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PERNAMBUCO

Roda de Fogo: Sebrae traça perfil de empreendimentos 
e empreendedores da comunidade

Por Ana Cláudia Arruda 
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Ana Cláudia Arruda, gestora do Observatório Sebrae/PE
Telefones 81 -2101 8463 e 81 -999632595.
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Fundada em 1987, a comunidade de Roda de Fogo fica situada  no 

bairro dos Torrões, no Recife, local  onde seria construída a Vila do 

INSS, por iniciativa do poder público, que integrante da Região 

Política Administrativa-RPA4. Possui uma população de 40 mil 

habitantes, ocupando uma área de 60 hectares, pertencente ao 

Governo Federal. Seu nome é decorrente  da própria resistência 

dos moradores que espalharam pneus em volta dos barreiros e 

tocaram fogo formando círculos, durante o processo de  

ocupação.

A comunidade  é constituída, em sua grande parte, por famílias e  

pessoas de renda baixa, a maioria residindo em casas de 

alvenaria, em ruas asfaltadas, com serviços de água encanada e 

energia. O interior da comunidade  é constituído de  habitações 

subnormais, de dois ou três cômodos e  sem infraestrutura 

 

adequada. Do ponto de vista da sua posição física,  a comunidade 

fica situada numa área bem localizada, desfrutando de vias 

públicas importantes e próximo à variada infraestrutura urbana e 

de serviços públicos disponíveis nos arredores. É atendida por 

uma linha de transporte público e possui espaços comunitários 

(praças, quadra esportiva, escolas, creches, postos de saúde, 

delegacia). Como grande parte das  comunidades localizadas na 

cidade do Recife, as condições de saneamento básico, iluminação 

pública, coleta de lixo  são precárias, bem como, é levado o  índice 

de violência.

Perfil de negócios - Em   pesquisa de campo realizada pelo Sebrae 

Pernambuco, no ano  de 2014, procurou-se identificar  o perfil dos 

empreendimentos e dos empreendedores da comunidade. A 

pesquisa compreendeu a aplicação de 217 questionários e 

entrevistas com empreendedores do local. Dos  entrevistados, 

82,5% possuem renda dentro dos limites da referida Lei do Micro 

Empreendedor Individual- MEI (Lei Complementar 128/2008) que 

estabelece tratamento diferenciado aos empreendedores com 

renda bruta anual até R$ 60 mil reais, assegurando-lhes  direitos 

econômicos e administrativos especiais. Desses, 63,7%  não 

tinham entendimento e diziam nunca ter ouvido falar sobre  a  

referida Lei. Quanto às atividades declaradas pelos empresários, 

destacam-se: comércio (65%), serviços (33,6%) e o artesanato com 

1,4%%.  No comércio, o destaque  vai para os comerciantes de 

forma geral e para a prestação de serviços, com destaque para os 

serviços de Salão de Beleza e Costura.

Empreendimentos e Empreendedores da Comunidade Roda de Fogo 
quanto à formalização do empreendimento.

Fonte: Sebrae-PE – Empresários e Empreendedores da Comunidade Roda de Fogo, dez/2014.Base: 217 entrevistados.

Mais da metade dos empresários é do sexo feminino (59,4%) e 30,1% com menos de  35 anos de idade. Embora 53,1% possuam o ensino 

médio dos quais 41,9% já o têm completo, registrou-se, também, que 30,2% possuem o ensino fundamental incompleto. Isso caracteriza 

uma forte desigualdade no nível educacional e  no preparo técnico, mesmo dentro  dos padrões e do  meio urbano onde atuam esses 

empreendedores.

Empreendimentos e Empreendedores da Comunidade Roda de 
Fogo quanto ao perfil do empreendedor.

Por fim, entre os principais problemas   apresentados  e identificados na comunidade  e que  requerem investimentos públicos no 

território, destacam-se principalmente:  falta de esgoto e sujeira nas ruas; violência e marginalidade, drogas e habitações precárias, o 

que tem em sido comum em maior e menor grau a todas essas comunidades  objeto da pesquisa e situadas dentro da metrópole do 

Recife.

Fonte: Sebrae-PE – Empresários e Empreendedores da Comunidade Roda de Fogo, dez/2014. Base: 281 entrevistados

Fonte: Sebrae/PE – Empresários e Empreendedores da Comunidade Roda de Fogo, dez/2014. Base: 281 entrevistados.


