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TÉCNICAS DE VENDAS E INFORMALIDADE: O CASO DOS 
BALEIROS DE BELO HORIZONTE, MG 
 
RESUMO 

O tema deste trabalho são as técnicas de vendas utilizadas de modo informal pelos 
vendedores de balas em ônibus coletivos de Belo Horizonte. Para tanto, o objetivo da 
pesquisa fundamenta-se em analisar as técnicas de vendas utilizadas por vendedores 
informais, procurando-se contrapor as técnicas de vendas formais demonstradas na 
literatura com as utilizadas pelos vendedores de balas. Para esta pesquisa qualitativa, o 
método utilizado foi uma investigação exploratória, coletando dados por meio de 
entrevistas semiestruturadas e análise dos resultados utilizando a técnica de análise do 
conteúdo. Encontrou-se que as técnicas mais utilizadas são as de abordagem e 
apresentação de vendas. A objeção também se apresenta por meio de preconceito e 
descaso de usuários de ônibus. Outros tópicos relevantes encontrados são: a 
organização entre os baleiros, o cartel, a religiosidade, a percepção da prática de vendas 
informal como um emprego comum e as noções de custo e lucratividade dos vendedores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vendas informais. Processo de Vendas. Balas. Ônibus. Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

A literatura apresenta um vasto conteúdo de métodos que podem auxiliar 

empresas e vendedores a um melhor desempenho e a busca de resultados. A atividade 

de vendas é citada como a responsável pelo faturamento empresarial (LAS CASAS, 

2009). Entretanto, o uso de técnicas de vendas por vendedores informais ainda é pouco 

explorado em pesquisas científicas. 

Três elementos podem ser vistos como essenciais em qualquer processo de 

vendas: o vendedor, o cliente e a transação. Para Futrell (2003, p 34), “A transação é o 

comércio de valores entre duas partes, ela cria um relacionamento entre comprador e 

vendedor”. Autores clássicos como Kotler e Keller (2006), Las Casas (2009) e Castro e 

Neves (2008) assumem que a atividade de vendas é um processo que possui uma série 

de etapas desde a prospecção ao pós venda, que visam os objetivos de vendas. Porém, é 

possível que nem sempre essas etapas sejam seguidas ou implementadas em todos as 

transações. 

Em caminho diferente ao cenário empresarial, as vendas informais 

manifestam-se geralmente um processo mais simplificado. Na venda pessoal, o vendedor 

e o cliente se relacionam diretamente e as técnicas de vendas podem exercer maior 

influência sobre a decisão de compra do consumidor. 

Contudo, este mercado substancialmente significativo para a economia 

ainda é pouco estudado. Segundo Sheth (2001) os mercados emergentes evoluíram da 

periferia para o núcleo das práticas de marketing, surgindo, assim, a necessidade de se 

estudar as suas características únicas e questionar as práticas e perspectivas existentes, 

que foram historicamente desenvolvidas em grande parte no contexto de mercados 

industrializados. As perspectivas de marketing e gestão de iniciativas inovadoras não 

estão restritas a gestores especializados, mas aberto a microempresários que não 

possuem habilidades acadêmicas de gestão, e que eventualmente desenvolvem 

estratégias de marketing para os seus negócios (SOUZA et al., 2013). 

O setor denominado informal engloba situações ocupacionais como os por 

conta própria e os pequenos empregadores com seus trabalhadores que podem ser 

familiares, aprendizes e assalariados. O setor informal é caracterizado em sua forma de 

produzir pelo auto emprego ou auto ocupação, sendo as atividades desenvolvidas 

basicamente por este trabalhador para geração de seu emprego e renda. Controlando 

diretamente o seu processo de trabalho, os participantes da informalidade podem possuir 

objetivos de sobrevivência ou até mesmo de ascensão social, não se limitando a um perfil 
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necessariamente de baixa renda, existindo trabalho informal em camadas diversas de 

renda, perfil ocupacional e condições de trabalho (PAMPLONA, 2013). 

Este trabalho pretende contribuir com a discursão sobre a informalidade, um 

tema ainda pouco estudado na literatura de marketing nacional. Ao se pesquisar o site 

spell.org.br em janeiro de 2017, apenas 4 trabalhos são apresentados como resultado do 

termo “informalidade”. Assim, pretende-se dar visibilidade às características e 

peculiaridades inerente sobre emprego e renda dos trabalhadores a margem da 

formalidade, sobretudo quanto ao trabalho dos baleiros de coletivos de Belo Horizonte. 

Portanto, pergunta-se: quais as técnicas de vendas utilizadas por 

vendedores informais? O objetivo deste trabalho é contrapor as técnicas de vendas 

ressaltadas na literatura com a prática de vendedores informais, em especial os 

vendedores de balas em ônibus coletivos de Belo Horizonte. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1. ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 

 

O termo “vendas” muitas vezes é associado diretamente a marketing como 

sinônimo, quando na verdade se trata apenas do componente promoção do mix de 

marketing. É um atributo de vendas e consequentemente dos vendedores para explorar o 

processo mais eficiente e eficaz para atender os clientes.  

Las Casas (2009, p. 35) traduz as vendas como uma forma de levar ao 

mercado a mensagem da organização aos seus consumidores, a mesma se assume 

como uma atividade que apresenta contribuições para a sociedade em áreas como 

economia, manutenção da atividade empresarial, aperfeiçoamento do produto, 

desenvolvimento profissional e melhoria no padrão de vida dos consumidores.  

A venda pessoal, segundo Futrell (2003, p. 4), busca com a “comunicação 

pessoal persuadir um prospect (cliente potencial) a comprar algo – um bem, um serviço, 

uma ideia ou outra coisa – que atenda suas necessidades individuais.” Traduzindo os 

atributos dos produtos e seus benefícios em uma conveniência para o cliente. 

Mais definições reforçam a importância das vendas no processo de 

comunicação. A venda pessoal é um processo de comunicação pessoal onde o vendedor 

deve reconhecer e buscar satisfazer o cliente em longo prazo para ambos os lados. Para 

Castro e Neves (2008, p.16), as vendas são “comunicação verbal direta concebida para 

explicar como bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou empresa servem as 

necessidades de um ou mais clientes potenciais.” 



Alessandra Ferreira Silva, Bento Costa Filho, Mariana de Freitas Coelho 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XV – v. 15 – Nº 20 – Jan. a Jun. 2017 – Pág. 4 

A venda pessoal face a face apresenta uma característica muito única de 

feedback instantâneo e interação direta entre vendedor e comprador, podendo ambos a 

todo o momento se ajustarem quanto à mensagem transmitida. Dias (2006) explica que a 

venda pessoal é um processo interativo que permite ao vendedor flexibilizar as mensagens 

de acordo com as necessidades, desejos, crenças e valores dos clientes ou consumidores. 

