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Resumo: O presente artigo é resultado de estudo da disciplina Empreendedorismo, no curso de Pós
Graduação em Gestão de Pessoas, onde se estudou as razões que levam indivíduos a tornarem
vendedores ambulantes na passarela de acesso da Estação Rodoviária ao Shopping da Bahia, na
cidade do Salvador/BA. O estudo aconteceu entre janeiro e maio de 2017, usou-se fontes
bibliográficas como Schumpeter (1982); Dolabela (2002); Chiavenato (2004); SEBRAE (2000), que
abordam educação empreendedora. Aplicou-se questionários, entrevistas e observação direta.
Concluiu-se que a falta de emprego, a vontade de ter o próprio negócio e o desejo de ser
independente, foram determinantes para essas pessoas tornarem empreendedoras.

Palavras-chave: Empreendedores. Ambulantes. Salvador. Bahia

.

Abstract: This article is the result of a study of Entrepreneurship in the Graduate Course in People
Management, where the reasons that lead individuals to become hawkers on the access walkway from
the Bus Station to Shopping da Bahia in the city of Salvador / BA. The study took place between
January and May 2017, using bibliographic sources such as Schumpeter (1982); Dolabela (2002);
Chiavenato (2004); SEBRAE (2000), which deal with entrepreneurial education. Questionnaires,
interviews and direct observation were applied. It was concluded that the lack of employment, the
desire to have one&39;s own business and the desire to be independent, were decisive for these
people to become entrepreneurs.

Keywords: Entrepreneurs. Ambulantes. Savior. Bahia

Resumen : El presente artículo es el resultado del estudio de la disciplina Empresarial en el curso de
Posgrado en Gestión de Personas, donde se estudió las razones que llevan a los individuos a hacer
vendedores ambulantes en la pasarela de acceso de la Estación de autobuses al Shopping de Bahía,
en la ciudad del Salvador / BA. El estudio tuvo lugar entre enero y mayo de 2017, se utilizaron fuentes
bibliográficas como Schumpeter (1982); Dolabela (2002); Chiavenato (2004); SEBRAE (2000), que
abordan educación emprendedora. Se aplicó cuestionarios, entrevistas y observación directa. Se
concluyó que la falta de empleo, la voluntad de tener el propio negocio y el deseo de ser
independiente, fueron determinantes para que esas personas se convirtieron en emprendedoras.

Palabras clave: Emprendedores. Calle. Salvador. Bahía

1 INTRODUÇÃO

Na cidade do Salvador, parte da população se locomove diariamente para o trabalho, indo e vindo em
processo migratório pendular, portanto, necessita de acessibilidade, onde ruas e avenidas sejam bem
estruturadas, com calçadas e asfaltos em quantidade suficiente para o acesso confortável dos
cidadãos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012), na maioria das cidades
brasileiras, 20% das ruas não possuem pavimentação, 31% das casas no país não têm calçadas no
entorno e, quando têm, falta acessibilidade; apenas 4,7% apresentam rampas nas calçadas. E ainda,
8,6% das rampas acham-se em cidades com mais de um milhão de habitantes, em geral falta
acessibilidade.

Em alguns casos, viadutos, pontes e outros elementos criados para facilitar a acessibilidade, não
atendem às necessidades de parte da população. Como exemplo, pode-se citar o viaduto de acesso
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ao Terminal Rodoviário do Salvador, sentido Shopping Iguatemi (Shopping da Bahia), o qual se tornou
um território ocupado por vendedores ambulantes com barracas de lanches, revistas e frutas. É um
espaço público ocupado na maioria das vezes por pessoas que exercem atividade informal. Pensando
nesse problema surgiu a inquietação que deu origem a essa pesquisa: Por que grande quantidade de
homens e mulheres diariamente escolhe a passarela de acesso à Estação Rodoviária de Salvador/BA
para trabalhar Quais as técnicas usadas para vender na passarela, espaço pequeno e difícil para
movimentação de produtos Assim, nosso objetivo foi pesquisar as razões e os motivos que levam
essas pessoas a se tornarem vendedores ambulantes e quais as técnicas usadas para conseguir
sucesso na atividade. Para desenvolver a pesquisa, inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica, em
que se estudaram alguns teóricos clássicos para explicar conceitos referentes a essa ação
empreendedora, entender qual a importância socioeconômica dos vendedores ambulantes.

