shopping Popular Santa Rita, localizado no Cais de Santa Rita, mais 

conhecido com “Camelódromo”, diz Leal que: 

 

Em meados dos anos 90, a Prefeitura do Recife executou um projeto de 
revitalização do centro da cidade, que incluiu o ordenamento do comércio 
informal. Foram criados o Calçadão dos Mascates, que posteriormente ficou 
conhecido como Camelódromo, na Avenida Dantas Barreto, e o Shopping 
Popular Santa Rita, no Cais de Santa Rita, ambos no Bairro de São José. 
Esse projeto surgiu da necessidade de recolocação de 1.800 comerciantes 
informais que haviam sido retirados durante o ‘Programa de Revitalização 
do Centro Histórico do Recife’. No camelódromo, como ficou mais 
conhecida a obra, foram investidos R$ 2,6 milhões.41 

 

No ano de 1994, o Governo municipal do Dr. Jarbas de Andrade Vasconcelos, 

prefeito à época, entregou ao Recife o Calçadão dos Mascates da Avenida Dantas 

Barreto. Foi criado com o objetivo de melhor organizar o comércio ambulante no 

centro da cidade. Dividido em seis módulos, o prédio possui, atualmente, mil e dez 

boxes em atividade, que comercializam os mais variados produtos e serviços. 

Dispõe ainda de três praças de alimentação e seis banheiros públicos, sendo três 

femininos e três masculinos. A última intervenção sofrida pelo Calçadão dos 

Mascates foi em 2004, quando parte da estrutura metálica foi recuperada. Antes 
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disso, em 2002, foram realizados reparos nas instalações elétricas. Hoje a 

administração do CM como também a das feiras livres está entregue à CSURB – 

Secretária de Serviços Públicos do Recife.42 

 

Os arquitetos pernambucanos Ronaldo L'Amour e Zeca Brandão chegaram 
a receber o Prêmio Internacional de Desenho Urbano na 10ª Bienal de 
Arquitetura de Quito, em 1996, pelo projeto do Calçadão dos Mascates. 
Hoje, Zeca Brandão é professor da Universidade Federal de Pernambuco, 
onde coordena os projetos do Laboratório de Arquitetura e Desenvolvimento 
Urbano (Ladu).43 

 

Com a entrega do equipamento Calçadão dos Mascates, a Gestão Pública 

reconhecia publicamente e apoiava o comércio informal. Antes da inauguração 

daquele centro comercial não se tem notícia da adoção de uma Política Pública 

voltada para a economia informal. 
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2 ECONOMIA INFORMAL COMO ELEMENTO CONDENSADOR DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

Neste capítulo, faz-se uma reflexão teórica e metodológica sobre o capital 

social e a economia informal, que promove o desenvolvimento sustentável das 

camadas sociais menos favorecidas. 

 

 

2.1 Capital Social 

 

Entende-se por Capital um patrimônio financeiro expresso em dinheiro ou um 

patrimônio imobilizado expresso em bens móveis e imóveis. Social é aquele que faz 

parte da sociedade. A seguir, alguns entendimentos de autores acerca das 

definições e dos benefícios referentes à expressão Capital Social, segundo Milani 

 
 
Quadro 1 – Síntese de algumas definições de Capital Social44  

Autor Definição Benefícios 
Pierre 
Bourdieu 

Conjunto de recursos reais ou potenciais 
resultantes do fato de pertencer, há muito 
tempo e de modo mais ou menos 
institucionalizado, as redes de relações de 
conhecimento e reconhecimento mútuos. 

Individuais para a classe social a 
que pertencem os indivíduos 
beneficiados. 

James 
Coleman 

O capital social é definido pela sua função. Não 
é uma entidade (entity), mas uma variedade de 
entidades tendo duas características em 
comum: elas são uma forma de estrutura social 
e facilitam algumas ações dos indivíduos que 
se encontram dentro desta estrutura social. 

Resultam da simpatia de uma 
pessoa ou grupo social e do 
sentido de obrigação com relação 
a outra pessoa ou grupo social. 

Robert 

Putnam  

 

Refere-se a aspectos da organização social, 
tais como redes, normas e confiança, que 
facilitam a coordenação e a cooperação para 
benefício mútuo. 

Individuais e coletivos. 

Mark 
Granovetter 
 

As ações econômicas dos agentes estão 
inseridas em redes de relações sociais 
(embeddedness). As redes sociais são 
potencialmente criadoras de capital social, 
podendo contribuir na redução de 
comportamentos oportunistas e na promoção 
da confiança mútua entre os agentes 
econômicos. 

O Capital Social seria um bem 
público e um bem privado, ao 
mesmo tempo. 
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  Conclusão 
Autor Definição Benefícios 

John Durston Corresponde ao conteúdo de certas relações 
sociais – aquelas que combinam atitudes de 
confiança com condutas de reciprocidade e 
cooperação – que proporciona maiores 
benefícios àqueles que o possuem. 

De individual a social (de acordo 
com a tipologia de capital social). 

David 
Robinson 

Refere-se a um conjunto de recursos 
acessíveis a indivíduos ou grupos enquanto são 
de uma rede de reconhecimento mútuo. Esta 
rede é uma estrutura social e tem aspectos 
(relações normais de confiança) que ajudam a 
desenvolver a coordenação e a cooperação e a 
produzir benefícios comuns. 

Benefícios comuns (que 
satisfaçam, ao mesmo tempo, o 
indivíduo e a coletividade, por 
meio de negociação). 

Fonte: MILANI, apud OLIVEIRA, Rosangela, 2002. p. 67-70 

 

 Diante de tais definições, é possível sintetizar Capital Social como sendo um 

conjunto de redes que se relacionam por normas e confiança mútua, transformando-

se em um bem público e privado. 

 Com base nesse conceito, Milani diz que: 

 
O capital físico na teoria econômica é um estoque de bens, ao passo que o 
capital humano é um estoque de competências, qualidades e aptidões. O 
capital social seria assim um estoque de relações e valores, ele seria 
coletivo (para muitos autores) porque compartilhado pelo conjunto da 
sociedade; seu aumento dependeria do aprofundamento destas relações, 
de sua multiplicação, intensidade, reatualização e criação de redes de 
relações.45 

 

Qualquer desenvolvimento local envolve a soma de fatores: sociais, culturais 

e políticos, regulados por um sistema denominado mercado.  

 
E fundamental pensar o desenvolvimento local enquanto projeto integrado 
no mercado, mas não somente: o desenvolvimento local é também fruto de 
relações de conflito, competição, cooperação e reciprocidade entre atores, 
interesses e projetos de natureza social, política e cultural.46 

 

 Entende-se, portanto, que desenvolvimento envolve toda a estrutura social. 

Quando parte da população se desenvolve e atinge bons índices e outra parte não, 

não houve desenvolvimento, e sim aumento de desigualdade social. Observa-se 

isso no Brasil e particularmente no Nordeste brasileiro, onde se costuma dizer que o 

rico é muito rico e o pobre é muito pobre. Convém salientar que desigualdade social 

traz exclusão social. 
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Mas mesmo nestas camadas sociais, nas camadas em que não houve um 

desenvolvimento, existe um Capital Social. Isso é visto no CM. Comerciantes e 

clientes estão conjugados em redes de ajuda mútua, mesmo inconscientemente. 

Quem ali comercializa tem pouco recurso financeiro, quem ali adquire seus produtos 

também dispõe de pouco recurso, essa conjugação forma uma rede social, 

conseqüentemente um Capital Social. Naquela rede, dois atores se complementam. 

David Robinson, já citado, escreve sobre os benefícios comuns do Capital 

Social, que satisfaçam, ao mesmo tempo, o indivíduo e a coletividade, por meio de 

negociação.47 

 
 

2.2 Economia Informal  

 
 

Nestas duas últimas décadas, tem-se presenciado uma mudança sem par na 

economia mundial, o capitalismo globalizado tem provocado mudanças no mundo 

empresarial e conseqüentemente no mercado de trabalho. Na Introdução deste TCM 

disserta-se sobre os efeitos da economia globalizada no Brasil e no Nordeste 

brasileiro e a economia Informal tem dado subsistência a esse contingente de 

desempregados.48 

Os trabalhadores informais não têm carteira assinada, não contribuem para 
a Previdência e estão completamente desassistidos pela legislação social. 
Mas os brasileiros habituaram-se a vê-Ios como um mal necessário. 
Principalmente nos últimos três anos, quando o problema do desemprego 
entrou na ordem do dia, os informais passaram a ser classificados como 
trabalhadores que, na falta de um emprego, arranjaram um jeito de ganhar a 
vida fora da economia oficial. Nesse grupo estão camelôs, empalhadores de 
cadeiras, bóias-frias, bombeiros e eletricistas. Todos trabalhando sem 
direito a aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, FGTS ou outro 
benefício social. E uma casta tão desconsiderada que não consta sequer 
das estatísticas do Ministério do Trabalho. Nada mais equivocado.49  

 
Diz Oliveira, que o capital financeiro tem concentrando riquezas e 
marginalizado a grande maioria da população. Essa população excluída 
historicamente tem reinventado formas alternativas de sobrevivência em 
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todos os campos (educação, saúde, economia), com os aportes que lhe são 
acessíveis, em condições sumamente adversas.50  

 

Economia solidária, economia de comunhão, economia clássica, 

desenvolvimento sustentável, são largamente estudados e difundidos. No entanto, 

quando se trata da economia informal, dos informais, pouco se tem visto sobre eles 

em relação às demais vertentes da economia, muito embora as ciências sociais 

tenham se preocupado muito com esse ramo da economia, principalmente depois 

dos anos 1990 quando o Brasil introduziu no Estado o modelo gerencialista e nossa 

economia passou a ser liberal. Não se encontra farta literatura sobre os informais, a 

incidência maior se dá em artigos esparsos com muitas informações, mas pouco 

estudo.  

Informalidade no Brasil ainda é sinônimo de ilegalidade, daqueles que vivem à 

margem da lei, compram e revendem mercadorias e não recolhem nenhum tributo, 

não há nenhum registro de suas atividades nas fazendas, Federal e Estaduais. Não 

são tratados como sonegadores, mas como ilegais, clandestinos.  

Simplesmente seu comércio, seu negócio, de onde tiram seu sustento, não 

tem “registro de nascimento”, não existe oficialmente, são de fato, mas não de 

direito. 

Um dos comerciantes do Calçadão dos Mascates ao responder ao 

questionário a respeito da obtenção de crédito fácil para seu comércio, respondeu 

que conseguia facilmente nas financeiras porque era aposentado, como o desconto 

é feito diretamente no benefício do INSS o Banco não se nega a emprestar. 