Este feedback auxilia a denunciar quais foram as falhas cometidas que 

ocasionaram o não fechamento da venda, pois não existe uma forma correta de se 

vender, cabe aos vendedores se adaptarem as necessidades (WILLINGHAN, 1991). Dias 

(2006) complementa afirmando ser uma função do vendedor interpretar as atitudes e as 

expectativas dos clientes, para oferecer os produtos certos que possam atender aos seus 

desejos e necessidades. 

Somente através do feedback é possível que o vendedor possa atuar de 

forma criativa e adaptar o processo de vendas para obter melhores resultados (TEIXEIRA, 

2007). A observação dos sinais, das atitudes e da voz do consumidor são os indicativos de 

como atuar e quais técnicas de vendas mais apropriadas para o momento devem ser 

utilizadas. Cônsoli, Castro e Neves (2007) complementam que o vendedor é a pessoa mais 

apta e portadora de informações privilegiadas, devido ao seu contato direto com o mercado 

ouvindo diretamente dos clientes os comentários sobre o produto, concorrência etc. 

 

2.2 TÉCNICAS DE VENDAS 

A atividade de vendas exige cada vez mais aprimoramentos e novas 

habilidades (GOBE, 2007). O processo de vendas envolve várias técnicas, que orientam 

para uma transação comercial e como lidar com situações bem específicas (PETER, 

2001). Las Casas (2009) aponta um modelo de processo de vendas mais simplificado 

incluindo as etapas de procura e avaliação dos clientes, abordagem, apresentação, 

tratamento das objeções, fechamento e pós-venda. 

Stanton e Spiro (2000) salientam o processo como uma cadeia, em que 

cada etapa deve ser concluída com sucesso para obtenção do pedido. Entretanto, as 

etapas se sobrepõem as outras, não sendo necessário seguir rigidamente a sequência 

apresentada, sendo possível alterá-la para melhor atender a situação do momento. 

As etapas podem variar em alguns passos entre autores, mas na sua 

essência são similares e existe consenso quanto à importância e os benefícios da sua 

utilização adequada pelos vendedores. Urdan e Urdan (2013, p.443) defendem que o 

vendedor ganha em desempenho quando é capaz de implementar as etapas e 

compreender os requisitos e orientações necessárias a cada uma, não focando apenas 

na finalização da venda, mas na venda como um processo completo. O Quadro 01 traz as 

etapas da venda, segundo a visão de Castro e Neves (2008). 
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Quadro 1 – Etapas do processo de vendas 

Prospecção 
Utilização de variadas técnicas para identificar os potenciais clientes, que são 
aqueles que possuem necessidades, desejos, habilidades, autoridades e são 
elegíveis para comprar. 

Pré-abordagem 
Informações sobre o cliente são coletas para melhor desenvolver a abordagem e 
apresentação ao cliente. Nesta etapa geralmente ocorrem as visitas. 

Abordagem 
Corresponde aos primeiros minutos de uma visita de venda, e é de suma 
importância que o vendedor passe uma boa impressão e desperte o interesse e 
atenção do cliente. 

Apresentação de 
vendas 

Parte onde o vendedor apresenta seus produtos e benefícios, de modo a 
convencer o cliente a desejar o produto. 

Lidar com objeções 
e superar 
resistências 

Vendedor tem de lidar com as objeções e resistências para a compra e retornar 
promovendo a decisão de compra. 

Fechamento Os clientes são solicitados a fechar a oferta e os vendedores solicitam os pedidos. 

Atendimento pós 
venda 

Na última etapa os vendedores seguem reforçando a relação com o consumidor 
após a venda ter sido realizada: reduzindo as preocupações do cliente com a 
compra, acompanhando a entrega do produto garantindo o prazo, prover 
acompanhando e manutenção e recolher sugestões e reclamações. 

Fonte: Baseado em Castro e Neves (2008) 

 
O sucesso das vendas depende de um bom e estruturado plano de 

prospecção de clientes. Segundo Kotler e Keller (2006), a primeira etapa da venda 

consiste basicamente em identificar e qualificar clientes em potencial. O vendedor precisa 

conhecer sobre seu cliente em prospecção e suas necessidades para ser capaz de 

atender suas necessidades. 

Uma das técnicas mais utilizadas nesta fase é a observação pessoal, para 

Las Casas (2009), ela consiste na obtenção de possíveis clientes pela observação de 

possíveis oportunidades de negócio. Outro sistema empregado é centro de influências 

onde o vendedor se relaciona com pessoas que se propõe a indicar novos clientes. Para 

Cônsoli, Castro e Neves (2007) mesmo que a venda não seja realizada no primeiro 

contato com o consumidor, a descoberta de um possível potencial de compra é mais 

interessante a realizar uma simples venda pontual.  A prospecção é um expediente 

importante para o vendedor aumentar as opções de clientes a serem atendidos, visto que 

quanto maior for o número de clientes prospectados, maiores serão as chances de 

encontrar futuros parceiros. 

Segundo Stanton e Spiro (2000), para sucesso na prospecção, há duas 

etapas. A primeira produzir dados e informações de prováveis compradores, a segunda é 

qualificar dentre os consumidores quais possuem maior probabilidade de efetuar a compra. 

Na etapa seguinte, que é a abordagem, o vendedor busca atrair a atenção 

do consumidor, e segundo Futrell (2003), o vendedor deve projetar e manter uma imagem 
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positiva e confiante, pois os clientes potenciais querem saber em que o seu produto irá 

beneficiá-lo. Portanto, alguns cuidados são recomendados como usar roupas de trabalho 

adequadas à função, manter aparência limpa, não fumar, mascar chicletes ou beber, 

sorrir de forma simpática, não pedir desculpas por tomar o tempo do cliente e manter 

contato visual.  

Nos contatos de vendas, geralmente a abordagem é constituída em duas 

partes: a primeira é a fase da conversa informal, onde se inclui assuntos como futebol, o 

tempo etc. E a segunda é a parte da técnica de venda planejada e formal, que deve ser 

escolhida de acordo com a conveniência. 

Feita a abordagem, os vendedores efetuam a apresentação de vendas, 

estas podem se flexíveis ou memorizadas. Segundo Haag e Meira (2002), cabe ao 

vendedor identificar qual o melhor tipo de apresentação a fazer ao cliente em específico. 

As flexíveis permitem que o vendedor possa melhor adaptar a apresentação às 

necessidades e estilo do cliente, já a memorizada gira em torno de garantir que os 

benefícios do produto sejam certamente mencionados. 