Procurou-se entender as razões que levam tais vendedores a se tornarem empreendedores. Além da
observação direta, se aplicaram questionários com perguntas abertas e fechadas, se procurou saber
sobre a realidade dos vendedores ambulantes bem como a relação com os consumidores, como eles
veem a ação de comprar e vender nesse espaço restrito e complicado para movimentação das
pessoas.

Dessa forma o artigo está organizado em várias seções. Na primeira, a introdução, traz o problema da
pesquisa e o objetivo geral do artigo em que aborda a grande quantidade de pessoas que exploram
comercialmente a passarela de acesso à Estação Rodoviária e o Shopping da Bahia, da cidade de
Salvador/BA. Na segunda seção serão apresentados os conceito de empreendedorismo e
empreendedorismo de rua. A terceira seção trará uma abordagem sobre o Micro Empreendedor
Individual–MEI, seguida da quarta seção onde serão demonstrados os resultados da pesquisa;
finalizado com as considerações finais, e as referências que embasaram esse artigo.

2 CONCEITO DE EMPREENDEDORISMO E “EMPREENDEDORES DE RUA”

Para iniciar o estudo foi importante entender o conceito de empreendedorismo, tendo como base a
contribuição de teóricos como: Chiavenato (2004); (2009); Schumpeter (1982); Dolabela (2002)
Hishiric e Peters (2004); entre outros. De acordo com Hisrich (1986) a palavra empreender tem
origem francesa, significa “entrepreneur” que representa aquele que está entre o mediador, um
conceito que evoluiu com o tempo.

Schumpeter (1982) diz que o ser humano passa a ser empreendedor a partir do aproveitamento das
oportunidades, com ideias inovadoras surgidas no âmbito dos negócios, relacionado ao uso de
recursos, combinações sociais econômicas e de serviços. Dessa forma, esse autor deixa claro que o
empreendedor é capaz de converter uma ideia inovadora em perspectivas de sucesso. Pode-se dizer
que, no caso dos vendedores ambulantes instalados no acesso entre o Terminal Rodoviário do
Salvador, sentido Shopping Iguatemi (Shopping a Bahia), além da ideia inovadora, certamente deve
haver estratégias específicas e inovadoras para vender seus produtos, assim como chamar a atenção
dos compradores, falar do produto e ainda em poucos segundos esperar a reação de compra e
concretizar a venda em apenas um minuto aproximadamente.

O vendedor ambulante precisa inovar para poder desenvolver suas atividades nas ruas. Geralmente
ele encontra maiores dificuldades que outros vendedores, principalmente por não estar em local
estratégico, com ponto comercial fixo, localização constante em bairros ou avenidas. Acredita-se que
a todo instante esse empreendedor possa ser ameaçado por fiscalizações, disputa com colegas por
“pontos”, “vagas” ou propriamente pelo espaço de rua. Dessa forma para essa pesquisa
denominamos esses vendedores ambulantes como “EMPREENDEDORES DE RUA”.

Podemos atribuir esse conceito de Empreendedores de Rua a pessoas que vivem na rua e usam a
atividade empreendedora para mudar de vida, ganhar o sustento para a família, sem necessariamente
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estar inscrito como Micro Empreendedor Individual - MEI.

Dessa maneira, o conceito de Micro Empreendedor de Rua pode ser atribuído também a vendedores
que possuem barracas de lona, ou até mesmo vendem produtos e serviços dentro do automóvel em
vários pontos da cidade. Sendo assim, pode ocorrer a mudança do local de exposição dos seus
produtos, um processo considerado inovador. Geralmente tais empreendedores exercem vendas e
demonstração de produtos ou serviços sem local fixo.