O comércio informal é reconhecido formalmente pelos fornecedores, clientes, 

e pelos pares. Conhecido, mas não reconhecido pela rede bancária que financia o 

desenvolvimento, e, para a Gestão Pública, um comércio de onde tira proveito pela 

circulação da economia e conseqüente sustentação de inúmeras famílias, este 

comércio, embora informal, gera emprego (ocupação) e renda (sustentação 

financeira). Dr. Marcelo Néri, economista chefe do Centro de Políticas Sociais da 

FGV, revela: 

a informalidade, e não o desemprego, é o problema mais grave do mercado 
de trabalho brasileiro. É entre os trabalhadores informais que a pobreza se 
faz mais presente de forma mais acachapante. [...] A situação e tão grave 
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que o desemprego pode ser um mal de luxo, enquanto o trabalho informal é 
um mal de pobre.51 

 

Para chegar a essa conclusão, o economista fez um extenso mapeamento da 

situação dos trabalhadores brasileiros. Nesse estudo, ele constatou que 51% dos 46 

milhões de pobres estão em famílias chefiadas por informais. Alguns não podem 

sequer se dar ao luxo de sair em busca de emprego, encaminhando-se rapidamente 

para a informalidade. Acrescente-se a isso o fato de que os trabalhadores informais 

já são 41 milhões e se transformaram num problema maior que o do desemprego.52  

 Para os que estão na informalidade, verifica-se que com o desemprego, o 

trabalhador perdeu a previdência social, o seguro desemprego, a indenização 

trabalhista e os benefícios incidentes sobre os salários, tais como; 13o salário, Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço, etc. Sem emprego e renda o trabalhador, ao 

migrar para o mercado informal, o faz sem nenhuma garantia de sobrevivência 

social. Segundo Néri,  

 
os estragos da informalidade não recaem somente sobre os trabalhadores. 
Na verdade, essa é uma bomba – relógio prestes a explodir no colo do 
governo. É evidente que, num país onde apenas 40% dos trabalhadores 
contribuem para a seguridade social, a montanha de problemas fiscais só 
tende a aumentar. (Apesar do Estado não arrecadar nada de 40% de 
informais, vai ter que arcar com os custos da saúde, assistência social e 
aposentadoria de idosos carentes), alerta o economista José Pastores da 
Universidade de São Paulo – USP, pelas contas de Pastore, se pelo menos 
50% dos informais se legalizassem, a Previdência não estaria nesta 
situação falimentar. Mais: esses trabalhadores teriam direito a benefícios 
que lhes garantiriam a melhoria das condições de vida, com impacto na 
redução da pobreza.53 

                                                 
51 NÉRI, Marcelo. Apud DIEGUEZ Consuelo. O drama silencioso dos sem-carteira, Veja-revista on-

line, edição nº 1.671, 18 de outubro de 2000. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/181000/p_130.html>. Acesso em: 2 abr. 2008. 

52 Ibid. 
53 Ibid. 



 

3 PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS  

 

 

Conhecer o universo pesquisado e propor estratégias de otimização para que 

a Gestão Pública possa subsidiar-se desse imenso potencial da economia informal, 

como alavancagem para o desenvolvimento sustentável local, no comércio do bairro 

de São José no Recife. Na realidade é um levantamento do Capital Humano que 

circula naquela localidade.  

 

 

 
Fotografia 1 – Vista aérea de um dos módulos do Calçadão dos Mascates (CM) 
Fonte: Hotel Pousada do Peter, 200854 
 

 

 

3.1 Conhecendo o Universo – Análise de Dados  

 

Para que se possam propor algumas estratégias à Gestão Pública municipal 

faz-se necessário conhecer o universo e uma amostra das pesquisas. O universo da 

pesquisa de campo foram os clientes e os comerciantes do Calçadão dos Mascates, 

                                                 
54 HOTEL POUSADA DO PETER. Fotos. Disponível em: <http://www.pousadapeter.com.br. Acesso 

em: 26 mar. 2008. 



 

e a amostra foi assim definida: oitenta comerciantes e cinqüenta e cinco clientes, 

que são os sujeitos da pesquisa, pois os dados tabulados foram fornecidos por eles. 

Quem são, onde vivem, qual sua inserção no contexto social, o que comercializam, 

o que compram, expectativa do local, como vivem e o que esperam da Gestão 

Pública. 

A pesquisa, realizada com oitenta comerciantes e cinqüenta e cinco clientes, 

ficou no anonimato, pois poucos quiseram se identificar. A economia informal, por si 

só, já explica a opção pela anonimidade, foram aplicados formulários que estão nos 

apêndices deste TCM. 

A metodologia da pesquisa é dividida em dois focos: fins e meios. Nos fins 

será descritiva e intervencionista. Descritiva porque exige detalhamento do objeto, 

que tem por base as observações pessoais e análises documental e 

intervencionista. 

 Espera-se que a Gestão Pública, de posse destes dados, possa intervir na 

localidade, tirando proveito do Capital Social que ali se forma, para elaborar suas 

Políticas Públicas. 

Quanto aos meios, foi utilizada a pesquisa de campo, pois se trata de uma 

investigação empírica que considera como objeto de estudo um fenômeno 

localizado.  

O Calçadão tem início nas imediações da Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

e segue até o início da Praça Sérgio Loreto, tomando boa parte da Avenida Dantas 

Barreto. O equipamento é composto de seis módulos, a contar do início da Igreja, 

sendo que o último módulo se encontra praticamente desativado. Com a retirada dos 

terminais de ônibus, houve uma queda expressiva no movimento de pedestres, 

afetando o comércio local. O sexto módulo vez por outra é utilizado (invadido) pelos 

“estrangeiros”55 da feira do “Troca-troca.”56 

 

 

                                                 
55 “Estrangeiros”: termo para designar os comerciantes que invadem o CM e que não são 

permissionários, ou seja, não têm autorização da CSURB para comercializar produtos. Esta 
informação foi colhida entre os entrevistados deste TCM. 

56 “Troca-troca”: “Negociação que envolve troca de objetos usados por novos [...]”. Verbete in: 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico. Século XXI, Lexicon 
Informática Ltda. versão 3.0, novembro de 1999. (versão integral do Novo Dicionário Aurélio, 
publicado pela Nova Fronteira). 



 

A pesquisa não se concentrou em nenhum módulo específico, e sim ao longo 

dos cincos módulos, já que o sexto praticamente encontra-se desativado. O perfil 

traçado envolveu informações fornecidas pelos usuários do CM – comerciantes e 

clientes – e espera-se, com isso, que a Gestão Pública possa tirar proveito destas 

informações. 

No universo pesquisado, definiu-se assim a distribuição da população: 

 
Tabela 2 – Comerciantes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 2 – Comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

Foram entrevistados 80 (oitenta) comerciantes, sendo 46% homens e 54% 

mulheres, observa-se um bom contingente do sexo feminino, naquela localidade. 

Estima-se que hoje trabalhem no Calçadão aproximadamente mil 

comerciantes. A CSURB está realizando um recadastramento, com o intuito de 

precisar a população, naquela localidade. Com base nessa informação, considerou-

se que o universo desta pesquisa abrangeu aproximadamente 8% desse total. 

População  % 

Homens 37 46 

Mulheres 43 54 

Soma 80 100 



 

 

 

Tabela 3 – Idade dos comerciantes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 

Idade Atual 16 / 20 21 / 30 31 / 40 41 / 50 51 / 60 61 / 70 71 / 80  

Homens  11 6 7 6 4 3  

Mulheres  2 6 9 10 9 6 1  

Soma  2 17 15 17 15 10 4 80 

% 3 21 19 21 19 13 4 100 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 3 – Idade dos comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

Na Tabela acima, verifica-se que o maior contingente de comerciantes, 42%, 

está contido na faixa etária que vai dos 21 aos 30 anos, e na faixa dos 41 aos 50 

anos, 3% dos entrevistados são mulheres com idades que variam entre 16 e 20 

anos. A falta de qualificação profissional e o preconceito contra as mulheres as tem 

levado, na informalidade, a trabalhar cada vez mais cedo. Verifica-se que nesta faixa 

de idade os entrevistados são mulheres. 

 

Tabela 4 – Estado civil e média de filhos dos comerciantes do 
Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
Estado Civil  % Filhos Média 

Solteiro(a) 30 37 46 1,5 

Casado(a) 43 54 126 2,9 



 

Divorciado(a) 3 4 5 1,7 

Separado(a) 1 1 2 2,0 

Viúvo(a) 3 4 7 2,3 

Soma 80 100 186 2,3 

Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 4 – Estado civil e média de filhos dos comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

Os dados da Tabela mostram que 43 dos entrevistados são casados, 

representando um total de 54%, a média de filhos entre eles é de 2,9, três filhos por 

casal, incluindo os filhos da população de solteiros, divorciados, separados e viúvos, 

a média cai para 2,3 filhos.  

 



 

Tabela 5 – Grau de instrução dos comerciantes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 

Grau de Instrução Analfabeto 
Ensino 

Fundamental* 
Ensino 
Médio* 

Superior Soma 

Homens 7 11 18 1 37 
Mulheres  2 20 21  43 
Soma  9 31 39 1 80 

% 11 39 49 1 100 
 (*) Concluído e não-concluído. 
 Fonte: Autoria própria 
 
 
 

 
Gráfico 5 – Grau de instrução dos comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

 

Grau de instrução: 11% são analfabetos (assinam o nome, rascunham o 

endereço, fazem conta), nunca freqüentaram a escola. E o maior indicador relativo à 

educação, encontra-se no Ensino Médio, 49% concluíram essa etapa escolar. Mas 

mesmo com Ensino Médio (concluído e não concluído) sentem dificuldade em 

ingressar no mercado formal, pois não possuem cursos de capacitação para 

enfrentar o desafio de um mercado competitivo e globalizado, que tem exigido muito 

e mais dos trabalhadores em qualquer campo de atividade. Dos entrevistados, um 

tem graduação em Matemática; no entanto, por ser portador de nanismo e, segundo 

ele, “não alcançar o quadro para ministrar aulas”,57 sobrevive da informalidade. 

                                                 
57 Informação fornecida por Agenor Ferreira da Silva Filho, em 20 de dezembro de 2007, 

comerciante do CM, em resposta às perguntas formuladas pelo autor deste TCM (informação 
verbal). 



 

 
Tabela 6 – Religião dos comerciantes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008  

Fonte: Autoria própria 
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 Gráfico 6 – Religião dos comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

 

Verifica-se uma tendência não muito acentuada entre os comerciantes para 

agregar aos vários ramos evangélicos, a pesquisa não ficou definida porque 21% 

dos entrevistados não quiseram declarar sua religião. Desta forma, nesse ponto, o 

resultado ficou um pouco prejudicado. 

 

 

Religião Evangélicos 
Católico 
Romano 

Outras 
Não 

Declarado 
Soma 

Homens 14 12 2 9 37 
Mulheres  18 16 1 8 43 
Soma  32 28 3 17 80 

% 40 35 4 21 100 



 

 

Tabela 7 – Idade de iniciação no mercado de trabalho informal dos comerciantes do 

Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

Idade Inicial 
de Trabalho 

05/10 11/20 21/30 31/40 41/50 51/60 61/70 71/80 * Soma 

Homens 10 15       12 37 
Mulheres 4 23 2 1 1    12 43 
Soma 14 38 2 1 1    24 80 
% 17 48 3 1 1    30 100 
(*) Não Responderam ou Não Souberam Informar 
Fonte: Autoria própria 
 
 
 
 

 
Gráfico 7 – Idade de iniciação no mercado de trabalho informal dos Comerciantes do Calçadão dos 
Mascates, Recife, 2008 

 

 

Verifica-se, pelos números acima, que muitos começaram a trabalhar bem 

cedo, 10 homens e 4 mulheres tiveram sua iniciação profissional entre 5 e 10 anos 

de idade, perfazendo um total de 17% dos entrevistados, os quais estavam 

incluídos, ainda, na classificação etária considerada como menores de idade. A 

grande massa, 48%, iniciou no trabalho com idades entre 11 e 20 anos. Os que não 

responderam ou não souberam precisar, representam 30%, concluindo-se então que 

esses percentuais, na realidade, podem ser maiores do que aqueles expressos na 

pesquisa, nas duas faixas iniciais de idades. 