De acordo com Las Casas (2009), as objeções surgem com frequência no 

decorrer de uma apresentação, sendo muito difícil evitar. Podem surgir no início da 

entrevista, na metade da apresentação ou mesmo no fechamento.  

Diversas razões podem ser a causa das objeções, como o cliente não estar 

muito disposto a atender naquele dia ou simples desejo de se livrar do vendedor. Pode 

ocorrer por não perceber a necessidade do serviço ou produto oferecido, por não ter 

dinheiro para a compra ou até mesmo negar pelo hábito de dizer não.  

Para Richardson (1996), as objeções também são um sinal saudável. 

Podem ocorrer por falta de confiança no vendedor, para evitar enganos e autoproteção. 

Uma grande parte destas objeções ocorre até mesmo por vendedores que apresentam 

prematuramente as características e os benefícios de produtos que estão fora de 

propósito ou porque o cliente não está pronto para ouvir. Para a resolução das objeções, 

o autor sugere seis habilidades críticas a trabalhar: presença, empatia, questionamento, 

escuta, posicionamento e verificação. 

As técnicas de fechamento são essenciais para se concluir uma boa 

negociação. Após efetuar com sucesso as etapas anteriores com uma boa apresentação 

e conquistar a confiança do cliente, é preciso identificar o momento certo de fechar a 

venda. Quando se fala em fechamento, está se falando da materialização de toda a 

energia investida nos estágios anteriores que compõe o ciclo de vendas (RIBEIRO, 2004). 
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As técnicas de fechamento são úteis, pois fazem a transição da etapa de 

apresentação para o fechamento da venda de fato. E algumas técnicas podem ser 

empregadas, como a de desconto, agora ou nunca, fechamento por resumo de benefícios 

e outros (PETER, 2001; RICHARDSON, 1996; FUTRELL, 2003). 

Realizadas todas as etapas anteriores, o serviço de pós-vendas segundo 

Futrell (2003), é o momento de entregar efetivamente tudo que foi prometido e aceitado 

pelo cliente durante o fechamento. Todo esforço deve ser empregado para garantir a 

satisfação do consumidor, e cabe assegurar que o cliente esteja recebendo atendimento 

adequado e completo. Além de bons serviços, manter amizade com o cliente é uma boa 

forma de divulgar uma boa publicidade “boca a boca”, para atrair a novos. 

O pós-venda tem por objetivo geral a satisfação e fidelização do cliente. 

Stanton e Spiro (2000) argumentam que o acompanhamento gera clientes fiéis. O bom 

atendimento faz com que os clientes fiquem satisfeitos e não busquem trocar de vendedor. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo desta pesquisa consiste em verificar as técnicas de vendas 

utilizadas pelos vendedores de bala em coletivos em Belo Horizonte, atentando-se para 

possíveis pontos de confluência ou dissociação da bibliografia apresentada. A pesquisa 

se classifica como qualitativa e exploratória, tendo em vista que busca esclarecer e 

modificar conceitos e ideias ainda pouco pesquisadas (GIL, 1991).  

Como meio de alcançar esses objetivos, a investigação foi feita com uma 

pesquisa de campo para observação dos fatos e fenômenos. Durante a pesquisa de campo, 

coletaram-se dados e informações sobre a atividade de venda de balas em coletivos de Belo 

Horizonte. Aliou-se a pesquisa de campo à entrevista semi estruturada com os baleiros. 

Os dados necessários para o estudo foram coletados em maio de 2016 em 

frente a uma casa de doce denominada Slap – Mercado das Balas e Chocolates, em suas 

unidades localizadas na Av. Olegário Maciel, 561 e Rua dos Guaranis, 100, ambas no 

Centro de Belo Horizonte, Minhas Gerais, Brasil. O estabelecimento é reconhecidamente 

o ponto final para os vendedores de bala por conter uma aglomeração dos mesmos frente 

às lojas, local onde os produtos são geralmente adquiridos e preparados para exposição 

aos clientes. 

Dentro do universo de pesquisa dos vendedores ambulantes de Belo 

Horizonte, a pesquisa focou como unidade de observação os vendedores de bala em 

ônibus coletivos (Quadro 2). Foram realizadas 9 entrevistas semiestruturadas com 

vendedores de balas que se encontravam em frente as unidades da Slap, onde todos os 
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participantes da pesquisa foram abordados da seguinte forma: “Bom dia, estou realizando 

uma pesquisa acadêmica sobre vendas, mais especificamente sobre a venda de balas em 

coletivos. Você se importaria em me ajudar conversando comigo sobre a sua atividade?” 

Segundo Lakatos (2003), o pesquisador deve entrar em contato com o informante e 

estabelecer uma conversação amistosa, explicando a finalidade da pesquisa, seu objeto, 

relevância e ressaltar a necessidade de sua colaboração. 

 

Quadro 02 – Entrevistados participantes da pesquisa 

Baleiro Idade Escolaridade Tempo de atuação na  atividade 

Alex 30 Ensino médio completo 2 anos 

Fernando 29 Ensino fundamental incompleto 
21 anos 

(começou a atividade ainda criança) 

Romário 41 Sétima série 5 anos 

Karina 27 Segundo grau completo 15 anos 

Leandro 30 Segundo grau completo 3 anos 

Reginaldo 25 Sétima série 5 anos 

Walace 27 Segundo grau incompleto 1 ano 

Guilherme 40 Primeiro grau completo 10 anos 

Heitor 24 Quinta série 15 anos 

Fonte: Autoria própria 

 

Todos os selecionados para participar da pesquisa foram por critério de 

conveniência. Segundo Mattar (2005), esta amostra é selecionada por conveniência do 

entrevistador, ao entrevistar pessoas que se encontram em determinado local. A coleta de 

dados foi obtida mediante observação direta e entrevista com roteiro pré-elaborado, cujo 

objetivo foi captar na narrativa dos vendedores a sua percepção de marketing e as 

técnicas empregadas para as vendas. Os dados foram coletados em até sua repetição e 

saturação teórica, quando não houve mais respostas com dados novos ou relevantes 

para a pesquisa (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

As perguntas foram elaboradas pontuando as teorias apresentadas pelos 

autores do referencial teórico. Buscou-se levantar o perfil básico dos vendedores, sua 

percepção de comportamento do consumidor, e descobrir a atuação dos vendedores 

dentro das fases do processo de vendas: prospecção e pré-abordagem, abordagem, 

apresentação de vendas, objeções, fechamento e pós vendas conforme autores descritos 

do quadro 08. Para Manzini (2003), o roteiro serve para organizar o processo de interação 

com o entrevistado, utilizando de perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. 