Ainda com base nas ideias de Schumpeter (1982, p. 48) acredita-se que o empreendedor ao
promover a inovação, substitui os sistemas de produção atuais, criando e desenvolvendo coisas
novas no mercado, independente de ser comércio, serviço e outros. Observa-se certa dinamicidade
no conceito de empreendedorismo proposto pelo autor, principalmente quando ele cita a “inovação”
como uma característica do empreendedorismo.

Drucker (1985) afirma que o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela e a
explora como sendo uma “oportunidade”. Interessante nas palavras do autor, que ele encara a
“mudança” como uma das perspectivas empreendedoras.

Com base nos dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
(2016), no Brasil os primeiros empreendedores começaram a surgir a partir da abertura da economia
na década de 1990, mesmo assim esses primeiros empreendedores brasileiros possuíam certo grau
de inexperiência para gerir empreendimentos. Nesse período o SEBRAE foi criado com a finalidade
de orientar empreendedores de acordo a realidade da época, pois para o SEBRAE o empreendedor é
o indivíduo que desenvolve uma ideia ousada, proativa e criativa no mundo contemporâneo com a
perspectiva de resultados econômicos.

Segundo Chiavenato (2004) o espírito empreendedor é o “energético” da economia, pode
proporcionar rentabilidade, lucros, desenvolver pessoas e qualidade de vida. Em complemento,
Chiavenato (2004) afirma que empreendedores além de terem ideias inovadoras, são idealizadoras,
pensam em obter lucros, o principal atrativo da economia.

A partir da observação das ações desenvolvidas pelos micros empreendedores de rua, conforme
denominados pela pesquisa, instalados na passarela de acesso à rodoviária do Salvador, foi possível
verificar que são atividades comerciais, venda de chip para celulares, calcinhas, camisas masculinas,
perfumes e artigos de decoração para casa e escritórios, moda infantil, acessórios.

Os ambulantes internalizaram o espírito empreendedor aproveitando conhecimentos diários
desenvolvem as atividades com foco em melhorar a condição financeira, autoestima e obter lucro. De
acordo, com o SEBRAE (2008) mais de dez milhões de trabalhadores informais no Brasil, ganharam o
direito de serem reconhecidos e valorizados na sociedade, a partir do advento da Lei Complementar
nº. 128/2008. Esses trabalhadores se tornaram os Micros Empreendedores Individuais- MEI.

Para o SEBRAE (2008) o MEI tem como objetivo alcançar empreendedores denominados de
autônomos e ambulantes, como cabeleireiros, sapateiros, costureiras, pipoqueiros, entre outros,
chamados de empreendedores individuais, aqueles que lançam suas ideias no mercado sempre
almejando lucratividade.

Nesse sentido, vale lembrar as palavras de Schumpeter (1982) sobre o conceito de empreendedor,
aquele responsável pela “realização de novas combinações que podem ser observadas, desde a
implantação de uma atividade comercial ou serviço”.

Ainda segundo Schumpeter (1982) é importante entender que além da combinação entre a
necessidade e iniciativa de entrar no mercado, os vendedores ambulantes em alguns casos têm o
sonho de ter seus próprios negócios.
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Pode-se dizer que empreendedores são pessoas corajosas, com foco, que têm a visão de transformar
sonho em realidade, trançando trajetórias, correndo riscos, ultrapassando as barreiras, limites e
visando lucros.

Para Dornelas (2005) empreendedores são visionários, têm e visão de futuro, sabem aonde querem
chegar. “O empreendedor cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente o crescimento
que quer buscar para a empresa e visa também a geração de empregos e riquezas” (Dornelas, 2005,
p. 28).

Geralmente as ações empreendedoras dos vendedores ambulantes devem ser iniciadas por
acreditarem que a oportunidade percebida poderia proporcionar ganho financeiro, podendo ser
considerada por essas pessoas como um trabalho, que poderá melhorar a sua vida, uma discussão
que pode ser comparada a partir da visão de Bernardi (2007) ao afirmar que:

Cabe considerar que existem muitas motivações e razões objetivas e
subjetivas para se começar a empreender, como o surgimento de ideias, a
necessidade de realização, independência, fuga de rotina profissional, maiores
responsabilidades e riscos; prova de capacidade, auto realização, maior
ganho, controle da qualidade de vida e status.( BERNARDI (2007, p. 11).

