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Resumo 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar os determinantes da informalidade no mercado de 

trabalho brasileiro. Parte-se da premissa de que a Informalidade no Brasil não pode ser tratada 

como um fenômeno relacionado somente ao descumprimento de normas, de preferência pela 

ilegalidade para driblar as altas alíquotas, ou como resultado do excesso de regulamentação 

estatal. Deve ser analisada como um fenômeno relacionado com a condição de pobreza, e desta 

forma, envolve determinantes pertinentes à condição de pobreza, como escolaridade, cor da pele, 

região brasileira e gênero.  Neste contexto, o presente estudo busca compreender os fatores que 

influenciam a escolha por uma ocupação informal a partir de uma abordagem microeconômica. 

Para determinar tal ocorrência utiliza-se o modelo logit para verificar os determinantes da 

informalidade, tendo como variáveis explicativas: regiões brasileiras, gênero, recebimento do 

benefício do Programa Bolsa Família, recebimento da aposentadoria, cor da pele, tipo de 

atividade, e presença de criança na família. Foi encontrado uma relação positiva entre a 

informalidade e o recebimento do benefício proveniente do programa. Concluindo-se, assim, que 

o trabalhador é prejudicado ao alterar as suas escolhas de oferta de trabalho, optando pelo 

informal e ficando excluído das garantias sociais decorrentes das leis trabalhistas. Verificou-se 

também que existe discriminação de pessoas não-brancas ao acesso a postos de trabalho formais, 

de gênero, em que mulheres ocupam mais postos informais do que homens em atividades 

laborais; além de também existir segmentação no mercado de trabalho, no que concerne à 

localização geográfica, em que existe uma maior proporção de trabalhadores informais em 

regiões que concentram um maior percentual de pobres no país, como a região Norte e a região 

Nordeste.  

Palavras-chaves: informalidade, mercado de trabalho, Bolsa Família. 

  



 
 

 

Abstract 

This research aims to evaluate the determinants of informality in the Brazilian labor market. 

It starts from the hypothesis that Informality in Brazil can not be treated only as a phenomenon 

related only to non-compliance with norms, preferably due to illegality in order to circumvent 

high tax rates, or as a result of excessive State regulation. It should be analyzed as a phenomenon 

related to the poverty condition, and, therefore, it involves determinants pertinent to the poverty 

condition, such as schooling, skin color, Brazilian region and gender. In this context, the present 

study seeks to understand the factors that influence the choice of informal occupation from a 

microeconomic approach. To determine this occurrence, the logit model is used to verify the 

determinants of informality, having as explanatory variables Brazilian regions, gender, receipt of 

the benefit of the Bolsa Família Program, receipt of retirement, skin color, type of activity, and 

presence of child in the family. A positive relationship was found between informality and the 

receipt of benefit from the program. Thus, it is concluded that the worker is harmed by changing 

his choice of labor supply, opting for the informal and being excluded from the social guarantees 

guaranteed by labor laws. It was also found that there is discrimination of color in the access of 

non-white people to access to formal jobs, in addition to there is a segmentation in the labor 

market, gender, where women are more than men in informal activities , where there is a greater 

proportion of informal workers in regions that concentrate a greater percentage of the poor in the 

country, such as the North and Northeast. 

Keywords: informality, labor Market, Bolsa Família.
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1- Introdução 

No Brasil, o processo de desenvolvimento capitalista, expressou-se ao longo do século XX, 

principalmente nas décadas de 1930, por uma economia agroexportadora e na década de 1950, 

por uma economia industrial. Até meados dos anos 1970, a economia brasileira passou por um 

processo de crescimento econômico que permitiu a expansão do assalariamento urbano do país. 

Este processo de crescimento passou a ser revertido nos 1980, por motivos de crises 

macroeconômicos, sendo intensificado nos anos 1990 devido ao processo de desestruturação 

produtiva ocorrido no período, que intensificou os índices de informalidade no país.  

Além disso, nos anos 1990, observou-se desregulamentações das leis trabalhistas, abertura 

comercial, intensificação do capital financeiro e desregulamentações das formas de trabalho 

conhecidas, marcado, principalmente, pelo aumento considerável da terceirização do trabalho. 

Essas políticas geraram ajustes no mercado de trabalho brasileiro, promoveram o aumento do 

desemprego e informalidade no país, associada a uma precarização das condições de vida e de 

trabalho. Essa conjuntura, que combina a elevação da taxa de desemprego e da precarização, 

amplia o espaço da informalidade na década de 1990, agravando a heterogeneidade presente na 

estrutura ocupacional do país. 

Segundo Silva e Silva e Yazbek (2008), essas modificações promoveram impactos no mundo 

do trabalho, no nível da produção e no da reprodução. Com a finalidade de obter a flexibilização 

necessária à produção, surgiram novas exigências quanto ao perfil do trabalhador, em que os 

mais qualificados têm maior possibilidade de permanecerem no mercado de trabalho formal, e 

os que não preenchem os requisitos de qualificação se veem excluídos do mercado de trabalho 

formal, pois, com a redução dos postos de serviços no setor industrial e com os limites do setor 

de serviços, a maioria é obrigada a procurar emprego no mercado informal. 