TÉCNICAS DE VENDAS E INFORMALIDADE: O CASO DOS BALEIROS DE BELO HORIZONTE, MG 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XV – v. 15 – Nº 20 – Jan. a Jun. 2017 – Pág. 9 
 

Após a coleta dos dados, os áudios das entrevistas foram transcritos e 

agrupados para análise e compreensão, buscando estabelecer relações entre a realidade 

levantada e os objetivos formulados na pesquisa. De acordo com Vergara (2007), os 

dados podem ser decodificados e apresentados de uma forma estruturada para serem 

melhores analisados. Outra pesquisadora externa avaliou o material e contribuiu para a 

validação dos resultados por pares, para minimizar possíveis vieses. 

 

Quadro 03 – Roteiro de entrevista, objetivos e fontes 

Pergunta Objetivo da pergunta Autores referenciais 

Nome, sexo, idade, escolaridade  Dados básicos Não se aplica 

Conte-me como passou a vender 
bala. Por quê? 

A quanto tempo você está vendendo 
as balas? 

Alguém te ajudou a começar a atividade? 

Quantas horas você trabalha por 
dia? Quais dias da semana? 

Aproximação com o baleiro e 
entender a atividade desenvolvida 
pelo mesmo.  

Não se aplica 

Como você escolhe quais balas 
vão ser vendidas? 

Onde você compra as balas para 
vender? 

Como sabe por qual preço você 
pode vender? 

Verificar como ele trata com os 
compostos de marketing na 
atividade 

Churchill (2000), Kotler (1998), 
Gobe (2007) e Souza et al. (2014) 

Existe algum tipo de pessoa que 
costuma comprar mais de você? 

Buscar aspectos de prospecção 
de consumidores. Se existe 
algum grupo ou tipo de pessoas 
que ele entende como mais 
propensos a comprar. 

Stanton e Spiro (2000), Futrell 
(2003) e Cônsoli, Castro e 
Neves (2007) 

Em quais lugares você vende? 
Tem algum horário ou linha de 
ônibus que prefere? 

Entender a dinâmica de onde 
preferencialmente ele aborda 
os clientes, se é somente no 
ônibus ou outros locais. Alguma 
preferência de linhas ou 
horários de ônibus 

Futrell (2003) 

Como você faz para chamar a 
atenção das pessoas? 

Tentar identificar possíveis 
tipos de abordagem 

Futrell (2003), Souza et al. 
(2014) e Pamplona (2013) 

Como você oferece as balas para 
as pessoas?  

 

Verificar se ele faz uma 
apresentação dos produtos 
memorizada ou persuasiva 

Haag e Meira (2002) e Cortez 
(1996) 

O que as pessoas costumam falar 
para você quando você vende? 

Existência de superação as 
objeções  

Las Casas (2009) , Toss (2005) 
e Richardson (1996) 

Como é seu tratamento com as 
pessoas? 

Entender o processo de 
comunicação envolvido no 
processo de venda.  

Black (1993), Ferreira (2007) e 
(Gobe, 2007) 

Existe alguma situação que melhora 
as vendas? E que piora? 

Verificar técnicas que melhoram 
o desempenho do baleiro. 

Las Casas (2009), Futrell (2003), 

Você se acha um bom vendedor? 
Verificar a percepção individual da 
atividade realizada pelo baleiro. 

Souza et al. (2014) e Pamplona 
(2013) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para o tratamento dos dados coletados neste estudo utilizou-se a técnica da 

análise de conteúdo, que, segundo Bardin (2010), é um conjunto de técnicas usadas para 

analisar as comunicações. Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, os dados 

foram analisados por meio da análise categorial previsto por Bardin (2010, p. 99) 

“A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos”. 

As categorias foram definidas após a transcrição das entrevistas, buscando 

fazer conexões entre as informações citadas nas narrativas e o referencial teórico* Quadro 04).  

 

Quadro 04 – Categorias para análise do conteúdo 

Categorias 

- Prospecção e pré-abordagem 

- Abordagem 

- Apresentação de vendas 

- Objeções 

- Fechamento de vendas 

- Pós-vendas 

- Aspectos não previstos: Cartel, religiosidade, custo e lucratividade, 
treinamento de vendas e informalidade 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos foram comparados com a literatura. Assim, os tópicos 

seguem as etapas previstas na literatura, e um resumo das técnicas de vendas em 

comparação com a prática informal. Novas categorias não previstas no estudo e na 

literatura também foram apontadas, podendo contribuir para o avanço dos estudos das 

vendas informais e o papel dos vendedores na sociedade. 

 

4.1 PROSPECÇÃO E PRÉ-ABORDAGEM 

 

A prospeção consite em identificar e qualificar  os potenciais clientes 

segundo Kotler e Keller (2006). Já a pré-abordagem, segundo Castro e Neves (2008), é 

coletar as informações sobre os clientes para desenvolver a abordagem e apresentação 

de vendas. 
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A prospecção dos clientes feita pelos baleiros se concentra basicamente em 

identificar quais linhas e motoristas de ônibus aceitam a intervenção dentro dos coletivos. 

Existe uma separação de territorios e linhas de ônibus onde cada um pode atuar, áreas e 

linhas de ônibus são pré-definidas em acordos feitos entre os próprios baleiros. Dentro de 

sua área delimitada, alguns baleiros percebem diferença entre as linhas de ônibus e os 

melhores horários. 

Com relação à pré-abordagem, os vendedores foram questionados se 

utilizavam uma fala decorada previamente, ou tinham recursos de improviso nas ações de 

vendas. A fase de prospeção  aparentemente causa menos preocupação nos baleiros, 

não foram encontradas técnicas como descritas por Kotler e Keller (2006) de identificar e 

qualificar os clientes potenciais, os baleiros atuam de forma similar prospectando os 

clientes dentro dos coletivos. Os vendedores tem um rápido encontro com os 

consumidores e não conseguem, através da observação pessoal que foi descrita por Las 

Casas (2009), ver possibilidades claras de negócios nos potenciais clientes. 

Os baleiros demonstraram cuidado ao planejarem ao menos parte das falas 

usadas. Existe uma preparação prévia conforme a narrativa do Leandro: “Cada dia eu falo 

uma coisa diferente, as vezes eu elaboro lá dentro da estação a frase, ou então dentro de 

casa. Não, hoje eu vou falar isso, ou no dia das mães falo alguma coisa pra elas lá.”. 