Levando em consideração a citação de Bernardi (2007) a realidade dos ambulantes empreendedores,
é motivada pela necessidade de realização, para obterem maiores ganhos e assim poderem suprir as
necessidades financeiras; alguns, além do lado financeiro pretendem recuperar a autoestima
socioeconômica. Para o autor, riscos é uma realidade do empreendedor, entende-se que correr risco
independe do tipo de empreendimento. Correr riscos ou assumir riscos é inerente tanto no
empreendedorismo individual, quanto no corporativo, público, informal, franqueado, franqueador ou
outros.

Para Jean Baptiste Say e Richard Cantillon, economistas que primeiro escreveram no século XVII
sobre empreendedorismo, o empreendedor exerce várias funções, como produzir, gerir e colocar em
prática o sonho de ter um negócio. Os ambulantes empreendedores possuem características próprias,
como autoconfiança e dinamismo que vai além da iniciativa de colocar em prática o sonho do próprio
negócio, alguns são consideram pelo SEBRAE(2008), como micro empreendedor.

Para o SEBRAE (2008) são características do empreendedor a autoconfiança, motivação, poder de
comunicação, flexibilidade, iniciativa, integridade, liderança, capacidade de negociação e outros.

3 MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -MEI

A Lei Complementar nº 128 de 19 de Dezembro de 2008, instituiu condições específicas para que o
trabalhador denominado informal possa se tornar um MEI legalizado. Para isso, facilita a inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico- CNPJ, dando direito à abertura de conta na rede bancária,
empréstimo e emissão de notas fiscais, além de ficarem isentos de tributos federais.

Conforme, a Revista Exame (2015), o crescente aumento de microempreendedores individuais (MEI),
cada vez está mais qualificado, com perfil e gênero diferente. Segundo a Revista, há um crescente
aumento de novos empreendedores, principalmente do sexo feminino, em alguns casos há mulheres
que desenvolvem atividades nas áreas de comércio e serviços, gira em torno de 38%, serviços 37%
com idade de 31 a 40 anos.

O MEI é considerado pelo SEBRAE, no sistema financeiro nacional, como pessoa física, que trabalha
por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, com faturamento máximo de R$
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60.000,00 (sessenta mil reais) por ano e que não tenha participação em outra empresa como sócio ou
titular.

Para o SEBRAE (2016), independente do gênero, os empreendedores cadastrados no sistema MEI
além de ter acesso ao CNPJ, isentos de Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL pagarão
apenas uma taxa que terá como referência um percentual do salário mínimo nacional, destinado à
Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS, como a benefícios de auxílio maternidade, auxílio doença,
aposentadoria, entre outros.

Conforme o SEBRAE (2016), o MEI instituído, é uma oportunidade para o cidadão brasileiro que
trabalha por conta própria vendendo, prestando serviços, inovando ou desenvolvendo outras
atividades empreendedoras, testando habilidades, nesse sentido os empreendedores de rua deverão
também estar inseridos.

Para Dolabela (2002), existem pessoas que nascem com atitudes e características predestinadas ao
empreendedorismo. Levando em consideração as palavras do autor, pode-se acreditar que os
empreendedores de rua possuem aptidões empreendedoras que, colocadas em práticas, evoluem
gradativamente de acordo com o contexto econômico, formação social e o foco de cada um.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

Para se entender a realidade dos vendedores ambulantes instalados na passarela da Estação
Rodoviária do Salvador, sentido Shopping da Bahia, entrevistou-se várias pessoas, denominadas pelo
estudo “empreendedores de rua”, que colaboraram com a pesquisa e identificadas no trabalho pela
letra E de empreendedor e numeradas de 01 a 06 de forma aleatória, apenas para efeito de
organização dos dados. Foram também entrevistadas de forma aleatória 06 pessoas, compradores
dos diversos produtos, caracterizadas como comprador 1 (C1).

