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1. Antecedentes

 Situação nas favelas do Rio de Janeiro:

 Ausência do Estado/Instituições
 Inclusive na coleta de dados

 Informalidade em favelas: 90% (~1.000 favelas)

 Pacificação e retomada do território gera contingente 
ocioso

 Objetivo:

 Transição para o ambiente formal da Cidade

 Desenvolvimento sócio-econômico das comunidades 
carentes

 Status do projeto:

 Piloto em desenvolvimento na Cidade de Deus com alvo 
na formalização (inscrição nas 3 esferas de governo) 
meta 600 empreendimentos (universo de ~1.200).
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados 

de longo 

prazo

• Agentes 
Comunitários;

•Material 
promocional

•Recursos 
humanos 
operacionais;

•Infra-estrura de 
TI;

•Parceria com o 
Sebrae e 
Sescon;

•Levantamento 
Empresarial 
local (porta a 
porta);

•Palestras para 
sensibilização 
com vistas a 
inscrição do 
MEI;

•Exame de 
viabilidade para 
obtenção do 
Alvará (Consulta 
Prévia)

•Cadastramento 
no Portal do 
Empreendedor

•Capacitações 
diversas

•Incremento da 
economia na 
região;

•Desenvolvimento 
local

•Fortalecimento 
das instituições

•Formalização de 
empresas;

•Benefícios da 
Previdência Social;

•Segurança jurídica 
do negócio (não 
sujeito a aplicação 
de penalidades 
administrativas);

•Possibilidade de 
participação em 
compras 
governamentais;

•Acesso aos 
programas de 
governo;

•Emprego e renda;

•Obtenção dos 
registros nas 3 
esferas de 
governo

•Empreendedores 
capacitados 
(Sebrae)

•Contas 
bancárias/
CC

•Encontro 
com 
fornecedore
s/clientes
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 A formalização de empreendedor 
individual gera emprego e renda?

 As ações locais de incentivo do programa 
(informação, facilidade de acesso ao 
processo de registro, benefícios) 
aumentam significativamente a 
formalização?

 Quais os incentivos mais importantes para 
estimular a formalização?
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4. Indicadores de Resultado

 Quantidade de empregados registrados  
na RAIS (Registro Anual de Informações 
Sociais);

 Informações de Imposto de Renda 
(declarações entregues MEI);

 Quantidade de participantes de compras 
governamentais;

 Quantidade de Alvarás concedidos;
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Grupo controle x tratamento aleatórios

 5 pares de comunidades pacificadas por 
suas características próximas

 Sorteio dentro do par
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6. Dados e Amostra

 Acesso ao Banco de 
Dados da RAIS e 
Imposto de Renda

 20 comunidades

 Habitantes

 Saneamento

 % vias asfaltadas

 Escolas/habitantes

 Posto de Saude/hab

 Levantamento 
empresarial

 # estabelecimentos

 CNAE (Grandes 
grupos)

 Formal/Informal

 # empregados/ 
ajudantes

 Quantos são 
familiares

 Faturamento médio

 Sócio - Nível de 
instrução

 Tempo de 
funcionamento 

 Contribui ao INSS