 

4.2 ABORDAGEM  

 

A etapa da abordagem, segundo Futrell (2003), é a qual onde o vendedor 

busca despertar o interesse dos consumidores para atrair sua atenção e interesse ao que 

é apresentado. Com relação à abordagem foram encontrados três aspectos: 

1) A propaganda ou comercial; 2) Imagem pessoal e 3) Aspectos comportamentais. 

A abordagem é chamada pelos baleiros como propaganda ou comercial, e 

ela demonstrou ter para eles uma grande importância. É o texto que o baleiro utiliza antes 

da apresentação de vendas para comover e convencer os clientes a comprarem as balas. 

Sobre a imagem pessoal, na observação direta, nenhum dos baleiros 

apresentou uma imagem pessoal inadequada à sua função, como roupas sujas, indícios 

de cigarro ou bebida, um dos baleiros estava vestido com camisa social. Estes aspectos 

foram citados por alguns deles como importantes. “O cheiro de cigarro, não feder cigarro, 

piora né?” (Heitor). 
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Dentre os aspectos comportamentais para a abordagem, a educação e 

humildade tiveram grande citação entre os vendedores, os mesmos identificam estes 

comportamentos como decisivos para o sucesso nas vendas. 

“Eu acho que eu, graças a Deus, aprendi comigo mesmo a humildade, 

sinceridade. Eu não preciso chegar perto da pessoa, ignorar e ficar xingando a 

pessoa. Minha forma é essa”. (Leandro) 

“Procuro ser bem simpático, viu. Simpático, humilde. Toda hora tá sorrindo e 

brincando”. (Alex) 

 “Tratar assim com muita educação, pessoas nesse ramo nosso aqui repara muito 

na educação.” (Guilherme) 

 

É comum aos baleiros fazerem apresentação pessoal, ou demonstrar e fazer 

comentários sobre o produto. 

“Tem que puxar a atenção deles pra mim, falo as balas que eu tenho, divulgo a 

mercadoria e depois vou oferecendo pra eles”. (Karina) 

“Apresento, tem que apresentar né?” (Walace) 

 

É notório que os vendedores desenvolveram técnicas de abordagem 

adaptadas e apropriadas ao ambiente do transporte coletivo e, principalmente, focada na 

classe social predominante dos usuários de ônibus.  

 

4.3 APRESENTAÇÃO DE VENDAS 

 

A apresentação de vendas, de acordo com Cortez (1996), é o momento de o 

vendedor expor o produto e falar das suas características. No trabalho dos baleiros a 

abordagem e a apresentação de vendas quase se misturam nas suas ligeiras ações de 

vendas, a primeira é chamada por eles de comercial ou propaganda e busca atrair a 

atenção dos consumidores e comovê-los a adquirir a bala como uma forma de colaborar e 

ajudar com o trabalho do baleiro. O entrevistado Heitor ditou durante a narrativa sua 

abordagem: 

“Oi pessoal, desde já pessoal desejo para todos vocês aé uma ótima tarde. Olha 

só pessoal, há mais de 10 anos eu vendo balas dentro de coletivo, algumas vezes 

passam umas pessoas perto de mim e me faz a seguinte pergunta: me pergunta 

se não tenho vergonha de estar fazendo este trabalho dentro dos coletivos. Mas 

não entendo porque esse preconceito que as vezes trata de pessoas orgulhosas 

demais que acham que são fortes demais aqui na terra...”. (Heitor) 
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Durante a sua demonstração da abordagem houve uma impostação da voz, e 

a alteração do tom da voz foi lembrado por alguns vendedores durante as entrevistas, já que 

o ônibus é um ambiente com fortes ruídos. As principais barreiras à comunicação, conforme 

citado por Black (1993), identificadas no contexto dos baleiros, foram: 1) o tempo limitado 

dos consumidores para tomar a decisão de compra, 2) as distrações dentro do ambiente do 

ônibus como ruídos e conversas, e, principalmente, 3) o preconceito sobre várias formas. 

“Não tem muito tempo de ficar dentro do ônibus também, acaba de vender passa 

um pouquinho tem que descer no outro ponto pra pegar outro ônibus”. (Fernando) 

“Teve gente que já chegou em mim e falou: oh rapaz, tem vontade de arrumar um 

emprego melhor e tal... Falei: eu tenho, porque vender bala não é vida, é 

cansativo.” (Leandro) 

“Algumas vezes passam umas pessoas perto de mim e me faz a seguinte 

pergunta: me pergunta se não tenho vergonha de estar fazendo este trabalho 

dentro dos coletivos. Mas não entendo porque esse preconceito” (Heitor) 

 

As distrações no ambiente foram verificadas por observação direta, os 

ruídos do ônibus ou de conversas dos passageiros às vezes prejudicam que partes da 

apresentação de vendas sejam ouvidas por todos dentro do ônibus, sendo estas 

distrações uma grande barreira à comunicação. 

É logo após a abordagem que o vendedor necessariamente apresenta os 

produtos que dispõem em sua caixa. É importante lembrar, conforme já mencionado, a 

pouca diferenciação, tanto no mix de produtos, quanto na sua exposição aos 

consumidores, praticamente todos os vendedores oferecem as mesmas balas em caixa 

extremamente semelhantes. Ficando assim, o sucesso das vendas muito a cargo das 

habilidades pessoais de venda de cada baleiro. 

Também foi questionado aos vendedores se eles se achavam bons 

vendedores, numa tentativa de identificar quais seriam suas técnicas ou atributos 

pessoais capazes de fazer diferença no processo de vendas. 

“Eu sou um ótimo vendedor. Todo dia eu levo um dinheiro bom pra casa, né? Sou 

um bom vendedor.” (Walace) 

“Eu me acho um bom vendedor, só que tem muitos vendedores que são melhores 

que eu. Eu sou meio tímido, dependendo ter um diálogo melhor, tá entendendo? 

Com diálogo melhor eu venderia mais.” (Fernando) 

“Ótima. Tipo assim, eu saio de casa com uma meta, eu tenho que fazer 100 reais 

por dia. Eu tenho minha meta de fazer 100 reais todo dia, por semana dá 

600 reais. Então, enquanto eu não vender o que sei vender eu não vou embora. 

Sou uma pessoa que persisto, persisto naquilo que quero”. (Karina) 
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No dia da entrevista do Reginaldo foi observado que ele estava alterando 

sua estratégia de marketing e, consequentemente, a apresentação de vendas. Todas as 

balas foram retiradas da caixa e colocadas em saquinhos individuais dentro de uma bolsa 

térmica, contendo cada saquinho um folheto com uma oração: “Tô começando hoje, vou 

tentar. Ás vezes dá pra você pedir passagem na roleta né? Com a caixa muitos motoristas 

não leva.” Com a estratégia, ele pretendia não mais entrar pela porta traseira, e sim pedir 

passagem aos consumidores para adentrar ao ônibus e oferecer kits idênticos de balas. 