Para diagnosticar a realidade dos empreendedores de rua e entender o problema da pesquisa, os
questionários aplicados e entrevistas proporcionaram o entendimento e colocações da pesquisa com
abreviações: E1-empreendedor 1; E2- empreendedor 2; E3- empreendedor 3; E4- empreendedor 4;
E5-empreendedor 5; E6-empreendedor 6. Além dos empreendedores foram entrevistados possíveis
compradores, representados na pesquisa como C1- comprador 1; C2-comprador 2; C3- comprador 3;
C4-comprador 4; C5- comprador 5; e assim sucessivamente. Como questão inicial, interessou-nos
saber qual a principal motivação que levou essas pessoas se tornarem empreendedoras. Assim
responderam:

E1 [...] Minha principal motivação foi ganhar dinheiro, criar uma renda para minha família. Isso
aconteceu a partir do momento que fui demitido, entrei no vicio do álcool e quase perdi a família.

E1[...] Um amigo me ajudou a comprar os primeiros produtos, dai comecei revendendo produtos, isso
faz dois anos, hoje posso dizer que tenho o meu próprio negócio Graças a Deus estou bem, não me
falta dinheiro no bolso, minha família está tranquila com o que faço.

Observa-se na resposta do empreendedor (E1) a importância da ajuda do amigo, após a situação de
passar pelo vício do álcool, tudo isso aliado à vontade de ter seu próprio “negócio”, um argumento que
pode ser contextualizado as palavras de Chiavenato (2007, p.15):

A decisão de tocar seu próprio negócio deve ser muito clara. De início, é a sua
decisão principal. Você deve estar profundamente comprometido com ela,
para ir em frente, enfrentar todas as dificuldades que normalmente aparecem,
derrubam os obstáculos que certamente não faltarão. Se o negócio falhar —
esse é um risco que realmente existe —, isso não deve derrubar seu orgulho
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pessoal nem sacrificar seus bens pessoais. Tudo deve ser bem pensado e
ponderado para garantir o máximo de sucesso e o mínimo de dores de
cabeça.

O empreendedor, E2 deixou claro que sua principal motivação foi a necessidade de obter renda para
sustentar a família, quando respondeu [...] ter uma renda familiar.

Para Chiavenato (2007, p.17) “o empreendedor é a pessoa que inicia ou opera um negócio para
realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando
continuamente”.

O E3 sem medo de pré-julgamentos, falou sem maquiar as palavras

[...] Comecei a trabalhar vendendo vários produtos, por necessidades financeiras, estava
desempregado, com dois filhos e uma esposa para sustentar.

O empreendedor E4, afirmou de forma diferenciada dos demais, sua principal motivação foi tornar um
negócio.

[...] O desejo de conquistar minha independência financeira, a vontade de não trabalhar para empresa
privada, ficando limitado a um teto salarial, sem expectativas de crescimento profissional.

Importante quando o E4 responde que a conquista financeira foi seu principal foco, atrelado à vontade
de obter crescimento profissional. Entende-se que grande parte dos trabalhadores são instigados a
desenvolver atividades empreendedoras, principalmente pelo fato do mercado de trabalho cada dia
mais competitivo, cheio de exigências. Para Dolabela (2002, p. 39):

A década de 1990 tem sido marcada pelo aumento da opção pelo auto
emprego e pelo surgimento de empreendedores involuntários representados
principalmente por recém – formados e por trabalhadores demitidos de
corporações e órgãos públicos em virtude de reestruturação, fechamento,
privatizações, fusões, ou seja: pessoas que, não conseguindo colocação ou
recolocação no mercado, se veem forçadas a criar seu emprego como única
alternativa de sobrevivência.

Em decorrência da crescente falta de emprego, e a necessidade de ganhar dinheiro para
sobrevivência, surge gradativamente grande número de empreendedores de rua que, a partir de
vários fatores, colocam suas ideias em prática, aproveitando as oportunidades de mercado, tentando
conquistar a independência financeira, passam a administrar “seu próprio negócio”, uma forma de
gerar renda para o sustento da família.