Uma das entrevistadas, comerciante do ramo de alimentos e bebidas 

(lanchonete), em depoimento, disse ter começado muito cedo, vendia pipoca nos 



 

ônibus, era tão pequena que tinha que ficar nas pontas dos pés, para alcançar a 

janela hoje estou melhor já tenho meu próprio negócio. 

 

 

Tabela 8 – Experiência profissional no mercado de trabalho formal dos 

comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 Emprego 
Formal 

Nunca Trabalhou Soma 

Homens 26 11 37 
Mulheres  22 21 43 
Soma  48 32 80 

% 60 40 100 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 
 

 

Gráfico 8 – Experiência profissional no mercado de trabalho formal dos comerciantes do 
Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 
 

Na questão do emprego formal, antes de se tornarem comerciantes, 60% dos 

entrevistados responderam que já tiveram emprego formal (com carteira assinada), 

mas migraram para o mercado informal porque ficaram desempregados e não 

conseguiram logo voltar à formalidade, os outros 40% nunca trabalharam na 

economia formal, já iniciaram na informalidade.  



 

 

Tabela 9 – Local de residência dos comerciantes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 
Local de Residência Recife Jaboatão Olinda Camaragibe Interior Soma 

Homens 24 3 7  3 37 
Mulheres 24 6 6 1 6 43 
Soma  48 9 13 1 9 80 

% 60 11 16 1 12 100 
 Fonte: Autoria própria 

 

 

 
Gráfico 9 – Local de residência dos comerciantes do Calçadão dos Mascates Recife, 2008 
 

 

Na pesquisa sobre a residência dos comerciantes desprezou-se o significado 

Recife e Região Metropolitana.58 Como o Recife limita-se com os municípios de 

Jaboatão, Olinda e Camaragibe, a pesquisa foi tabulada com base nesse conceito, 

os que ficavam fora desse perímetro, foram tratados como residentes no “Interior”. A 

maioria concentra-se no Recife, 60%; Olinda vem em seguida com 16% e, em 

terceiro lugar, os residentes em Jaboatão dos Guararapes, num total de 11%. Do 

interior, residentes em municípios como Vitória de Santo Antão, Igarassu, Abreu e 

Lima, Paulista e Bonança, que representam 12%, 1% mais que Jaboatão, que faz 

                                                 
58 Ver REGIÃO Metropolitana do Recife. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Recife>. Acesso em: 18 jun. 2008. 
Municípios que compõem a RMR: “É formada pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, 
Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço 
da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma, Goiana e Recife”. 
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divisa com o Recife. Observou-se também que, do universo pesquisado, 6 mulheres 

comerciantes, 50% mais que os homens, residem no interior.  

 

 

Tabela 10 – Produtos e serviços oferecidos no Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 

Confecções Celulares / 
Acessórios 

Brinquedos Eletro 
Eletrônico 

Relógios Bolsas 
Carteiras 

Grafitagem 

31 4 5 2 7 4 4 
%              39 5 6 3 8 5 5 
 

Alimentos Games Ervas 
Medicinais 

Importados Bijuterias Produtos 

Evangélicos 

Informática 

4 3 1 3 3 1 2 
%                5 4 1 4 4 1 3 
       

Adereços de 
Época 

Calçados Outros Serviços 
Diversos 

  Soma 

1 1 2 2   80 
%                1 1 3 3   100 

Fonte: Autoria própria 
 
 

 
Gráfico 10 – Produtos e serviços oferecidos no Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 



 

Atraídos pela demanda de confecções, os sacoleiros (estrangeiros) têm 

utilizado o espaço físico do Calçadão dos Mascates, para vender seus produtos. 

 

Para agravar ainda mais a situação, os ambulantes enfrentam a 
concorrência direta e desigual das lojas da sulanca, instaladas a poucos 
metros do Camelódromo. Na sulanca, as peças trazidas de Caruaru, 
Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, são vendidas pelo mesmo preço de 
origem, enquanto os camelôs que vão até aquelas cidades do Agreste para 
comprar as mesmas mercadorias, são obrigados a aumentar o preço para 
obter algum lucro. “Se eu vou até Caruaru e compro uma peça por R$ 0,70, 
tenho que vendê-la no mínimo por R$ 1,00. Mas aqui na sulanca eles 
vendem pelos mesmos R$ 0,70 de lá, e ainda passam o dia todo por aqui 
chamando os clientes para visitar as lojas”, reclama a vendedora Neide 
Ferreira.59 

 

O CM possui um grande corredor de compras, que segundo um dos 

comerciantes entrevistados é um verdadeiro shopping popular. Foi construído para 

abrigar ambulantes, camelôs e mascates, numa demonstração de que a 

informalidade é uma realidade, em torno da qual os gestores, à frente de Poderes 

constituídos, não podem negar a existência, pois que da própria Gestão Pública vem 

a relocação e a construção de ambiente para acomodar o comércio informal. Ali são 

oferecidos serviços e mercadorias, os mais variados possíveis. Existe prestação de 

serviços para tirar risco de CDs e DVDs, também se dá polimento em vidro de 

relógios. Existem até boxes que ministram aulas de computação gráfica, além de 

conserto e montagem de computadores. 

Ali, vendem-se desde relógios, máquinas fotográficas digitais, ventiladores, 

sandálias, até confecções as mais variadas. A incidência maior de vendas, no 

entanto, 39%, está mesmo nas confecções, seguidas dos relógios, 8%, brinquedos, 

6%, e 5% de celulares e acessórios, bolsas e carteiras e alimentos. Os demais 

produtos e serviços oferecidos estão abaixo de 4%. 

 

                                                 
59 CHAVES, Flávio. Um espaço esquecido. Blog do Flávio Chaves. Disponível em: 

<http://gazetapernambucana.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=6
8>. Acesso em: 2 jan. 2008. 



 

Tabela 11 – Retirada média mensal em reais dos comerciantes do Calçadão 
dos Mascates, Recife, 2008 
 200-300 301-400 401-500 501-600 601-700 > 701 * Soma 
Homens 6 3 3 4 2 6 13 37 
Mulheres  6 8 2 1  1 25 43 
Soma  12 11 5 5 2 7 38 80 

% 15 14 6 6 3 9 47 100 
(*) Não Responderam 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 11 – Retirada média mensal em reais dos comerciantes do Calçadão dos Mascates, 
Recife, 2008 

 

Outra questão em que os entrevistados foram bastante omissos, foi no que 

concerne à retirada mensal do caixa do seu negócio, para seu sustento pessoal e de 

sua família. Do universo, 38 comerciantes representando 47% não responderam à 

questão. Índice bastante elevado significando quase metade dos entrevistados.  

A menção da UFPE – Universidade Federal de Pernambuco soou-lhes 

agradável, eles sabem que se trata de um centro de ensino, mas a palavra “federal” 

vinculou-se a federação, assim, a Governo Federal, a Receita Federal, a Policia 

Federal. “Por que a Universidade quer saber quanto ganhamos?”, foi a pergunta 

recorrente. Embora tenha sido explicado que a pesquisa ficaria no âmbito da 

Universidade e que a Gestão Pública poderia tirar proveito das informações para a 

melhoria do mercado informal, sem que os entrevistados precisassem ser 

identificados, a rejeição com relação a esse item foi grande.  

A maior percentagem ficou na primeira faixa: R$ 200 a R$ 300, representando 

15%, e a menor, 3%, na faixa de R$ 601 a R$ 700, evidencia-se que como o número 



 

de omissos foi grande, podem haver algumas distorções em todas as faixas. 

Entretanto, acredita-se que a maior incidência esteja mesmo na faixa de R$ 501 a 

R$ 600. 

 

Tabela 12 – Satisfação com a atividade do comércio 
informal, Recife, 2008 
 Sim Não Soma 

Homens 33 4 37 
Mulheres 33 10 43 
Soma  66 14 80 
% 83 17 100 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 12 – Satisfação com a atividade do comércio informal, Recife, 2008 

 

Os comerciantes têm enfrentado muitas dificuldades, entre elas, a falta de 

segurança, que afugenta os clientes, a falta de limpeza nos corredores e banheiros, 

a existência de goteiras no teto, o problema dos “estrangeiros”, principalmente com 

a feira do troca-troca que vem assustando a clientela, a mudança de local dos 

pontos de ônibus diminuindo o fluxo de pedestres, levando a uma forte queda de 

movimento no Calçadão. 

Mesmo assim, 83% dos entrevistados estão satisfeitos com sua atividade de 

comércio informal. Existe um certo orgulho em identificar-se como “comerciante”, em 

viver da relação de comprar e vender.  

“Sou dono do meu próprio negócio”. “Não sei fazer outra coisa, senão 

negociar. É meu, foi meu suor. Lutei e vou lutar por isso. É melhor do que ser 



 

empregado. Abro e fecho quando bem quero e entendo. Foi Deus que me deu.” 

Essas são algumas expressões ditas pelos entrevistados. Os descontentes, 17%, 

sentem-se assim porque não acreditam que a Gestão Pública revitalize aquele lugar, 

e eles não têm para onde ir. 

 
 

Tabela 13 – Facilidade de crédito bancário para capital de giro 
dos comerciantes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 Sim Não * Soma 
Homens 16 18 3 37 
Mulheres 14 25 4 43 
Soma  30 43 7 80 
% 38 54 8 100 
(*) Não Informado 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 13 – Facilidade de crédito bancário para capital de giro dos comerciantes do Calçadão dos 
Mascates, Recife, 2008 

 

Quanto à facilidade para obtenção de crédito bancário, 38% afirmaram que 

conseguem crédito, mas não por causa de sua relação comercial. Usam o crédito 

oferecido pelo mercado financeiro, aos aposentados do INSS. Os que não são 

aposentados se valem da aposentadoria de parentes.  

 

Tabela 14 – Opinião dos comerciantes sobre o que necessita ser melhorado no 
Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
Recuperação 
do prédio 

Terminal de 
ônibus 

Segurança  Banheiros Padronização 
dos boxes 

Divulgação Padronizar os 
Comerciantes 

72 31 17 10 10 8 7 
%              37 16 9 5 5 4 4 

 



 

Retirar os 
Estrangeiros 

Capital de 
Giro 

Limpeza e 
Higiene 

Instalações 
Elétricas 

Capacitação 
Profissional Outros 

Soma 

7 6 5 5 2 14 194 
%                4 3 3 3 1 7 100 

Estrangeiros: Ambulantes, Sacoleiros e Feira do Troca-Troca 
Fonte: Autoria própria 
 

 
Gráfico 14 – Opinião dos comerciantes sobre o que necessita ser melhorado no Calçadão dos 
Mascates, Recife, 2008 

 

Nas entrevistas, verificou-se uma constante preocupação da população 

entrevistada com relação às mudanças estruturais (prédio e instalações) e com o 

marketing60 (fazer propagação e vender a imagem como um shopping popular). A 

maioria acha que a Gestão Pública tem sido omissa nessas duas questões. Alguns 

acreditam que a revitalização propagada recentemente pela Prefeitura do Recife, 

fará apenas uma maquiagem nas instalações e que o marketing não vai acontecer.  

