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A pratica da disciplina Gestão da Tecnologia da Informação da Produção, no período 

2016.2, foi realizado com os alunos realizando pesquisas sobre o comercio de alimentos 

no entorno da Faculdade Pitágoras, no bairro do Turu, em São Luis, com a utilização 

das ferramentas de planejamento estratégico. O resultado desta investigação é relatado 

neste trabalho.  

  



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao ser convidado pelo coordenador do Curso de Engenharia de Produção, do 

Pitágoras São Luis, para a disciplina de Gestão da Tecnologia da Informação da 

Produção, no segundo semestre do ano de 2016, percebemos que havia o estudo de 

ferramentas para montagem de um planejamento estratégico. Resolvemos propor 

uma pesquisa de campo onde colocaria em pratica este arsenal. 

 

A escassez de empregos no mercado de trabalho formal forçou as pessoas a 

procurarem por outras opções para geração de renda. Assim, inúmeras pessoas 

sobrevivem do comércio informal (ou marginalmente formal) de bens e serviços. No 

Brasil, principalmente durante os meses de aula, os calçadões em frente a faculdades 

são invadidos por pessoas em busca de fontes alternativas de renda básica ou 

complementar. Um estudo sobre o impacto do comércio em Florianópolis (Santa 

Catarina) constatou que a calçada é disputada palmo a palmo por comerciantes e 

usuários causando conflitos de uso (Andujaret al., 2004). O mesmo foi observado em 

da Cidade do Rio de Janeiro  e na Bahia (Souza & Lages, 2008). 

 

A atividade comercial em faculdades é muito diversificada. O comércio formal é 

constituído por lanchonetes, restaurantes e bares que se instalam no seu entorno e 

interior. Esses comerciantes se encontram fora da calçada, além dos usuários que 

chegam e saem da faculdade, outros públicos. Sendo assim, assumem um perfil 

comercial que geralmente se insere no comércio formal e mais organizado. 

Exploram, sobretudo, a concentração de pessoas.  

 

Já o comércio informal se instala preferencialmente na calçada, o mais próximo 

possível dos usuários da faculdade, sendo realizado principalmente por barraqueiros 

e ambulantes que não contam com qualquer plano de ordenamento e/ou gestão. Por 

isso, as barracas são estruturas não permanentes, construídas de diversos materiais e 

contam com mobilidade, pois são retiradas ao final do uso. Essas instalações 

provisórias ficam localizadas na calçada em um local fixo e pré-estabelecido de 



acordo com regras sociais locais e de natureza altamente territorialista. Geralmente, 

esses barraqueiros não têm licença das Prefeituras Municipais para operar. 

 

Existem associadas a essas licenças algumas regras de segurança e higiene, além de 

possíveis organizações sociais. No entanto, essas iniciativas de organização social 

não garantem cobertura de todos.  

 

O comércio ambulante é composto geralmente por vendedores independentes e 

solitários que se deslocam ao longo da calçada, transportando os itens nas mãos, 

bolsas, travessões ou em isopor. São eles que detêm a maior variedade de itens e 

serviços à venda, e também a maior vulnerabilidade social. 

 

A circulação monetária na calçada é grande e mantém muitas famílias e comunidades 

no entorno das faculdades.  Teoricamente, a atividade comercial informal gera mais 

impactos sociais e ambientais do que a formal, principalmente devido ao 

descumprimento de normas de funcionamento e à falta de controle da quantidade de 

comerciantes explorando uma mesma área.  

 

O estudo teve por objetivos estimar quantidade de vendedores, , itens mais 

comercializados, perfil sócio-econômico dos comerciantes e consumidores, a matriz 

swoot na visão do comerciante e do consumidor e algumas sugestões de melhoria. 

 

1.1 Metodologia  

 

O trabalho de coleta de dados se deu no mes de agosto de 2016, , especialmente 

nos  de semana, na parte da noite. O comércio (do calçadão) foi dividido em três 

categorias: 

1. Empreendedores Individuais: Comerciantes que possuem licença da 

Prefeitura para funcionamento. 

2. Barracas: construídas geralmente com a cobertura de uma tenda, 

localizadas na calçada, em um local pré-estabelecido; são colocadas 

pela tarde e recolhidas a noite. A maioria dos barraqueiros não 

possui licença da Prefeitura para funcionamento. 



3. Ambulante: composto geralmente por vendedores solitários que se 

deslocam ao longo da calçada, transportando os itens nas mãos, 

bolsas, travessões ou em isopos. 