Quando se questionou sobre a estratégia usada para vender na rua, obter lucros e ganhar confiança
do cliente, responderam:

E1 [...] Precisamos simplicidade, uma boa abordagem, sempre afirmando que estará no local no dia
seguinte em caso de devolução do produto.

E2 [...] Se não falarmos a verdade, explicarmos que estaremos aqui novamente no dia seguinte, o
cliente não compra conosco.

E3[...] Aqui é mais difícil que na loja, precisamos demonstrar seriedade e honestidade, para
conquistar e fidelizar o cliente.

E4 [...] Na rua é uma luta pela sobrevivência diariamente, temos que saber até olhar para o cliente,
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abordar de forma educada e deixar claro que no dia seguinte estaremos aqui, caso queira devolver o
produto, na rua também precisamos encantar para fidelizar nossos clientes.

Assim, o empreendedor de rua, a exemplo de outros empreendedores precisa trabalhar visando
encantar para fidelizar os clientes.

O conceito de encantamento foi desenvolvido na literatura de psicologia como uma emoção advinda,
geralmente, de uma combinação de outras emoções. Na literatura sobre comportamento do
consumidor Westbrook e Oliver (1991 apud ALMEIDA; NIQUE, 2007) afirmam que o encantamento do
cliente surgiu como rótulo, um termo para indicar um grupo de consumidores que estivesse
vivenciando altos níveis de satisfação e de prazer com a experiência de consumo.

Conforme Kumar (1996) o encantamento seria caracterizado como emoção composta de aspectos
cognitivos e afetivos, incluindo aqui a surpresa.

Acredita-se que o cliente ou comprador de determinado produto tanto na rua, como em
estabelecimentos comerciais, ao receber bom atendimento, fica satisfeito, jamais esquecerá o lugar, o
empreendimento, ou principalmente das pessoas que o atenderam e proporcionaram um estado de
satisfação positivo.

Segundo Lovelock (2001, p.150) o conceito de fidelização do cliente está relacionado à permanência
por determinado período, sendo consumidor diversas vezes, tornando-se, em alguns casos, um
consumidor exclusivo, na maioria das vezes tornando-se usuário de determinada marca.

Acredita-se que a fidelização do cliente é de fundamental importância para qualquer empreendimento,
fidelizar o cliente vai além de dar descontos, pois clientes fidelizados é símbolo de lucro garantido.
Quando se fideliza um cliente, consequentemente está se evitando que ele migre para o concorrente.

Para Kotler e Keller (2006, p. 153) a fidelização do cliente significa procurar dar um valor superior à
satisfação pelo uso de um serviço ou produto. O objetivo da fidelização é reter os clientes, evitando
que eles migrem para a concorrência, e aumentar o valor dos negócios que eles proporcionam.

Para contextualizar sobre a importância de fidelizar o cliente, independente de que o empreendedor
esteja inserido no mercado formal ou informal, vale analisar as palavras de Kotler e Keller (2006 p.
153) afirmam que:

Conquistar novos clientes pode custar até cinco vezes mais do que satisfazer
e reter os já existentes. Clientes fiéis são muito mais dispostos a comprar
através de mais de um canal (telefone, loja, internet, etc.) e tendem a consumir
mais. E quanto mais fiéis, maior a vida útil da carteira de clientes da empresa,
menor o custo de recuperação de clientes e maior valor financeiro agregado à
marca As empresas perdem em média 10 por cento de seus clientes a cada
ano.

Pode-se observar que além de fidelizar, o entrevistado chama a atenção sobre a dificuldade de se
conquistar um cliente, que é superior a satisfazer e reter os clientes já existentes, por isso é
fundamental que o empreendedor de rua use nos seus argumentos, lealdade, seriedade e
organização independente do mercado.