                                                 
60 Marketing – “[Ing.] 1. Conjunto de estratégias e ações que provêem o desenvolvimento, o 

lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor.” Verbete in: 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico. Século XXI, Lexicon 
Informática Ltda. versão 3.0, novembro de 1999. (versão integral do Novo Dicionário Aurélio, 
publicado pela Nova Fronteira). 



 

Verifica-se que 37% dos entrevistados opinaram por recuperação do prédio. 

Seguido de 16% para a volta dos terminais de ônibus e 9% para o problema da 

segurança, que também tem afugentado os clientes. Estes três itens somam 62% 

O universo de entrevista foi de 80 comerciantes, mas a tabulação de dados, 

neste item da pesquisa, indica 194 sugestões. É que cada um dos entrevistados 

expressou sua opinião de mudanças mais de uma vez. Na questão Outros 

(agrupados), com uma representatividade de 7%, foram feitas algumas observações: 

falta de água, goteiras, melhorias na organização, educação profissional, 

calçamento, estacionamento e outros.  

 
Tabela 15 – Se tivesse outra opção, deixaria de ser 
comerciante informal no Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 Sim Não Soma 
Homens  14 23 37 
Mulheres 22 21 43 
Soma  36 44 80 
% 45 55 100 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 15 – Se tivesse outra opção, deixaria de ser comerciante informal no Calçadão dos 
Mascates, Recife, 2008 

 

Pelas dificuldades enfrentadas no CM, ver Tabela 14, 45% dos entrevistados, 

se tivessem outra opção deixariam de ser comerciantes informais. A maioria falou do 

abandono do prédio e da falta de clientes, ou seja, insatisfação com o ambiente e 

com a atual falta de estrutura, que vem diminuindo as vendas. 

Tabela 16 – População de clientes do Calçadão dos 
Mascates, Recife, 2008 
População  % 
Homens 20 44 
Mulheres  25 56 



 

Soma  45 100 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 16 – População de clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

 

A pesquisa realizada com 55 clientes também ficou no anonimato, poucos 

quiseram se identificar. Seguiu-se a mesma metodologia utilizada com os 

comerciantes, foi realizada nos cinco módulos do CM já que o sexto está 

praticamente desativado. Os homens representaram 44% e as mulheres 56%. 

O contingente feminino naquela localidade é significativo, 54% dos 

comerciantes são mulheres. E na condição de clientes somam 56%, isso no 

universo pesquisado. As mulheres superam o contingente masculino, entre 

comerciantes e clientes. 

 
 
 



 

Tabela 17 – Idade dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
Idade Atual 16 / 20 21 / 30 31 / 40 41 / 50 51 / 60 61 / 70 71 / 80  
Homens 3 6 6 2  2 1 20 
Mulheres 3 8 9 2 3   25 
Soma  6 14 15 4 3 2 1 45 

% 14 31 33 9 7 4 2 100 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 17 – Idade dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

No item idade dos clientes, as maiores idades situam-se entre 31 e 40 anos, 

com 33%, seguidas das de 21 a 30 anos, com 31%, e 16 a 20 anos com 14%. Desta 

forma o maior público situa-se entre 31 e 40 anos.  

 
 
 



 

Tabela 18 – Estado civil e média de filhos dos clientes do 
Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
Estado Civil  % Filhos Média 
Solteiro(a) 25 56 16 0,6 
Casado(a) 16 36 32 2 
Divorciado(a) 2 4 1 0,5 
Separado(a)      
Viúvo(a) 2 4 4 2 
Soma  45 100 53 1,2 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 18 – Estado civil e média de filhos dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

Dos entrevistados, 56% dos clientes são solteiros, seguidos de 36% de 

casados, a média de filhos é bem menor em relação aos comerciantes, por este 

motivo nota-se pouca oferta de roupas infantis no CM, não há demanda / não existe 

oferta.  

 
 



 

Tabela 19 – Grau de instrução dos clientes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 

Grau de Instrução Analfabeto 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Superior Soma 

Masculino  9 6 5 20 
Feminino   8 11 6 25 
Soma   17 17 11 45 

%  38 38 24 100 
Observação: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior: concluído e não-concluído. 
Fonte: Autoria própria  
 
 
 

0

9
6 5

20

0

8
11

6

25

45

0%

38% 38%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Analfabeto Fundamental Ensino Médio Superior Soma

Grau de instrução dos clientes do Calçadão dos Mascates

Masculino

Feminino 

Soma 

%

Gráfico 19 – Grau de instrução dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 

 

Neste item, 24% dos clientes entrevistados tinham curso superior concluído e 

não-concluído. No universo pesquisado não houve registro de cliente analfabeto. 

Portadores de Ensino Fundamental e Médio somados representam 76% . Evidencia-

se um público esclarecido, deve-se tirar proveito desta massa da população que 

freqüenta o CM. 

 



 

Tabela 20 – Religião dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
Religião Evangélicos Católico 

Romano 
Outras Não 

Declarado 
Soma 

Masculino 5 7 4 4 20 
Feminino  7 14 1 3 25 
Soma  12 21 5 7 45 

% 27 47 11 15 100 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 20 – Religião dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

No item religião, 47% dos clientes declarou congregar na Igreja Católica 

Apostólica Romana, e apenas 27% são evangélicos, registre-se que a oferta de 

produtos evangélicos no CM é pequena. Explica-se, pois além do número de 

clientes evangélicos ser pequeno, na Avenida Dantas Barreto, existem inúmeras 

livrarias e lojas que vendem artigos religiosos, havendo maior quantidade de itens 

numa loja, a opção do cliente, supõe-se, deva ser pela loja.  

 



 

Tabela 21 – Local de residência dos clientes do Calçadão dos Mascates 
Recife, 2008 

Local de 
Residência 

Recife Jaboatão Olinda Camaragibe Interior Soma 

Homens 13  1  6 20 
Mulheres 13 3 5  4  
Soma  26 3 6  10 45 

% 58 7 13  22 100 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 21 – Local de residência dos clientes do Calçadão dos Mascates Recife, 2008 
 

 

Dos clientes entrevistados 58% residem no Recife, seguidos de Olinda e 

Jaboatão. No entanto, a incidência de clientes residentes no interior foi significativa, 

22%. Cidades que compõem este item: João Pessoa, Fazenda Nova, Abreu e Lima, 

Itapissuma, Paulista, Floresta, Nazaré da Mata, Paudalho e Aliança. 

Quando o Terminal de Ônibus do Interior se localizava no final da Rua de 

Santa Rita, o comércio naquela localidade experimentou um grande fluxo de 

comerciantes vindos do interior que faziam suas compras naquelas artérias, Rua de 

Santa Rita, Rua dos Pescadores, Rua das Calçadas, essas foram as primeiras a 

serem ocupadas pelos comerciantes. 



 

Mesmo depois que o Terminal Integrado de Passageiros (TIP) foi transferido 

para o Curado, o fluxo do comércio naquelas artérias do bairro de São José não 

sofreu alteração. Ainda com as grandes cadeias de varejo, os distribuidores, que 

instalaram CDs nas principais capitais, houve estabilidade no comércio do bairro de 

São José.61 

Esses 22% de clientes que se deslocam do interior e usam o CM para suas 

compras, atestam o poder de oferta e a diversificação de produtos do comércio no 

bairro de São José. Convém lembrar que numa ponta do bairro havia o TIP – Santa 

Rita e no outro extremo a Rede Ferroviária Federal (RFF), em épocas passadas a 

malha rodoviária chegava até o sertão, o povo interiorano chegava até o Recife, por 

ônibus ou trem e desembarcava no centro do comércio do Recife, no bairro de São 

José. 

O bairro do Recife Antigo abrigava os comerciantes de secos e molhados; 

charque, feijão, arroz, trigo, enlatados, bebidas, bacalhau, etc. Miudezas e 

perfumarias eram no bairro de São José, Ruas como do Rangel, Santa Rita tinham 

sua maior oferta. 

As Ruas Duque de Caxias e Livramento lideravam o comércio de sapatos, 

bolsas e couro. Na Rua da Praia a oferta era e ainda é do comércio de ferros e 

ferramentas. As Ruas da Concórdia e Palma de eletrodomésticos. Nas Ruas Nova, 

Imperatriz e início da Rua da Palma, vendiam-se roupas e tecidos finos. Da metade 

da Rua da Palma para o fim o comércio era de peças e acessórios para automóveis. 

Carros usados, somente na Rua do Imperador, no entorno do Jornal do Commercio. 

Carros novos, na Rua Floriano Peixoto. Essas informações passaram de geração 

em geração, desta forma explica-se os 22% de clientes interioranos que ainda hoje 

procuram o Bairro de São José para suas compras. 

 
 

                                                 
61 CAMPOS, Heleniza Ávila. Comércio na área central do Recife (PE-Brasil): novos e antigos 

conceitos acerca da história da cidade. Scripta Nova-Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona, v. VI, nº 119 (57), 2002. [ISSN: 1138-9788]. Disponível em: 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-57.htm>. Acesso em: 20 fev. 2008. p. 6. 



 

Tabela 22 – Renda média mensal em Reais dos clientes do Calçadão dos 
Mascates, Recife, 2008 
 200/400 401/600 601/800 801/1.000 1.001/1.2

00 
>1.201 * Soma 

Homens 5 5 1 2 1 5 1 20 
Mulheres  3 8 3 3  2 6 25 
Soma  8 13 4 5 1 7 7 45 

% 18 29 9 12 2 15 15 100 
(*) Não Responderam  
Fonte: Autoria própria  

 

 

 

 
Gráfico 22 – Renda média mensal em Reais dos clientes do Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 

 

 

A maior renda dos clientes do CM concentra-se na segunda faixa, de R$ 401 

a R$ 600, seguido logo após de R$ 200 a R$ 400, salienta-se na pesquisa que 15% 

dos entrevistados têm renda superior a R$ 1,2 mil, e apenas 15% não quiseram 

responder a essa questão, acredita-se que tal omissão não alterará 

significativamente o resultado das demais faixas.  

 

 



 

Tabela 23 – Nível de satisfação com as compras efetuadas no 
Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 Sim Não Outros Soma 
Homens 15 2 3 20 
Mulheres 23 1 1 25 
Soma  38 3 4 45 
% 84 7 9 100 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 23 – Nível de satisfação com as compras efetuadas no Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 

Na pesquisa, um dado chama a atenção: 84% dos clientes entrevistado 

estavam satisfeitos com suas compras; 7% descontentes, e no item Outros, que 

representa 9%, as respostas foram “às vezes, mais ou menos, sem qualidade”. 