 

O estudo de campo foi desenvolvido nas seguintes etapas: 

a. Contagem dos comerciantes - Todos os comerciantes  foram contados, 

obtendo-se um número total para toda calçada. Com relação aos ambulantes, 

foi estipulado um ponto correspondente à fronteira intermediária entre os 

trechos norte e sul; e durante 30 minutos, dois observadores contavam todos 

os vendedores. Um contava os que se dirigiam para o norte e outro os que se 

dirigiam para o sul. 

 

b. Identificação dos itens comercializados - Os itens comercializados foram 

identificados através de observação direta na área, sendo agrupados em duas 

categorias: alimentação (comidas/bebidas) e outros. 

 

c. Entrevistas com os comerciantes - Para obtenção do perfil sócio-econômico 

dos comerciantes, as características gerais da atividade e a percepção dos 

comerciantes acerca da mesma, foi aplicado um questionário semi-

estruturado. O número amostral para aplicação dos questionários foi de 

aproximadamente 10% do número total de comerciantes estimado em cada 

categoria (empreendedores, barraqueiros e ambulantes), sendo determinado 

após a contagem dos mesmos.  

 

d. Entrevistas com os consumidores - Para obtenção do perfil sócio-econômico 

dos consumidores, as características gerais e a percepção dos consumidores 

acerca da fornecedor, foi aplicado um questionário semi-estruturado. O 

número amostral para aplicação dos questionários foi de aproximadamente 

05 (cinco questionários) por comerciantes estimado em cada categoria 

(empreendedores, barraqueiros e ambulantes), sendo determinado após a 

contagem dos mesmos.  

 



e. Análise dos dados de percepção dos comerciantes e consumidores sobre a 

atividade exercida (problemas e sugestões propostas) foi utilizado um 

ranking para classificar as respostas segundo seu grau de importância. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO: 

 

Apresentaremos as tabulações dos questionários aplicados aos fornecedores e aos 

consumidores além das propostas apresentadas pelos alunos para melhoria do comercio 

de alimentos no entorno da faculdade. 

 

2.1 QUESTIONÁRIO DOS FORNECEDORES: 

Do questionário feito junto ao fornecedor levantou-se  que os produtos 

negociados na calçada da Faculdade, apresentados na figura 1, é na sua maioria 

de comidas rápidas. Um dado que surpreendeu que em apenas um foi  

encontrado a venda de bebida alcóolica e em nenhum deles detectou-se a venda 

de cigarro. 

FIGURA 1: Produtos Comercializados 

Fonte: Do próprio Autor 

 



Não existe um padrão de residência entre os comerciantes da calçada da 

faculdade como pode ser visto na Figura 2. 

 
FIGURA 2: Local de residência dos comerciantes 

Fonte: Do próprio Autor 

 

 

A maioria dos comerciantes fabricam os produtos que vendem, conforme 

demonstra a Figura 3, isto é um fator preocupante sobre o viés da qualidade dos 

produtos disponibilizado ao público. 

 
 

FIGURA 3: Fabricação dos Produtos 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

 

A compra dos insumos são feitas, na sua maioria nos supermercados próximos, 

como apresentado na Figura 4.  

 

 

  



FIGURA 4: Local de compras dos produtos 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

A totalidade dos comerciantes se locomovem através de carro, apresentado na 

Figura 5, talvez pela necessidade de transportar seus equipamentos como se 

observa na Figura 6. 

 

FIGURA 5: Meio de Locomoção do Fornecedor 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

FIGURA 6: Equipamentos 

 
Fonte: Do próprio Autor 



 

 

Os equipamentos usados pelos comerciantes são apresentados na Figura 7. 

 

FIGURA 7: Tipos de Equipamentos 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

 

FIGURA 8: Matriz FOFA feita pelos fornecedores 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

 

 



2.2 QUESTIONÁRIOS DOS CONSUMIDORES: 

A faixa etária que consome os produtos do comercio de calçada é  entre 18 e 25 

anos, conforme apresenta a Figura 09. 

 

FIGURA 9: Consumidor - Idade 
 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

 

Mesmo a calçada sendo passagem para os alunos do Ceuma, faculdade vizinha 

do Pitágoras, que usam coletivo, estes não utilizam o comercio da calçada 

conforme apresenta a Figura 10  

 

  



FIGURA 10: Consumidor – Local de estudo 

 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

 

O local de residência dos consumidores apresentam um perfil mais da periferia 

da cidade, visto na Figura 11. 