 

4.4 OBJEÇÕES 

A objeção no trabalho dos baleiros possui uma característica muito particular 

por ser não verbal. Muitas vezes a objeção dos passageiros é feita com o ato de não 

olhar, ignorar o vendedor, fingir que está dormindo, fechar a cara ou simplesmente alegar 

falta de dinheiro. Tais atos são frequentemente entendidos pelos vendedores como uma 

desvalorização do trabalho e humilhação, apesar de não existir muito clara a noção de 

objeção. 

“Algumas pessoas elogia, mas outras nem olha pra sua cara. Você costuma falar 

pra eles e costuma fingir que tá nem olhando pra sua cara. Você se sente como 

nada, né? Mas a gente leva na esportiva, e bola pra frente.” (Romário) 

“Mas em compensação, tem muitas pessoas que, às vezes, parece que tem nojo 

de quem ta vendendo bala, e é um trabalho honesto como qualquer outro. Outra 

coisa aqui, as vezes a gente fica dando palestra lá na frente lá e tem muita gente 

que liga pra empresa de ônibus aí, fica ligando pra empresa reclamando 

entendeu?” (Fernando) 

“Que não tem dinheiro, é mole? Ou é o pão, ou é a bala, se comprar a bala não 

tem o pão. Aí eu te entendo, tá osso mesmo.” (Alex) 

 

A falta de dinheiro foi muito relacionada com o início e fim de mês, época 

onde as pessoas recebem o salário e detêm dinheiro para realizar compras. As datas 

comemorativas também foram lembradas como um período de maior disposição dos 

consumidores a adquirir os produtos, demonstrando que os baleiros conseguem 

identificar características e comportamentos em comum de seus clientes potenciais. 

 

4.5 FECHAMENTO 

 

O fechamento, segundo Ribeiro (2004), é a materialização das fases 

anteriores com uma boa negociação que se converte em venda. No fechamento realizado 

pelos baleiros não foram reportadas uso de técnicas especiais. Após a apresentação de 

vendas, os vendedores passam no corredor do ônibus oferecendo a todos os passageiros 

numa provocação a efetivação da venda. 
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“Eu pergunto: quer uma balinha, senhora? Quando compra, muito obrigada! Deus 

abençoe”. (Karina) 

“Eu falo assim: ô senhora, vamos comprar uma bala, na humildade aí, oh senhora 

vamos comprar uma balinha, eu falo e vou passando a caixa dentro do ônibus e 

mostrando eles!. (Leandro) 

 “Vai oferecendo igual pessoas que tá na feira, né, comprando uma fruta, a gente 

vai passando e oferece a pessoa. Se que comprar, mais ou menos assim.” 

(Guilherme) 

 

4.6 PÓS-VENDAS 

 

O esforço para garantir a satisfação do consumidor é definido por Las Casas 

(2009) como o pós-vendas,  é oferecer  bons serviços e manter amizade com o cliente 

para divulgar uma boa publicidade “boca a boca”, para atrair a novos. 

Impulsionados pela organização dos vendedores entre territórios (o que 

diminui a aleatoriedade dos clientes), os baleiros conseguem se encontrar mais vezes 

com os mesmos clientes, pessoas que utilizam os mesmos ônibus, nos mesmos horários. 

Conforme descrito por Stanton e Spiro (2000), o acompanhamento e o bom atendimento 

geram clientes fiéis, que buscam não trocar o vendedor. Foi um tópico que gerou 

surpresa, pois não foi esperado que os vendedores tivessem reencontro com os 

consumidores e fidelização nas vendas, dado o local das vendas e a baixa diferenciação 

dos produtos. 

“Tem muitas amigas minhas que compra bala na minha mão, porque eu pego o 

mesmo horário todo dia, às vezes pega até fiado para pagar depois. Muitos anos, 

né? Muita gente já me conhece já, cobrador, passageiro” (Karina) 

“Tem uns que é mais antigo, né? os próprios passageiros já conhecem e já dá 

preferência pra ele, aí vende mais. Então tem isso, do pessoal já estar 

acostumado com o vendedor, né? É, quando aparece baleiro vendendo bala 

dentro do ônibus, pessoal até estranha, né, porque já tá acostumado.” (Guilherme) 

 

O quadro a seguir apresenta uma compilação entre as técnicas de vendas 

apresentadas no referencial teórico sobre as vendas no âmbito formal, e as práticas 

encontradas na atividade dos baleiros. 
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Quadro 15 - Teoria x Prática 

 
Teoria 

Fonte: Castro e Neves (2008) 
Prática 

Prospecção 

Utilização de variadas técnicas para 
identificar os potenciais clientes, que 
são aqueles que possuem 
necessidades, desejos, habilidades, 
autoridades e são elegíveis para 
comprar. 

A prospecção se resume a identificar quais 
linhas de ônibus e motoristas permitem a 
intervenção de vendas.  

As áreas e linhas de ônibus são previamente 
estabelecidas entre os baleiros em acordos. 

Pré-abordagem 

Informações sobre o cliente são 
coletadas para melhor desenvolver 
a abordagem e apresentação ao 
cliente.  

Alguns baleiros preparam com antecedência as 
abordagens e apresentação usando falas 
decoradas. 

Outros fazem improvisação durante as ações. 
Existe uma preocupação com as falas que 
serão usadas. 

Abordagem 

Corresponde aos primeiros minutos 
de uma visita de venda, e é de suma 
importância que o vendedor passe 
uma boa impressão e desperte o 
interesse e atenção do cliente. 

A abordagem é uma técnica de convencimento e 
comoção que os vendedores usam antes da 
apresentação de vendas. É um texto que pode ser 
decorado ou improvisado. 

Na abordagem, encontramos três aspectos: a 
abordagem em si que é chamada de propaganda 
ou comercial pelos baleiros, a preocupação com 
a imagem pessoal e os aspectos comportamentais 
como educação, humildade e simpatia. 

Devido à metodologia do estudo não pôde ser 
identificado abordagens especificas do 
referencial como abordagem showman, por 
curiosidade e outras. 

Apresentação 
de vendas 

Parte onde o vendedor apresenta 
seus produtos e benefícios, de modo 
a convencer o cliente a desejar o 
produto. 

A apresentação de vendas é bastante 
importante para os vendedores, basicamente 
eles demonstram aos passageiros todas as 
balas disponíveis, tais como sabores e preços. 

Como o mix de produtos e exposição são muito 
similares, nesta fase a habilidade de vendas do 
baleiro é decisiva para o sucesso nas vendas. 