 
 

Tabela 24 – Facilidade de crédito para compras no Calçadão 
dos Mascates, Recife, 2008 
 Sim Não * Soma 

Homens 11 6 3 20 
Mulheres  8 16 1 25 
Soma  19 22 4 45 
% 42 49 9 100 
(*) Não Informado 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 24 – Facilidade de crédito para compras no Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 

 Quanto à facilidade de crédito para compras, 42% afirmaram que encontram 

facilidade para realizar suas compras. Os comerciantes de maior porte financeiro do 

CM trabalham com cartão de crédito, os menores não podem oferecer essa 

vantagem e são a maioria, 49%. Evidencia-se, aí, uma perda no volume de vendas. 

O restante, 9%, não usam crédito, portanto não puderam opinar.  

 
Tabela 25 – Facilidade para deslocar-se até a Avenida Dantas 
Barreto, Recife, 2008 
 Sim Não * Soma 
Homens 18 1 1 20 
Feminino  23 2  25 
Soma  41 3 1 45 
% 91 7 2 100 
(*) Não Informado 
Fonte: Autoria própria  
 

18
1 1

23

2 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Sim Não *

Facilidade para deslocar-se até a Avenida Dantas Barreto

Feminino 

Homens

91% 7% 2%
 

Gráfico 25 – Facilidade para deslocar-se até a Avenida Dantas Barreto, Recife, 2008 
 

Dos entrevistados, 91% declararam que têm facilidade de deslocar-se até a 

Avenida Dantas Barreto. 

 



 

Tabela 26 – Preferência por realizar suas compras no Calçadão dos Mascates, 
Recife, 2008 
 Qualidade Preço Facilidade Variedade Outros Soma 
Masculino 1 17 2 3 1 24 
Feminino  2 20 1 2 2 27 
Soma  3 37 3 5 3 51 
% 6 72 6 10 6 100 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 26 – Preferência por realizar suas compras no Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 

 

O item preço foi o mais apontado entre aqueles que utilizam o CM para suas 

compras com 72%, seguido de variedades com 10%. Qualidade, facilidade e outros, 

6%. Evidencia-se que quem procura produtos no CM busca preço e variedade. Na 

realidade têm consciência de que os produtos mais em conta, podem não possuir 

uma boa qualidade.  

 



 

Tabela 27 – Sugestões de melhorias a serem feitas no Calçadão dos Mascates, 
Recife, 2008 
 Organização Segurança Divulgação Padronizar Limpeza Outros Soma 

Masculino 10 4 2 2 3 3 24 
Feminino 10 5 1 3 9 5 33 
Soma  20 9 3 5 12 8 57 
% 35 16 5 9 21 14 100 

Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 27 – Sugestões de melhorias a serem feitas no Calçadão dos Mascates, Recife, 2008 
 

 

Os clientes do CM deram opinião sobre as melhorias que poderiam ser 

implantadas naquele local, 35% optaram pela organização, acham que deveria 

haver uma maior organização, com num shopping, com boxes padronizados e 

separados por mercadorias e setores, setor de confecções, eletroeletrônicos, 

calçados, couros, etc. Outra sugestão foi a de que os comerciantes deveriam 

trabalhar com crachá para identificá-los como legalizados no CM, diferenciando-os 

dos estrangeiros.  

Logo após vem o item limpeza com a preferência de 21% dos entrevistados, 

não somente limpeza do corredor, como também a higiene do local como um todo, 

principalmente dos banheiros existentes no prédio. Uma questão de higiene que 

chama atenção é a preparação de alimentos vendidos em alguns boxes do CM.  

A terceira melhoria sugerida pelos clientes foi com relação à segurança, 16% 

dos entrevistados não se sentem seguros em ir até o local ou mesmo permanecer 

por muito tempo lá. Um cliente respondeu que após as 17 horas o local fica mais 

perigoso.  



 

 
3.2 Análise Crítica 
 
 
 

Ao se abordar o tema Redes Sociais e Desenvolvimento Sustentável: 

comércio informal no Bairro de São José, Recife, procurou-se fazer a pesquisa de 

campo e posteriormente uma análise da situação encontrada no Calçadão. Essa 

avaliação abrangeu desde o processo de remanejamento de parte dos informais 

existentes nos vários pontos do Recife, a construção daquela edificação pela 

Prefeitura do Recife e o seu funcionamento até a situação em que se encontram 

hoje os comerciantes informais e as condições estruturais da edificação. 

  

 
Fotografia 2 – Vista lateral do CM, onde se observa lodo e infiltração na pintura da fachada 

 

A economia informal praticada no Bairro de São José, particularmente no 

Calçadão dos Mascates, ou Camelódromo, como se tornou conhecido no Recife, é o 

retrato do desemprego que afeta o Brasil, e particularmente a Região Nordeste. 

Como ponto de partida desta análise, observou-se que a geração de renda 

que acontece na comercialização de produtos, se dá não apenas pelo ato da compra 

e da venda de mercadorias e serviços, mas também na contração de mão-de-obra. 

O que levou a constatar que a informalidade, naquele centro comercial, vai de 



 

encontro aos objetivos mais elementares de crescimento econômico, na medida em 

que os postos de trabalho ali existentes, também contratados de maneira informal, 

geram um círculo vicioso que inibe e recua paulatinamente o recolhimento de 

tributos, que levam à adoção de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, 

infra-estrutura, segurança e tudo o mais que mantém o bem-estar da vida em 

sociedade. 

No caso do Calçadão dos Mascates, e apesar de a gestão pública ter 

destinado por decreto uma área no centro do Recife para construção do 

equipamento e acomodação dos informais – com isso reconhecendo oficialmente a 

existência do setor –, a falta de ações de manutenção preventiva da estrutura física 

e a descontinuidade de ações que beneficiem, que fomentem o comércio informal, 

se mostram abertamente e os problemas agora são ainda mais graves, para os 

informais, os clientes e os transeuntes que por ali estão, que os detectados 

anteriormente à construção da edificação. Entre eles, é que o local tornou-se ponto 

de encontro para venda de drogas, prostituição e assaltos, são homens e mulheres 

que não se enquadram no comércio informal e menos ainda no formal, o que 

afugenta, desvia o cliente daquele ponto popular de vendas. Como conseqüência, 

vê-se dia a dia o declínio do empreendimento. 

Mais detidamente, será feita uma explanação acerca dos problemas mais 

graves que foram constatados quando da realização desta pesquisa, no Calçadão 

dos Mascates: 

Segurança: A falta de adoção de políticas públicas de segurança que 

venham a solucionar o problema no Calçadão e entorno tem afugentado de forma 

significativa a clientela do CM. Representa 16,0% do universo pesquisado e se trata 

de um forte empecilho ao desenvolvimento do comércio local, que a cada dia vem se 

tornando mais perigoso, a qualquer hora do dia ou da noite. Pois, além de o prédio 

se encontrar em más condições de conservação, ainda existe a questão da 

degradação social, com focos de miséria humana, ocasionado pelo desinteresse dos 

gestores no que diz respeito à adoção de políticas públicas de segurança. 

Ocasionalmente, vê-se uma viatura trafegando pelo local, onde deveria haver 

policiamento ostensivo 24 horas por dia. 

Policiamento da Guarda Municipal: Não se vê policiamento ao longo dos 

módulos do CM. Como foi dito, eventualmente circula por lá uma viatura da Polícia, 

fazendo ronda pelo local. Essa existência de policiamento menos repressivo e mais 



 

de orientação, como é o caso da Guarda Municipal, seria uma forma de humanizar 

as relações ali estabelecidas  

Limpeza: O CM está situado no centro da cidade, num bairro histórico, cujo 

entorno está repleto de edificações consideradas cartões-postais da cidade do 

Recife, no entanto o local tem exibido uma aparência de favela, diga-se, nem todas 

as favelas. 

Os clientes que ali fazem suas compras, a cada cem, vinte e um focaram no 

item limpeza como sugestão de melhoria, se os nativos observaram isso, imagine o 

turista que por ali transita; a impressão é extremamente negativa e provavelmente 

esse público não mais voltará ao local. 

O piso de todo prédio está encardido, a sujeira está tão entranhada no solo 

que já não se sabe mais a sua cor original, as goteiras formam depósitos de lama no 

piso que, depois de seca, gruda e se mantém lá indefinidamente. Todo o 

equipamento está deteriorado, observa-se que algumas paredes estão mofadas pela 

ação contínua do sol e da chuva, sem que recebam uma camada sequer de 

impermeabilização.  

 

 
Fotografia 3 – Corredor central do CM. Piso irregular, sujo e iluminação insuficiente 

 

Higiene: Outra grave situação diz respeito à higiene. São pequenos 

restaurantes que preparam e servem diariamente o PF, ou “prato feito”, refeições 



 

rápidas que são preparadas no corredor do CM, muitas vezes em bacias apoiadas 

sobre os bancos usados pelos clientes para se sentar. Não há qualquer cuidado, as 

condições de higiene e limpeza são mínimas, tanto no preparo das refeições quanto 

no momento do consumo. Isso fica constatado em todos os pequenos restaurantes 

do CM, revelando o total descaso dos gestores públicos, os quais deveriam intervir 

nessa área de modo não apenas punitivo, mas de forma educativa, orientando e 

disciplinando continuamente o uso e a manipulação correta de utensílios e 

alimentos. 

Outro aspecto da higiene é com relação aos banheiros públicos, que ainda 

por cima situados ao longo do corredor principal. Alguns metros antes de se passar 

pela porta de entrada, já se sente o odor desagradável. Na realidade, é um foco 

transmissor de doenças, ao qual estão submetidos os comerciantes, os clientes e 

também os pedestres, incluindo também as crianças que diariamente circulam na 

Avenida Dantas Barreto a caminho do colégio. Trata-se, na verdade, de um banheiro 

público localizado no coração do CM. 

 

 
Fotografia 4 – Corredor central do CM, observa-se mofo no teto e ferrugem na estrutura metálica 
 

 



 

 
Fotografia 5 – Parede lateral do CM, observa-se mofo e infiltração 
 

 

 
Fotografia 6 – Pilastra de sustentação, onde se observam pontos de ferrugem, infiltração nas bases 
(“pés de galinha”) e calçamento danificado 
 

 

Instalações Elétricas: Observa-se ao longo do CM que existem gambiarras 

nas instalações elétricas, situação esta que ocasiona uma sobrecarga na linha de 

transmissão, podendo causar um curto-circuito, com perigo iminente de incêndio. 



 

 

 
Fotografia 7 – Infiltrações próximas dos pontos de luz elétrica. Sinais de ferrugem na estrutura 
metálica 
 

 
Fotografia 8 – Vista lateral do CM, onde se observa o estado de deterioração do equipamento 

O CM tem seu início nas imediações da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e 

segue até a Praça Sérgio Loreto, onde se situa o sexto módulo, que se encontra 

quase desativado. Nos primeiros módulos, o comércio é mais intenso com foco 

voltado para a venda de calçados e bolsas, de couro e de napa, e para as 



 

confecções, todos materiais altamente inflamáveis. Convém lembrar que o 

Mercadinho de Santa Rita foi alvo de um incêndio de grandes proporções. Não 

existe no CM uma Brigada contra Incêndio, nem equipamentos para combatê-lo em 

caso de necessidade, sequer um simples extintor de incêndio. Essa informação foi 

passada pelo Sr. Samuel José Fidelis, comerciante/permissionário do quinto módulo 

do CM. 