FIGURA 11: Consumidor - Reside 

 
Fonte: Do próprio Autor 

 

 

Entre duas e três vezes é a quantidade que os consumidores utilizam o comercio 

de calçada, apresentado na figura 12 
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FIGURA 12: Local de compras dos produtos 

 

Fonte: Do próprio Autor 

 

O gasto esta entre 6 e 10 reais, apresentado na Figura 13. 

 

FIGURA 13: Consumidor – Média de Gasto 

 

Fonte: Do próprio Autor 

 

 

Fazer um lanche é o principal objetivo dos consumidores, conforme esta na Figura 14. 
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FIGURA 14: Consumidor - Objetivo 

 

Fonte: Do próprio Autor 

 

 

Os consumidores vão de carro, algo que surpreendeu, Figura 15, e torna-se uma ameaça 

quando na calçada do estacionamento até a faculdade pode ser instalado mais 

concorrentes. 

 

FIGURA 15: Consumidor – Meio de Locomoção 

 

Fonte: Do próprio Autor 

 



Os clientes apresentam sua matriz FOFA, na Figura 16. 

 

FIGURA 16: Local de compras dos produtos 

 

Fonte: Do próprio Autor 

 

 

2.3 PROPOSTAS DOS ALUNOS: 

As propostas apresentadas pelos alunos estão relacionadas na Figura 17. 

 



 

FIGURA 17: Propostas dos Alunos 

 

Fonte: Do próprio Autor 

 

 

  



3 CONCLUSÃO 

 

O objetivo acadêmico foi totalmente atingindo uma vez que os alunos com o uso das 

ferramentas de planejamento, foram capazes de levantar, conhecer e propor 

soluções, que este trabalho apresenta. 

 

Uma análise dos número se faz necessária por um corpo de profissionais habilitados 

e deve ser ampliando para podermos tornar este trabalho efetivamente uma 

ferramenta de inclusão social. 

 

No entanto, todo esse embasamento físico e institucional de nada valerá se os atores 

envolvidos, sobretudo os protagonistas (comerciantes), não forem preparados para 

paulatinamente se integrarem no sistema de gestão. A capacitação profissional dos e 

comerciantes com informações acerca de normas de higiene e conservação de 

alimentos, assim como normas de conduta no atendimento aos clientes e trato com o 

meio ambiente é ponto chave nesse processo. Muito precisará ser feito junto a esses 

comerciantes, respeitando as características sociais de cada um.  

 

O maior desafio aos gestores serão as medidas relativas à melhoria das condições de 

trabalho e qualidade de vida desses grupos passarão inevitavelmente por ações 

de cadastro, ordenamento, regulamentação e formalização, que em conjunto devem 

levar (pelo menos a médio – longo prazo) a formalização parcial das atividades, mas 

sempre deixando algum espaço para a preservação das liberdades sociais 

características dos grupos. 

 

Inicialmente será necessário proceder-se a regulamentação dos comerciantes da 

calçada (cadastramento, determinação e delimitação de um espaço mínimo entre as 

barracas e implantação de taxas de uso do espaço público); uniformização do 

pessoal por comercio dentro de padrões estéticos e de higiene; determinação dos 

tipos de produtos que podem ser oferecidos (preferencialmente industrializados 

e bebidas em embalagens retornáveis ou recicláveis) e formas de servir (copos, 

canudos etc.); estabelecimento de normas de higiene, acondicionamento de 

alimentos e bebidas, destinação dos resíduos sólidos e; fiscalização sobre o 

cumprimento dessas normas de funcionamento. 



 

Neste aspecto a Faculdade Pitágoras deveria se envolver visando assumir esta 

responsabilidade de orientação e formação destes trabalhadores intimamente ligados 

a sua população, não só como uma ação social, mas como um campo de laboratório 

e desenvolvimento de aprendizado e prática empresarial para seus alunos. 

 

Por fim, a pesquisa continuada com os usuários a fim de aferir sua percepção acerca 

da atividade comercial, suas necessidades, críticas e sugestões será ponto chave na 

avaliação dos resultados atingidos. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  

Levantamento feito pela turma de Sexta-Feira 

 

 

 



TRABALHO DA EQUIPE 1



 





 



 





























 

 

  



TRABALHO DA EQUIPE 2















 

  



TRABALHO DA EQUIPE 3









































 

  



TRABALHO DA EQUIPE 5:







































 

  



TRABALHO DA EQUIPE 6:

































 

 