Objeções 

Vendedor tem de lidar com as 
objeções e resistências para a 
compra e retornar promovendo a 
decisão de compra. 

As objeções se diferenciam por serem não 
verbais: não olhar pra o vendedor, fechar o cara, 
fingir que está dormindo ou alegar não ter 
dinheiro. 

Os baleiros não entendem estas ações como 
objeções e superaram a resistência agindo de 
forma educada (agradecendo quem compra ou 
não) e sendo positivo frente aos clientes. 

Fechamento 
Os clientes são solicitados a fechar 
a oferta e os vendedores solicitam 
os pedidos. 

Não foram encontradas uso de técnicas 
elaboradas de fechamento. Os vendedores 
provocam o fechamento oferecendo as balas a 
cada passageiro do ônibus. 

Pós-vendas 

Na última etapa, os vendedores 
seguem reforçando a relação com o 
consumidor após a venda ter sido 
realizada: reduzindo as 
preocupações do cliente com a 
compra, acompanhando a entrega 
do produto garantindo o prazo, prover 
acompanhamento e manutenção e 
recolher sugestões e reclamações. 

O pós-vendas foi uma surpresa na pesquisa. 
Não foi esperado que os vendedores 
conseguissem reencontrar os mesmos clientes 
nas ações de vendas, criando laços de 
fidelização e preferência devido à atuação em 
horários e linhas específicos. Os demais tópicos 
como acompanhamento dos clientes e recolher 
sugestões e reclamações não foram 
identificados. 

Fonte: Autoria Própria 
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Os vendedores demonstraram, por exemplo, compreender a importância e 

necessidade de uma boa abordagem, os cuidados com a aparência, o tratamento 

educado, uma boa comunicação e simpatia. Já no outro ponto, as objeções se 

apresentaram de uma forma muito particular ao cenário de vendas ambulantes praticadas 

dentro de coletivos, envolvendo preconceito e descaso de alguns consumidores.  

 

4.7 ASPECTOS NÃO PREVISTOS NA LITERATURA  

 

Alguns aspectos encontrados não foram previamente previstos e abordados 

no referencial teórico, um deles é a organização informal feita entre os vendedores. 

O grupo determina sobre a entrada de novos concorrentes, o preço final dos produtos que 

será cobrado, o mix de produtos oferecidos e o território onde cada baleiro pode atuar. 

Um tipo de acordo semelhante aos cartéis, segundo Mendes (2014, p.181), os cartéis 

basicamente “são acordos entre empresas concorrentes voltados a restringir a 

competição – em geral, por meio da fixação de preços, da restrição da oferta ou da 

divisão territorial de mercados – com o objetivo de elevar o retorno econômico por elas 

obtido”. 

“Um amigo, ele me deu a instrução de qual local eu poderia entrar, aí eu 

conversando com a turma foi um pouco difícil, mas acabei dando certo... Onde eu 

trabalho não tem escolha. Eu não posso sair pra outra linha vender”. (Romário) 

“Onde eu trabalho são mais de 25 baleiros, cada baleiro tem um preço específico. 

Aí a gente faz reunião. Por exemplo, a bala de goma aumentou, hoje em dia ela é 

um real, três por dois. Aí todo mundo põe o mesmo valor pra ninguém ganhar 

mais que ninguém. É tipo tabelado por nós mesmos, entendeu?” (Karina) 

“É comparado a todo mundo. É uma regra nossa aqui, se vende paçoquinha a 

50 centavos e cinco por dois. Todo mundo vende, é uma regra que já vem dos 

baleiros mesmo. Colocou a regra.” (Leandro) 

“Eu vou pelo preço que todo mundo vende, nós tem um preço único.” (Reginaldo) 

 

A questão cultural da religiosidade teve uma forte influência em quase todas 

as entrevistas, dentre os nove entrevistados, seis citaram as palavras Deus ou Jesus 

Cristo. Através da observação direta, percebe-se que alguns são influenciados pela 

própria prática religiosa pessoal, outros por uma convenção aprendida e uma tática para 

agradar os clientes. 
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“Dar um Deus abençoa pra ela, mandar ir com Deus.” (Fernando) 

“Quando compra muito: Obrigada, Deus abençoe. Aí a gente vai comovendo o 

povo”. (Karina) 

“Graças a Deus vendo bastante”. (Leandro) 

“Pra incentivar a pessoa e seguir um Deus verdadeiro”. (Reginaldo) 

“Fala, fala pra Deus abençoar, boas vendas.” (Walace) 

 

Também foi identificada a noção de custo e lucratividade, todos os entrevistados 

adquiriam as balas na casa de doces Slap, e o menor custo do estabelecimento foi colocado 

como o motivo da escolha do fornecedor.  

“Na mercantil Slap, exatamente. Aqui é um preço adequado, né? Que cabe no 

nosso bolso, aí a gente da preferência aqui..” (Heitor) 

“Tipo assim, a bala tá oito reais a caixa. Aí vem trinta bala de goma, aí dá pra 

vender a um real cada um, três por dois.” (Alex) 

“A gente olha pelos preços. Essa bala custa 10 reais, dependendo do valor ela 

tem 20 na caixinha, eu posso vender ela a um real que eu vou ganhar tipo o 

dobro. Vai cobrir a caixinha que eu vou comprar e os outros 10 é meu, os outros 

reais é minha comissão”. (Romário) 

“Pelo preço do valor da mercadoria, compra atacado dependendo do valor.  Bota 

uma porcentagem a mais um pouco né, da venda né. Porque a gente leva na mão 

da pessoa bem dizer”. (Guilherme) 

“É de acordo com o que você quer ganhar. Você tira uma porcentagem de lucro, 

pra você comprar de volta.” (Walace) 

 

Para começar desenvolver estas atividades, quase por unanimidade, eles 

tiveram ajuda e foram iniciados por outras pessoas que ensinaram como trabalhar. Segundo 

Churchill e Peter (2000), os treinamentos de vendas buscam aumentar a produtividade pelo 

ensino de habilidades, aumento da confiança e melhor gerenciamento do tempo e território. 

“Trabalho com meus amigos que vendia bala, aí conheci eles e me colocaram pra 

vender bala também”. (Walace) 

“Foi, teve uns colega meu que já vendia já.” (Guilherme) 

“Com oito anos de idade eu conheci um amigo meu que mora no bairro vizinho, 

ele foi e me chamou pra trabalhar vendendo bala. Aí ele começou a me mostrar 

como é que era e tal e eu fiquei”. (Fernando) 

“Quando eu comecei eu tinha 14 pra 15 anos, na época minha mãe catava 

papelão, né? Passava muita dificuldade e meus primos vendiam com minha tia. 

