
92% dos negócios em favelas são informais  
 
Mais de 92% dos negócios instalados nas favelas de Manguinhos e do Complexo do Alemão 
são informais, de acordo com dados do censo empresarial nas comunidades incluídas no 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), coordenado pela secretaria estadual de Obras 
e divulgado sexta-feira. A pesquisa mostra que a maioria desses donos de negócios em grande 
parte, mulheres, não tentaram formalizar suas empresas nem buscaram cursos de capacitação 
e aperfeiçoamento em 2008. Ainda não há dados sobre a Rocinha, cujos estudos estão em fase 
de conclusão.  
 
Segundo o vice-governador e secretário estadual de Obras, Luiz Fernando Pezão, o governo 
vai direcionar ações que desenvolvam essas favelas e seu reordenamento comercial. “Estamos 
articulando com vários órgãos estaduais e com a prefeitura pacote de incentivo à formalização 
de empresas nas comunidades beneficiadas pelo PAC”, disse, ressaltando que a idéia é 
diminuir a burocracia, atrair outros empreendimentos legais e de promover cursos de 
capacitação profissional.  
 
O censo domiciliar revelou que o Alemão tem 85.655 moradores, em 17 comunidades, e 
26.634 imóveis. Já o Complexo de Manguinhos possui 31.432 moradores em 18 comunidades, 
e 11.444 imóveis.  
 
De acordo com o levantamento sócio-econômico, no Alemão existem 5.186 empresas ou 
empreendedores. A quase totalidade dos negócios (92,3%) é informal. A grande maioria 
(80,7%) não tentou formalizar o negócio, seja por não sentirem necessidade de fazê-lo 
(35,9%), ou por falta de capital (28,3%), ou pela falta de informação (8,6%), devido à 
burocracia (8%) ou por causa da carga tributária e impostos (2,4%).  
 
O censo mostrou que as mulheres estão à frente da maior parte das empresas (51,5%), 
enquanto 48,5% são organizados por homens. Em relação ao tipo de negócio, os bares estão 
em maior número (16,4%), seguidos por empresas de alimentos (15,8%), tratamento de 
beleza (14,9%), confecção (5,3%) e transporte de passageiros (3,5%). Os produtos e/ou 
serviços mais vendidos são bebidas (14%), doces (8,8%), salão de beleza (8,2%), roupas 
(6,7%), alimentos (4,3%), produtos de perfumaria (3,8%) e sorvetes (2,9%).  
 
A maioria dos donos dos negócios paga seus fornecedores à vista (67,4%) assim como seus 
clientes (88,8%). Destes, 97,2% pagam em dinheiro. Além disso, 64,5% avaliam seu negócio 
como estável e 23,5% dizem que está crescendo. A caderneta de poupança foi a principal 
fonte de recursos para o investimento inicial de abertura do negócio (33%), seguido pelo FGTS 
(9,7%), empréstimo com amigos ou familiares (9,4%) e empréstimo bancário (2,3%). A fonte 
de recursos para investimento é a própria empresa para 55,9%. Família e amigos são 17,8% e 
bancos, 1,6%.  
 
Sobre captação de recursos, 39,1% nunca tentaram ou nunca utilizaram, 12% apontam a falta 
de comprovação de renda como um empecilho e 4,9% dizem que os juros para isso são 
elevados. A grande maioria dos proprietários (79,6%) não participou de curso de 
capacitação/aperfeiçoamento no último ano.  
 
No Complexo de Manguinhos, há 2.942 empresas ou empreendedores. Assim como no Alemão, 
as mulheres estão à frente da maior parte dos negócios (54,1%), enquanto os homens são 
45,9%. A grande maioria (93,5%) também é informal. Destes, 86,6% não tentaram formalizar 
o negócio. Os motivos que travaram a legalização são falta de capital (50,1%), não sentir 
necessidade (14,7%), falta de informação (11,3%), devido à burocracia (8,3%) e 4,9% 
apontam a carga tributária/impostos como impedimento.  
 
Em relação ao setor de atividade, os bares são 16,4% do total de negócios, enquanto o 
alimentício corresponde à 14,5%, tratamento de beleza à 9,2%, diarista à 5,5% e construção 
civil à 4,9%. Como no Alemão, a maioria dos donos dos negócios paga seus fornecedores à 
vista (62,7%). Também a grande maioria dos clientes (81,3%) paga à vista, sendo que 87,5% 



pagam em dinheiro. Além disso, 64% avaliam seu negócio como estável e 30% dizem que está 
crescendo.  
 
O empréstimo com amigos ou familiares foi o investimento inicial para abertura de negócio 
para 21,3%, seguido da caderneta de poupança (13,8%), FGTS (9,6%), e empréstimo 
bancário (2,8%). A fonte de recursos para investimento é a própria empresa para 73,4%. 
Família e amigos são 4,7% e bancos apenas 1%. Em relação aos entraves ao crédito, 61% 
nunca tentaram ou nunca utilizaram, 6% apontam a comprovação de renda e 6,1% dizem ser 
os juros elevados. A grande maioria dos proprietários (84,8%) não participou de curso de 
capacitação/aperfeiçoamento no último ano. 
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