As instalações elétricas, durante o período chuvoso, oferecem perigo ainda 

maior de provocar choque elétrico em comerciantes e usuários, que e tudo por 

causa da imensa teia de fios descobertos, além de velhos, que se distribuem pelo 

equipamento, fios estes que possuem pouca ou nenhuma camada de PVC ou 

borracha de isolamento. E quando existem estão secas, rasgadas ou estragadas 

pelo tempo e pela não-manutenção preventiva. Um incêndio naquela artéria seria de 

grandes proporções. 

 

 
Fotografia 9 – Eletroduto apresentando ausência de luminária e fiação desencapada 
 

 



 

 
 Fotografia 10 – Marquise solta, oferecendo risco de desabamento 

 

Prostituição: O sexto módulo, por estar praticamente desativado, tem sido 

usado como ponto de encontro para prostituição, ali se consegue uma garota/garoto 

de programa, que se dirigem para outro local, ou consumam ali mesmo o ato sexual. 

O pavimento superior, que deveria ser utilizado como almoxarifado (guarda de 

estoque), tem sido utilizado às vezes como motel. Sabe-se que a prostituição é 

umas das maiores fontes de transmissão da AIDS (SIDA), uma grave doença 

transmitida também sexualmente, que impõe conseqüências devastadoras na 

sociedade. Esses encontros, entretanto, vêm ocorrendo à luz do dia em pleno centro 

da cidade de Recife. 

Drogas: Outra questão que merece especial atenção no sexto módulo é o 

livre comércio de drogas. Sabe-se que esse módulo está situado próximo da Praça 

Sérgio Loreto, no inicio da Rua Imperial, e que as transversais dessa rua 

desembocam na favela do Coque, conhecida por ser uma área marcante de tráfico 

de drogas. Pela proximidade do CM, os traficantes fazem ponto no equipamento, 

vendendo livremente seus “produtos” sem que sejam fiscalizados, molestados, 

perseguidos ou presos. “Todo o Recife sabe que o maior ponto de venda de drogas, 

nesta cidade, situa-se no CM”. Essas informações foram passada pelo Sr. Jaílson 

Delfino dos Santos, comerciante, permissionário e delegado no CM. 

“Permissionários são os comerciantes aos quais a CSURB concede permissão para 

negociar no CM. Delegados são os comerciantes/permissionários, que são eleitos 



 

por eles mesmos para representá-los perante a CSURB. Essa votação é realizada 

na plenária na CSURB”. 

Diante de um quadro desses, é de se perguntar: o que têm feitos os órgãos 

públicos, de todas as instâncias, a sociedade, enfim, para solucionar essa situação? 

Tem-se a impressão de que propositadamente deixaram que o equipamento 

sofresse a ação danosa do tempo e que ao longo dos anos perdesse sua finalidade 

social de agrupar os comerciantes informais, com que propósito não se sabe. 

Em conversa informal no CM, um dos comerciantes, que não quis se 

identificar, desabafa dizendo que já ouviu falar que existe um grupo empresarial do 

Sul do país interessado em comprar todo o prédio, modernizá-lo e transformá-lo num 

imenso Shopping Popular. Não se tem certeza dessa informação, mas de uma coisa 

se sabe, a decadência daquele centro comercial se deve ao descaso dos poderes 

públicos, que não elaboraram uma política de fixação dos 

comerciantes/permissionários, com acompanhamento sistemático da economia ali 

instalada.  

 

 
Fotografia 11 – Estrutura de ligação dos módulos do CM, apresentando infiltração e mofo; no entorno, 
calçadas sujas, danificadas e irregulares 

 
 

 



 

Por não possuir uma política própria, o CM é um exemplo centralizador da 

miséria existente no Recife, além de ser um grande centro de comércio, onde se 

compra e se vende de tudo, de proibido a permitido. 

A impressão que se tem é de que, para resolver rapidamente o problema dos 

comerciantes informais, os gestores públicos optaram por formalizar, dando aspecto 

oficial por meio de decreto, a destinação da área, o remanejamento e por fim a 

concentração em uma “vala comum”, chamada Calçadão dos Mascates, de todos 

aqueles homens e mulheres, trabalhadores, chefes de família, que estão fora do 

mercado formal de trabalho. O abandono em que se encontra o CM passa a idéia de 

exclusão social, de isolamento em uma espécie de gueto, que facilita para os 

gestores públicos, o controle, a observação, sempre à margem, daquele comércio 

informal, do tráfico de drogas, da prostituição, em suma, desses problemas sociais 

de difícil, mas de absoluta e urgente solução. 

 

 
Fotografia 12 – Vão de entrada de um dos módulos do CM. Lanchonete (esq.) defronte do 
banheiro público (dir.). Desnível do piso e lixo espalhado 
Hoje o CM agoniza e carece de uma intervenção séria que venha a 

reestruturar todo o comércio popular da região. Ações que envolvam setores da 



 

gestão pública, especialmente nas áreas de segurança, saúde pública e infra-

estrutura. 

 
 
3.3 Proposição de Estratégias 

 

 

 A pesquisa que deu origem a este TCM veio a corroborar de maneira formal 

todos os problemas que têm sido detectados no CM pelos comerciantes, pela 

população que freqüenta e se utiliza daquele comércio informal, vendendo ou 

comprando, menos pelos gestores públicos. 

Afora o problema local, especificamente o CM, observou-se que nas artérias 

do entorno, o problema dos Mascates ainda não foi resolvido, ou pior, agravaram-se, 

Ruas como Direita, Tobias Barreto, Palma, Duque de Caxias, Beco do Sirigado, 

Beco do Veado e outras do Bairro de São José estão tomadas de vendedores 

ambulantes oferecendo suas mercadorias. Conversando com alguns, eles acham 

que o CM está falindo, depois que as paradas de ônibus foram transferidas, os 

clientes simplesmente desapareceram. Alguns acham que, apesar de tudo, ainda é 

melhor permanecer na rua do que comercializar no CM: “aqui o cliente passa e nos 

vê, lá o movimento caiu muito”. 

 

Em processo de decadência, o espaço carece de divulgação, incentivos e 
ordenamento do comércio são, de acordo com os ambulantes. O Calçadão 
dos Mascates não só apresenta movimento reduzido de público, afugentado 
pela estrutura deficiente, como também vivencia uma grande evasão por 
parte de locatários, insatisfeitos com os poucos compradores. 62 

 

O CM foi construído com o intuito de retirar da rua os informais, os camelôs, 

que incomodavam os pedestres e também os comerciantes formais, legalizados e 

que pagam impostos. A ordenação dos informais ganhou espaço na mídia e elogios 

da população à época, com a instalação de local próprio para o comércio informal. 

Hoje, constatam-se problemas de toda ordem para os informais que ali optaram por 

permanecer, haja vista ter havido um grupo de dissidentes que optou por voltar às 

ruas. Como o interesse desta pesquisa é o CM, foram apartados da análise tais 

dissidentes tendo sido concentrado o foco no recorte: Calçadão do Mascates. 
                                                 
62 CHAVES, Flávio. Um espaço esquecido. Blog do Flávio Chaves. Disponível em: 

<http://gazetapernambucana.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=6
8>. Acesso em: 2 jan. 2008. 



 

A observação que se faz é a de que sua estrutura física carece de uma 

reforma completa, também de uma reordenação dos comerciantes e de um plano 

estratégico para trazer de volta os clientes. 

Em 17 de fevereiro de 2008, o Prefeito do Recife, João Paulo, anunciou a 

requalificação do maior centro de comércio informal do Recife, o Calçadão dos 

Mascates, conhecido como Camelódromo, acenando com uma imensa reforma 

estrutural e também com o reordenamento dos comerciantes que ali estão 

instalados. Informou que o investimento seria da ordem de R$ 2 milhões (dois 

milhões de reais), sendo considerada a maior intervenção já feita nesse espaço 

desde que foi inaugurado em 1994, portanto com 14 anos de uso. Foi feito anúncio 

também do recadastramento de todos os comerciantes locados no Calçadão, e que 

tocam a economia informal naquele local, com o objetivo, entre outros, de facilitar a 

circulação de pedestres.63 

 

 
Fotografia 13 – Momento do anúncio da Requalificação pelo Prefeito João Paulo 
Fonte: Prefeitura do Recife, 200864 

No entanto, o que se observa é que o comércio do CM necessita de bem mais 

do que apenas o que foi proposto, os que ali mantêm seus negócios devem ser 

vistos e trabalhados como Capital Social e não como carentes que pedem para ser 

acolhidos pelos órgãos públicos. 

Além da proposição anunciada pela Prefeitura do Recife, que deverá fazer 

novo cadastro e ordenamento dos comerciantes, é necessário que o local faça parte 
                                                 
63 BOLETIM Diário da Prefeitura do Recife. PCR vai requalificar Calçadão dos Mascates. Recife, 

Coordenadoria de Comunicação Social. Disponível em: 
<http://noticias.recife.pe.gov.br/index.php?GrupoCodigo>. Acesso em: 14 fev. 2008. 

64 RECIFE. Prefeitura do Recife. Secretaria de Finanças. Disponível em: 
<http://www2.recife.pr.gov.br/pr/secfinanças/emprel/publica/fotos_noticia/lista/15_3295>. Acesso 
em: 26 mar. 2008. 



 

do calendário cultural da cidade. Na realidade, o CM carece, entre outras coisas, de 

marketing, de divulgação para sobreviver e poder continuar atendendo ao seu 

público-alvo. 

A seguir, serão elencadas algumas sugestões à Gestão Pública municipal 

para revitalização do CM. Neste TCM, são apresentados subsídios que poderão vir a 

contribuir na formulação de Políticas Públicas que visem ao aumento da oferta de 

trabalho e geração de renda para os informais, naquela localidade.  

Praça de Eventos: um pequeno espaço destinado a eventos culturais, com 

sua programação mensalmente incluída no calendário cultural da Prefeitura. 

Apresentações de danças como frevo, ciranda, coco, coco de roda, baião, etc.; de 

repentistas, de literatura de cordel. Todo o Nordeste, principalmente Pernambuco, 

tem uma diversidade cultural enorme, trata-se de um Estado rico em cultura, mas se 

não se vende bem esse produto, a tendência é que se torne pobre. Esses eventos, 

que sejam pequenos, mas que sejam constantes, pois que tende a atrair clientes, 

além de tornar o lugar agradável e festivo.  

Expresso Cidadão: Já houve sugestão para instalação deste serviço naquele 

local, que tanto agiliza a emissão de documentos e presta um serviço sem par à 

coletividade. 

Marketing: Folhetos explicativos sobre o que significam os mascates e o que 

foi a Guerra dos Mascates. O local ficou mais conhecido como “Camelódromo”, mas 

seu verdadeiro nome é Calçadão dos Mascates. Isso pode vir a resgatar uma parte 

da memória de Pernambuco, em particular a do Recife, e de um povo que, em geral, 

não conta a sua história, não resgata seus valores e com isso seu passado vai 

caindo no esquecimento.  

Praça de Alimentação: Recuperação e padronização da Praça de 

Alimentação. Que sejam servidos em dias específicos pratos da culinária 

pernambucana/recifense.  