Seriam algumas das estratégias de relacionamento para manter o cliente e, consequentemente
construir um relacionamento; é muito importante satisfazer a necessidade do cliente, isso é mais
importante do que o dinheiro em alguns momentos.
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Quando se perguntou aos compradores quais as principais concepções sobre a atividade
desenvolvida por essas pessoas que colocam suas barracas ou que vendem seus produtos de forma
ambulante no acesso Estação Rodoviária do Salvador, os entrevistados responderam:

C1 respondeu: [...] Acho uma grande ideia, pois geralmente essas pessoas não têm empregos e
precisam trabalhar para dar sustentação família.

C2 [...] Uma boa iniciativa para ganhar experiência, o único problema que atrapalham a circulação das
pessoas na passarela.

C3 [...] Muito interessante, pois além de estimular o empreendedorismo, encontramos artigos de boa
qualidade, mais baratos que em algumas lojas.

C4 [...] Acho válido, precisa que o governo crie um shopping a céu aberto pra essa “galera” e
organizar esse tipo de trabalho, não pode ficar atrapalhando o acesso das pessoas na passarela.

C5 [...] Acho muito bom, produtos legais, precisam organizar e colocar esses empreendedores em um
local digno, e cobrar impostos.

Ficou evidente a importância da atividade dos empreendedores de rua, homens e mulheres que
trabalham diariamente no local. Nota-se regular aceitação dessas atividades por parte da população.
Alguns dos entrevistados citam a importância de “estimular o empreendedorismo” como forte
tendência na contemporaneidade.

5 CONSIDERAÇÕES

Este artigo traz o resultado da pesquisa sobre as razões e os motivos que levaram algumas pessoas
a se tornarem empreendedores de rua e desenvolverem suas atividades de compra, venda e serviços
na passarela de acesso da Estação Rodoviária do Salvador, sentido Shopping da Bahia.

Constatou-se com a pesquisa que parte dos empreendedores de rua foram motivados partir de
problemas sociais, desemprego, estresse familiar, doenças psicológicas e abandono. Aos poucos
surgiram oportunidades de transformação de suas vidas, com ajuda de amigos ou parentes propondo
desenvolver atividades diversas.

Observou-se que os empreendedores de rua usam estratégias semelhantes aos empreendedores
tradicionais, usam máquinas de cartão para parcelar as vendas, agendas para cadastrar o cliente e a
demanda dos produtos, alguns já construíram relacionamento de fidelidade com os clientes.

A fidelização do cliente é de fundamental importância para qualquer empreendimento, no que diz ao
empreendedor de rua, fidelizar vai além de dar descontos, pois clientes fidelizados garantem
consequentemente lucros.

Alguns clientes dos empreendedores de rua informaram que precisam da inciativa do governo com
políticas públicas para beneficiar seus negócios, para eles será necessário ainda que a prefeitura faça
o cadastro de cada um e oferecer lugar fixo para que eles montem suas barracas, para eles
necessitam ainda de linhas de créditos específicas, trata-se de uma politica para incentivas o
empreendedorismo de rua.

Acredita-se que o SEBRAE, pode criar mecanismos para desenvolver uma educação empreendedora
em todos os espaços sociais e principalmente nas escolas da educação básica, pensando no
fortalecimento da crença em um futuro melhor, em que cada um é capaz de construir e empreender,
necessário uma educação também para os empreendedores de rua, com ensinamentos específicos
voltados para saber comprar e vender, aprimorar as técnicas de abordagens, encantamento e
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fidelização dos clientes.

Políticas públicas voltadas para Educação Empreendedora, visando desenvolver pessoas para o
empoderamento, com atitudes e mentalidade empreendedoras.

Acredita-se que antes de mudar o mundo, é preciso preparar a nova geração, montar sonhos
pessoais e profissionais para que eles saibam planejar, buscar informações e estabelecer foco. É
importante que o poder público desenvolva programas especiais para uma educação empreendedora
futura, em que os jovens pensem nas tendências do mercado e busquem a sustentabilidade individual
e social, envolvendo-se em uma cultura para o empreendedorismo de modo geral.
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