Nisso, eles chegavam em casa com dinheiro, eu fiquei doida e fiquei “me ensina, 

me ensina como é que você faz”. Aí eles trouxeram eu pra rua pra vender bala, 

aprendi e estou até hoje, tem 15 anos já”. (Karina) 

“Teve um amigo. Um amigo nosso aí. Ele que me deu as dicas.” (Heitor) 
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Apesar de todos os problemas e dificuldades relatadas, os baleiros se 

colocam dentro da informalidade como um trabalho comum, igual a qualquer outro. 

Encontrando na informalidade a única alternativa e subterfúgios para encontrar o sustento 

com honestidade e dignidade do trabalho. 

 

“Trabalho na honestidade, precisa roubar ninguém e fazer nada de errado, né? ...  

é um trabalho honesto como qualquer outro.”  (Fernando) 

“Porque às vezes a pessoa fala vou comprar da mão daquele menino ali que tá 

trabalhando, não tá roubando, entendeu, que tá trabalhando honestamente.” 

(Leandro) 

“Outras respeita porque sabe que é um trabalho digno, né”. (Heitor) 

 

A partir da análise do conteúdo, observa-se que a atividade dos baleiros 

possuem algumas características próprias, até mesmo ao cenário da informalidade. É 

uma ocupação que vem sendo repassada a alguns anos de membros antigos a novos 

membros, num treinamento de vendas que busca apontar de forma muito prática como 

desenvolver e trabalhar com balas nas ruas de Belo Horizonte. Conforme apresentando 

nos resultados, os baleiros são pessoas simples que buscam na atividade uma forma de 

sustento e renda sem respaldos de conhecimentos técnicos ou acadêmicos sobre vendas. 

Com o trabalho, foi possível visualizar que é possível adquirir técnicas de 

vendas de forma informal, desenvolvidas com base na experiência compartilhada entre os 

vendedores e aprendida diariamente na atuação nas ruas. Basicamente os vendedores 

de bala trabalham numa perspectiva de pouca diferenciação de produto, preços, 

segmentos e clientes. Ficando claramente o sucesso de vendas muito condicionado à 

percepção individual do baleiro em empregar melhores habilidades e técnicas de vendas. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Pode-se identificar no trabalho dos baleiros a utilização de algumas fases do 

processo de vendas no desenvolvimento das suas atividades. Em alguns pontos houve 

consonância com as práticas realizadas pelas grandes empresas que estão descritas na 

bibliografia de vendas formal, e em outros um descolamento frente à diferente realidade 

encontrada na sua atuação. Foi constatado que, devido a grande similaridade de mix de 

produto e forma de exposição, a habilidade pessoal em vendas influencia nos resultados 

de vendas dos baleiros, mas há espaço para a aplicação de técnicas de marketing. 
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As limitações da pesquisa ficam em primeiro lugar com a delimitação 

territorial em Belo Horizonte, a mesma atividade desenvolvida em outras localidades 

podem ter características e particularidades diferentes às levantadas neste cenário 

estudado. Outra limitação passou pelo limite do número de entrevistados, houve uma 

dificuldade em obter um número mais significativo do universo de pesquisa. Estes 

ambulantes que trabalham pelas ruas de Belo Horizonte se deslocando dentro de ônibus 

e foi um fator que contribuiu para esta limitação do estudo, desta forma as entrevistas só 

foram possíveis graças à identificação da casa de doces Slap, como um ponto de 

encontro com os mesmos. Ainda, a escassez de literatura e estudos na área da 

informalidade. Houve muita limitação na revisão teórica e certa impossibilidade de 

comparação de resultados a estudos semelhantes. 

O caráter exploratório da pesquisa abriu várias possibilidades de estudos 

futuros sobre o tema. O trabalho não abrangeu quais seriam as diferenciações de 

habilidades de vendas entre os vendedores capazes de alterar positivamente ou 

negativamente o faturamento, o cenário de similaridade entre o mix de produto dos 

baleiros como um todo e tampouco explorou as condições de trabalho. Estes temas 

abrem um ótimo precedente para analisar e entender os fatores pessoais que poderiam 

levar ao sucesso de vendas no setor da informalidade. Quanto às técnicas utilizadas para 

trabalho futuros, a análise do discurso poderia ser utilizada para uma melhor 

compreensão do contexto dos vendedores ambulantes. 

Dentre a contribuição teórica do estudo, os novos fatores identificados como 

a relação entre as vendas e marketing com a religiosidade apresentada na entrevista dos 

vendedores não teve um aprofundamento nesta pesquisa, ficando também como uma 

oportunidade futura. A organização informal entre os baleiros que define a divisão de 

território e linhas de ônibus, e a pesquisa observando as outras partes interessadas como 

prefeitura, empresas de ônibus e consumidores, também figuram como conveniência de 

estudos futuros. 

As relações vividas pelos baleiros são amplas e complexas. Segundo Krein 

e Proni (2010), há uma grande cota de pessoas estabelecidas em unidades produtivas 

pouco estruturadas, fazendo do trabalho informal sua estratégia de sobrevivência, sendo 

uma única opção de trabalho e renda. Os vendedores têm de lhe dar com a falta de 

reconhecimento da atividade pela prefeitura, e contar com a simpatia dos motoristas de 

ônibus em permitir a entrada nos ônibus. Tal como a solidariedade da comunidade, e, 

muitas vezes, com a comoção dos próprios clientes.  
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Portanto, percebe-se a necessidade de discussão de políticas específicas 

para a atividade dos baleiros para articular melhores condições de trabalho descentes. 

Seja através de projetos desenvolvidos pelo setor público ou trabalhos de extensão com 

colaboração de universidades. Oferecer possibilidade de legalização como a exemplo dos 

lavadores de carro e engraxates da cidade de Belo Horizonte ou propiciar mecanismos 

para sua inserção legal no mercado de trabalho podem ser alternativas viáveis. 

Por fim, é de entendimento que as discussões e análises a cerca da 

informalidade ainda caminham devagar devido à pouca visibilidade dada ao tema, mas 

estas dificuldades não podem ser usadas como um empecilho para que sejam feitas 

diligências no sentido de buscar soluções ou minimizações dos problemas de emprego e 

renda daqueles que se encontram à margem da formalidade. Desta forma, este estudo 

pretende colaborar com o melhor conhecimento sobre a estrutura do mercado informal, 

com vistas a contribuir com a exposição das dificuldades em procura de diagnósticos e 

políticas públicas capazes de responder a essa nova realidade. 
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