Capacitação dos Comerciantes: Informais ou formais, comerciante é 

comerciante, compra, vende, estoca, recebe, paga, necessita conhecer lucro, capital 

de giro e ponto de equilíbrio do negócio, afora outros aplicativos que são 

necessários para fomentar o seu comércio, na realidade ele necessita de 

informações. Que se conte com o Sebrae ou o Senac para realizar pequenos cursos 

de capacitação, envolvendo as áreas de economia e finanças de pequenos 

negócios. Outro curso, o de atendimento ao cliente. Cursos de pequena duração ou 



 

mesmo palestras ilustrativas. No CM, entre os comerciantes um possui curso 

superior em Matemática, por ter nascido com nanismo, segundo ele, não alcança o 

quadro, tendo dificuldade de lecionar. Esse professor pode ser aproveitado por 

algum dos “S” e tornar-se um instrutor, é o aproveitamento do Capital Social.  

Diversificação de Mercadorias: Sugerir aos comerciantes do CM que 

diversifiquem as mercadorias oferecidas ao público, dentro do potencial de cada um, 

a fim de oferecer maior diversidade ao cliente.  

Ponto Turístico: Verifica-se que o CM está instalado dentro de um pólo 

turístico, na realidade todo o bairro de São José é um grande ponto turístico. No 

entorno do CM encontram-se a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o anexo do 

Convento dos Carmelitas. Também o Pátio de São Pedro, conhecido ponto do 

roteiro turístico do Brasil. Têm-se ainda a Casa da Cultura o prédio do Metrorec, a 

Basílica de Nossa Senhora da Penha, a Igreja do Rosário dos Pretos e muitos 

outros que podem vir a funcionar como âncoras do turismo pernambucano, ao lado 

do CM, que, bem estruturado, também pode vir a fazer parte do roteiro turístico do 

Recife. 

 

 
Fotografia 14 – Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo 
Fonte: Hotel Pousada do Peter, 2008 
 

 

 



 

 

 
Fotografia 15 – Pátio da Igreja de São Pedro 
Fonte: Hotel Pousada do Peter, 2008 
 

 

 

 
Fotografia 16 – Casa da Cultura, Bairro de São José 
Fonte: Hotel Pousada do Peter, 2008 
 

 



 

 
Fotografia 17 – Estrada de Ferro Central de Pernambuco (1885–1904)65  
Fonte: Hotel Pousada do Peter, 2008 

 

                                                 
65 Também Great Western de 1904 a 1950. Rede Ferroviária do Nordeste de 1950 a 1975. Rede 

Ferroviária Federal S/A de 1975 a 1982. Metrorec de 1982 até a conclusão deste TCM. Disponível 
em: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efep_pe/fotos/recife02.jpg>. Acesso em 17 abr. 2008. 



 

Financiamento: Também os informais necessitam financiar seus negócios, o 

Governo do Estado anunciou a abertura de um banco multinacional, voltado para 

financiar o micro, médio e pequeno empresário. Trata-se do banco Azteca. O 

Governo municipal pode sugerir a abertura de uma linha de crédito para os 

informais.  

Calçadão dos Mascates: Estudar a possibilidade de abrir outros “calçadões” 

em bairros onde o índice de desemprego é alto. Mesmo com um comércio pequeno, 

a Gestão Pública poderá vir a oferecer boas oportunidades de geração de trabalho e 

renda aos que não estão inseridos no mercado formal. Onde não existe emprego e 

renda, a Gestão Pública pode produzir políticas de geração de trabalho e renda.  

A Lei nº 12.823, de 6 de junho de 2005, que Institui a Política Estadual de 

Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de Pernambuco, em seu Art. 5º, 

inciso IX, § 1º, declara: 

 
§ 1º Consideram-se empreendimentos de Economia Popular Solidária as 
empresas de autogestão, as cooperativas, as associações, os pequenos 
produtores rurais e urbanos, os grupos de produção que atuem por meio de 
organizações e articulações locais, estaduais e nacionais.66 

 

 Vê-se, então, que a Economia Solidária tem respaldo, é reconhecida 

legalmente pelo Estado. A Economia Informal não, muito embora o Calçadão dos 

Mascates tenha recebido o reconhecimento de sua existência, a partir do momento 

em que o Estado inaugura uma obra, na qual foram utilizados recursos públicos para 

sua construção.  

Sugere-se ainda que o Estado (Estado e Município) componha um grupo de 

estudo, com o objetivo de analisar a questão do mercado informal e oferecer à 

sociedade o reconhecimento em lei, dessa vertente da economia. 

 Recomenda-se também a criação de uma Zona, Área ou Espaço de Livre 

Comércio, no qual o informal possa ser reconhecido como comerciante e recebendo 

um tipo de inscrição estadual e municipal. Após adquirir suas mercadorias com 

documento fiscal e tributação diferenciada, eles revendem nessas zonas, áreas ou 

espaço, sem que lhes seja devido nenhum imposto. O imposto é tributado apenas 

na aquisição estando isento na venda. Na realidade, trata-se de concessão de 

                                                 
66 PERNAMBUCO (Estado). Lei nº 12.823, de 6 de junho de 2005. Institui a Política Estadual de 

Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de Pernambuco. Disponível em: 
<www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=413 ->. Acesso em: 
17 abr. 2008. 



 

incentivo fiscal, muitas vezes base de sobrevivência em mercados que necessitam 

de boa sustentação. Essa medida pode vir a transportar os informais para a 

formalidade. 

Paul Singer, no seu livro Introdução a Economia Solidária, relata que: 

 
A competição é boa de dois pontos de vista: ela permite a todos nós 
consumidores escolher o que mais nos satisfaz pelo menor preço; e ela faz 
com que o melhor vença, uma vez que as empresas que mais vendem são 
as que mais lucram, ao passo que as que menos vendem dão prejuízo e se 
não conseguirem mais clientes acabarão por fechar.67 

 

 As minúsculas empresas que vivem em uma economia informal desprovida 

de qualquer assistência da Gestão Pública, simplesmente têm sobrevida, apenas 

sobrevivem no mundo capitalista.  

                                                 
67 SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2002. p. 7. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o estudo feito no decorrer deste TCM sobre a economia informal 

praticada no Bairro de São José, particularmente no Calçadão dos Mascates, Recife 

(PE), também conhecido como Camelódromo, chega-se à conclusão de que a falta 

de emprego, apesar de todo o crescimento registrado nos últimos tempos, ainda é 

um dos maiores problemas brasileiros. A situação se torna ainda mais grave, 

quando a referência se volta para as Regiões Norte e Nordeste. 

Vários fatores contribuíram e contribuem para isso, escassez de chuvas, 

fábricas fechadas pelo efeito da globalização, elevada carga tributária incidente 

sobre receita e lucro, altos encargos sociais incidentes sobre folhas de pagamento, 

entre outros. Esses fatores, isolados ou conjugados, têm escrito a geografia do 

desemprego no Brasil. 

Junte-se a esses fatores, a dificuldade de capacitação profissional daqueles 

que estão desempregados. Quem investe na economia liberal quer retorno em forma 

de lucro, aliás quem investe em qualquer economia quer retorno, seja social ou 

financeiro. As ofertas de emprego têm exigido uma maior capacitação da mão-de-

obra, o mercado de emprego quer qualificação. Mas como exigir qualificação 

profissional de quem está desempregado ou subempregado? Existe um imenso 

contingente de homens e mulheres em busca de trabalho que lhes conceda renda, 

carteira profissional, mas que não têm qualificação.  

Para agravar essa situação, o Estado de Pernambuco detém uma forte 

desigualdade social motivada principalmente pela concentração de renda. Dados do 

Atlas do Desenvolvimento Humano68 elaborado pela Prefeitura do Recife em 

parceria com o PNUD69, indicam que o Recife tem semelhança no seu IDH (Índice 

que mede educação, renda e longevidade) com a Noruega (país europeu) e o 

Gabão (país africano), como demonstra o gráfico a seguir:  

 

                                                 
68 PNUD Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Recife mescla IDH da África 

e da Europa. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1666&lay=pde>. 
Acesso em 21 maio 2008. 

69 Ibid.  



 

 
Gráfico 27 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – Bairros do Recife 
Fonte: PNUD70  

 
 

Sobre a concentração de renda, diz Santos:  

 
é hoje evidente que a iniqüidade da distribuição da riqueza mundial se 
agravou nas duas últimas décadas: 54 dos 84 países menos desenvolvidos 
viram seu PNB per capita decrescer nos anos 80, em 14 deles a diminuição 
rondou os 35%; segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de 1 bilhão 
e meio de pessoas (1/4 da população mundial) vive na pobreza absoluta, ou 
seja, com um rendimento inferior a um dólar por dia e outros 2 bilhões vivem 
com o dobro deste rendimento.71 

 

O capital liberal oriundo da globalização tem atingido também os países ricos.  

 
[...] a concentração de riqueza produzida pela globalização neoliberal atinge 
proporções escandalosas no país que tem liderado a aplicação do novo 
modelo econômico, os EUA. Já no final da década de oitenta, segundo 
dados do Federal Reserve Bank, 1% das famílias norte-americanas 
detinham 40% da riqueza do país e as 20% mais ricas detinham 80% da 
riqueza do país. Segundo o Banco, esta concentração não tinha 
precedentes na história do EUA, nem comparação com os outros países 
industrializados.72 

 

É necessário para sobrevivência humana que se tenha uma renda, um ganho 

oriundo do trabalho. Quando não há trabalho, onde buscar renda? Como lutar pela 

sobrevivência, aqueles que têm seu IDH igual ou menor que 0,632? (como foi visto 

no Gráfico 1). 
                                                 
70 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/pnud/>. Acesso em: 5 junho 2008. 
71 SANTOS, Boaventura de Souza. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002. 

p. 33. 
72 Ibid., p. 34. 



 

A Gestão Pública deveria analisar com bastante atenção o valor não 

monetário do Capital Social existente na Economia Informal e procurar apoiar esse 

segmento. Esta será uma das soluções para aqueles que por vários motivos não 

obtiveram sucesso profissional e social e migraram por uma questão de 

sobrevivência para a informalidade, para o comércio informal.Quando o CM foi 

inaugurado, o Estado reconheceu os informais, hoje é necessário mais que isso, são 

necessárias políticas públicas de trabalho e renda para essas camadas da 

população.  

O economista Marcelo Néri faz citação nesse sentido quando diz que: 

 
parece óbvio que enquanto não se chegar a um consenso sobre como 
colocar estes trabalhadores na formalidade, os governos federal, estaduais 
e municipais têm de pensar em alternativas para reduzir o nível de pobreza. 
Estuda-se a concessão de créditos específicos destinados a permitir que os 
informais que são donos melhorem o desempenho de seus negócios. Assim 
poderiam pensar em legalizar as pessoas que empregam. Todos lucrariam 
se os informais deixassem de ser tratados como trabalhadores de segunda 
classe e como um paliativo indolor para o desemprego.73 

 
Muita diferença dos ricos comerciantes intitulados de mascates do ano de 

1710, para os excluídos comerciantes intitulados também de mascates no ano de 

2008. Decorridos 298 anos, a história é contada ao avesso. Hoje os mascates lutam 

pela sua sobrevivência, antes lutavam pelos juros do capital investido. Antes eram 

os senhores de engenho, hoje a Gestão Pública, assim a luta dos mascates continua 

atendendo às necessidades do momento, diferentemente do que ocorria no século 

XVII. 

