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Aeconomia informal consiste num setor em que não há tributação e monitoramento por parte 

do Governo, numa abrangência maior, caracteriza-se por um conjunto de atividades sem que 

haja registros oficiais, tais como assinatura da carteira de trabalho, emissão de notas fiscais e 

contrato social de empresa, entre outros. Os trabalhadores do mercado informal usamsua 

criatividade para inovar em suas estratégias e se destacarem dos seus concorrentes. A forma 

de trabalho do vendedor ambulante possui características bastante singulares. Ede maneira 

empírica, cada pessoa busca desenvolver uma estratégia própria de fazer seu empreendimento 

dar certo e obter mais lucratividade. Nesta circunstância, o objetivo geral desse estudo 

pretende investigar quais são as estratégias intuitivas usadas pelos vendedores ambulantes no 

comércio de São Felipe – BA, e de modo específico o trabalho irá caracterizar as estratégias 

intuitivas utilizadas pelos vendedores; comparar as estratégias intuitivas caracterizadas com as 

forças de Porter e verificar o alinhamento das estratégias intuitivas com o posicionamento 

mercadológico dos ambulantes. Quanto à metodologia, será realizada uma pesquisa de 

natureza descritiva de abordagem qualitativa. O trabalho será realizado com vendedores 

ambulantes informais e o estudo se dará no município de São Felipe, localizado na região do 

Recôncavo Sul do estado da Bahia. Será utilizado como instrumento de coleta dos dados uma 

entrevista semiestruturada, tendo como base um roteiro elaborado com intuito de facilitar o 

desenvolvimento dos questionamentos. Espera-se identificar com o resultado da pesquisa no 

que se baseiamos vendedores ambulantes na criação dessas estratégias usadasnas ruas e quais 

são elas. 
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