Enquanto a Gestão Pública não priorizar os excluídos, o quadro social será 

sempre o mesmo, pobreza que gera violência, tráfico de coisas e de pessoas, 

prostituição, indigência, enfim, a miséria humana estampada diariamente no coração 

do Recife, a qual, de tão olhada passa a não mais ser vista. 

 

                                                 
73 NÉRI, Marcelo. Apud DIEGUEZ Consuelo. O drama silencioso dos sem-carteira, Veja-revista on-

line, edição nº 1.671, 18 de outubro de 2000. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/181000/p_130.html>. Acesso em: 2 abr. 2008. 



 

 
Fotografia 18 – Vista aérea do Início do CM 
Fonte: Hotel Pousada do Peter, 2008 

 
 

No capítulo relativo às estratégias propostas, são feitas considerações e 

sugestões para não só revitalizar, como também humanizar o CM transformando-o 

num local aprazível e representativo, acessível a qualquer tipo de público, incluindo 

aí o turista, o qual, pelas características do Bairro de São José e sua importância 

histórica, tem interesse em visitar os pontos turísticos ali existentes, muitos deles 

construídos pelos colonizadores.  

A idéia de se transformar o CM num grande shopping popular pode resgatar 

não só o comércio informal, mas também os valores da comunidade no entorno, que 

ali reside ou comercializa formalmente. 

Quando da defesa deste TCM, a Gestão Pública dava início à recuperação da 

edificação, entretanto não se observou nesse planejamento, até o momento, 

estratégias para a adoção de medidas humanizadoras. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos comerciantes do 
Calçadão dos Mascates 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste (MPANE) 

 

Formulário de Pesquisa - Comerciantes do Calçadão dos Mascates e Entorno 

Nome (pode omitir) 1 

Endereço comercial                                  Box 2 

Idade atual                                                Com que idade começou a trabalhar? 3 

Estado civil                                                Se casado quantos filhos? 4 

Religião                                                     Denominação 5 

Grau de Instrução 6 

Já foi empregado antes?                           Quanto tempo? 7 

Passou algum período desempregado?    Quanto tempo? 8 

Cidade ou bairro em que reside 9 

Há quanto tempo é comerciante? 10 

Qual ou quais produtos comercializa?  11 

Quantos de seus clientes são evangélicos? 12 

Quantos de seus fornecedores são evangélicos? 13 

Sua família trabalha com você?                    Quantos? 14 

Quantos empregados tem?                           Evangélicos. Outras Religiões 15 

Sua renda mensal aproximada para seu sustento em R$ 16 

Está satisfeito com o seu negócio?              Por quê? 17 

Como micro ou pequeno empresário você consegue crédito bancário? 18 

Na sua opinião, o que precisa mudar no Calçadão dos Mascates? 19 

Qual sugestão você daria à Prefeitura do Recife para ajuda os pequenos comerciantes? 20 

Se tivesse outra opção, deixaria de ser comerciante informal?            Por quê? 21 

Se preferir, não se identifique. 
Observação: Os dados deste formulário de pesquisa serão tabulados e farão parte do Trabalho de Conclusão de 
Mestrado (TCM), do aluno Quintino José Orengo da Silva, do MPANE – Universidade Federal de Pernambuco.  

 
Redes Sociais e Desenvolvimento Sustentável 

Bairro de São José, Recife (PE) 
 



 

APÊNDICE B – Questionário aplicado aos clientes do 
Calçadão dos Mascates 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste (MPANE) 
 
Formulário de Pesquisa – Clientes do Calçadão dos Mascates e Entorno 
Nome (pode omitir)  1 

Bairro em que reside  2 

Idade                                                         Com que idade começou a trabalhar 3 

Estado civil                                               Se casado, quantos filhos? 4 

Religião                                                     Denominação  5 

Profissão                                                   Quanto tempo  6 

Grau de Instrução 7 

Há quanto tempo é cliente do Calçadão dos Mascates? 8 

Por que prefere realizar suas compras neste comércio? 9 

Quais produtos você adquire? 10 

Está satisfeito com suas compras? 11 

Encontra crédito fácil para realizar suas compras? 12 

Tem facilidade para deslocar-se até a Avenida Dantas Barreto? 13 

Suas compras envolvem toda a família?  14 

Sua renda mensal aproximada. 15 

Na sua opinião, o que precisa mudar no Calçadão dos Mascates? 16 

Qual sugestão você daria à Prefeitura do Recife para ajuda os pequenos 

comerciantes? 

17 

Outras sugestões 18 

Se preferir, não se identifique. 
Observação: Os dados deste formulário de pesquisa serão tabulados e farão parte do Trabalho de Conclusão de 
Mestrado (TCM), do aluno Quintino José Orengo da Silva, do MPANE – Universidade Federal de Pernambuco.  

 
Redes Sociais e Desenvolvimento Sustentável 

Bairro de São José, Recife (PE) 



 

APÊNDICE C – Entrevista com o Senador Jarbas Vasconcelos 
 

Prezado Quintino,  

 

Quero registrar o recebimento da sua mensagem, que me foi enviada no dia 30 de 

março próximo passado. Perdoe-me a demora em responder, mas o volume de 

mensagens é muito grande e faço questão de ler todas pessoalmente. 

Interessante o tema da sua dissertação, ainda mais por se tratar de algo que tem a 

ver com sua origem no bairro de São José. Parabéns pela escolha. É fundamental 

as nossas universidades formarem profissionais que possam aprofundar estudos e 

em encontrar soluções viáveis e criativas para nossos problemas. Espero que as 

minhas respostas ajudem. 

Atenciosamente, 

Jarbas Vasconcelos 

 

QUESTÕES: 

 

1 e 2 – Como o Governo Federal vê a questão dos informais? Existe algum 

plano de sustentação e ou melhoria para os informais, no âmbito federal? 

Resposta – Por não integrar a base de sustentação do Governo, não tenho como 

lhe dizer qual é a visão governista desse problema. O que posso afirmar é que a 

elevada carga tributária brasileira termina representando um grande incentivo à 

informalidade. A maneira de se combater isso é a redução gradual e firme dos 

impostos, com a simplificação das regras. Atuando também no incentivo ao 

empreendedorismo. Cidades como o Recife têm uma história ligada ao comércio, ao 

setor de serviços. O Governo Federal, em parceria com os Governos estaduais e 

municipais precisam encontrar soluções criativas para estimular essa vocação. 

Infelizmente, as iniciativas terminam esbarrando na burocracia e na falta de 

interação entre os Governos. A informalidade jamais será extinta, mas não é bom 

para o País que ela represente a maior parte da geração de empregos, por exemplo. 

O Brasil tem um mercado interno forte e em evidente expansão, desde a 

estabilidade econômica que veio com o Real, em 1994. Pesquisas do próprio IBGE 

mostram que quase todas as pequenas empresas brasileiras são informais. O 

desafio agora é incorporar esse mercado “paralelo” à economia real, o que trará 



 

grandes benefícios ao País. Afinal, os trabalhadores informais não têm carteira 

assinada, não contribuem para a Previdência e estão completamente desassistidos 

pela legislação social. 

 

3 – O Recife tem a segunda maior taxa de desempregados do País, com 9,9%, 

atrás de Salvador (11,4%), contra 7,4% do Brasil. O Sr. acha que a economia 

informal amenizaria essa questão dos desempregados? 

Resposta – Acredito que a informalidade no mercado de trabalho deveria ser uma 

questão preocupante para o Governo Federal, pois ela esconde um problema grave, 

pois são trabalhadores que terminam ficando de fora da rede de proteção social. E 

não é com assistencialismo que vamos mudar essa realidade. A maneira correta de 

corrigir isso é com Educação e Formação Profissional. Informalidade passa também 

pela falta de oportunidades de ingressar na economia formal. Todo trabalhador 

gostaria de ter a carteira assinada. Da mesma forma que uma empresa informal 

gostaria de pagar seus impostos, cumprir suas obrigações junto ao Governo. 

 

4 – Quando o senhor inaugurou o Calçadão dos Mascates, tinha em mente um 

ordenamento consciente dos informais, os camelôs. Hoje o problema não foi 

resolvido. O CM está deteriorado e os ambulantes crescem cada vez mais nas 

ruas do Recife. Em sua opinião o que houve? 

Resposta – O Calçadão dos Mascates ou “Camelódromo” foi criado com o objetivo 

de disciplinar e oferecer boas condições de trabalho para os chamados vendedores 

ambulantes. Foi uma iniciativa importante da nossa gestão, mas que não teve o 

devido apoio de outras administrações que vieram posteriormente. Algo parecido 

com o que ocorreu com a recuperação da Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife. 

Em vez de apoiar e ampliar a iniciativa, a atual gestão abandonou o projeto. Existem 

boas propostas que devem ter continuidade, mesmo que tenham vindo de um 

governo anterior. O que é bom e dá certo precisa continuar. 

 



 

5 – O Sr. acha que uma política pública eficiente e eficaz na geração de 

trabalho e renda, com os informais, minimizaria o desemprego e conseqüente 

violência? Já que o desemprego, a falta de trabalho, a falta de perspectiva é 

um dos úteros da violência? 

Resposta – É o que eu disse num das respostas anteriores: a saída para essa 

realidade é a educação e a formação profissional. Não existe mágica nessa área. 

Adotar políticas compensatórias, como a Bolsa Família é importante, para assegurar 

que as pessoas tenham o que comer. Mas se não for priorizada a Educação, 

estaremos apenas perpetuando a pobreza, não estaremos indicando o caminho para 

a justiça social. A informalidade – do trabalho e das empresas – é fruto desse Brasil 

desigual que aí está. 

 

Atenciosamente,  

Jarbas Vasconcelos.  

 



 

APÊNDICE D – Entrevista com o Presidente da Companhia de 
Serviços Urbanos (CSURB), Dr. Alexandre Sena  

 
 
 
1 e 2 – Como o Governo Federal vê a questão dos informais? Existe algum plano de 
sustentação e ou melhoria para os informais, no âmbito federal? 
Resposta – 
 
 
3 – O Recife tem a segunda maior taxa de desempregados do País, com 9,9%, atrás 
de Salvador (11,4%), contra 7,4% do Brasil. O Sr. acha que a economia informal 
amenizaria essa questão dos desempregados? 
Resposta – 
 
 
4 – Quando o senhor inaugurou o Calçadão dos Mascates, tinha em mente um 
ordenamento consciente dos informais, os camelôs. Hoje o problema não foi 
resolvido. O CM está deteriorado e os ambulantes crescem cada vez mais nas ruas 
do Recife. Em sua opinião o que houve? 
Resposta – 
 
 
5 – O Sr. acha que uma política pública eficiente e eficaz na geração de trabalho e 
renda, com os informais, minimizaria o desemprego e conseqüente violência? Já 
que o desemprego, a falta de trabalho, a falta de perspectiva é um dos úteros da 
violência? 
Resposta – 
 
Até a defesa deste TCM, não houve pronunciamento 