Neste âmbito, observa-se que a consolidação do mercado de trabalho no Brasil originou-se 

de forma segmentada, incorporando os trabalhadores de maneira bastante limitada, o que justifica 

os elevados índices de informalidade no país, uma vez que parte dos trabalhadores foram 

excluídos do acesso a postos de trabalho formais. Dessa forma, o aumento do trabalho informal 

no país tem sido um desafio para governos interessados em fomentar políticas públicas que 

intensifiquem a oportunidade de emprego formal, ainda mais com qualidade, ou seja, com 

condições satisfatórias de bem-estar oferecidas aos trabalhadores, de forma a propiciar-lhes 

dignidade. (LIMA; COSTA, 2016). 
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 O termo informal encontra diferentes entendimentos devido as suas diversas matizes 

teóricos presentes nas literaturas até o momento. O conceito de informal nesta pesquisa está em 

consonância com os estudos desenvolvidos pelo Programa Regional del Empleo para América 

Latina y el Caribe (PREALC), em que a informalidade pode ser associada a atividades dotadas 

de uma precariedade tecnológica e organizacional, à baixa produtividade, à pobreza e à 

marginalidade decorrente do caráter periférico das formações capitalistas dos países 

subdesenvolvidos, marcada pela baixa rotatividade do capital e por serem países trabalho-

intensivo. 

Segundo Braga (2006), de acordo com a visão desenvolvida pelo PREALC, para entender a 

economia informal, deve-se considerar que seus determinantes estão vinculados à pobreza, aos 

movimentos migratórios, ao padrão tecnológico e à extensão da heterogeneidade estrutural. 

Sanches (2008), entende o informal como um setor dotado de baixa produtividade, que teria 

pequenas unidades de produção, intensivas na utilização da mão de obra familiar ou em relações 

não regulamentadas de trabalho, embora geralmente assalariadas.  

De acordo com Kom (2012), em consonância com as ideias defendidas pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), existem duas formas de entender o 

mercado de trabalho, seja através da abordagem macroeconômica, ou da 

microeconômica. A abordagem macroeconômica examina de forma agregada as inter-

relações entre o mercado de trabalho e outros mercados de produtos, monetário e o 

comércio externo, investigando como estas interações influenciam as variáveis 

agregadas de emprego e rendimento nacional. É nesse sentido que o pleno emprego, 

enquanto parâmetro do agregado, tem sido mensurado e apontado como próximo de ser 

alcançado nas condições conjunturais brasileiras nos debates sobre o tema. A 

abordagem microeconômica, por sua vez, foca no papel dos indivíduos, agregadas 

famílias e firmas, no mercado de trabalho. Os resultados destas questões 

microeconômicas afetam as questões macroeconômicas e por elas são afetadas, e a 

unidade destas duas visões é que irá explicar o significado da situação do pleno emprego  

em um dado momento de uma economia (OIT, 2011, p. 130). 

 

Utiliza-se nessa pesquisa da abordagem microeconômica para entender a questão da 

informalidade no mercado de trabalho brasileiro com o intuito de analisar de que forma os 

indivíduos se inserem no mercado de trabalho e se variáveis como cor, gênero, região, 

escolaridade, recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, recebimento da 

aposentadoria, tipo de atividade, influenciam na forma de ocupação, formal ou informal, destes 

trabalhadores.  

Entende-se nesta pesquisa, que os programas de transferência de renda, podem atuar como 

incentivador para a permanência de trabalhadores no mercado informal. Isso decorre do fato 

desse programa ser condicional a renda per capita domiciliar. Com isso, algumas pessoas podem 
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optar por trabalhar no mercado informal como uma forma de burlar a sua verdadeira renda e 

assim continuarem aptos a receber tais benefícios.  

Considerando o caráter negativo das atividades informais, verifica-se que quando o 

trabalhador altera a sua escolha entre o formal e o informal no curto prazo, ao mesmo tempo é 

feita uma escolha ruim que será verificada no longo prazo, pois as atividades informais não são 

assistidas pelas leis trabalhistas, não dão acesso ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia 

do tempo de serviço (FGTS). Portanto, os trabalhadores ficam desprotegidos contra eventuais 

demissões, o que facilita a perpetuação da condição de pobreza em que essas pessoas estão 

inseridas.    

Dentre os programas de transferência, destaca-se nessa pesquisa, o Bolsa Família, devido a 

sua capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de estimular o 

desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e 

de pobreza.  O Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais: 

complemento de renda, acesso a direitos e articulação com outras ações. Esses três eixos 

proporcionam um alívio mais imediato da pobreza, melhores oportunidades de inclusão social e 

contribuem para a redução da vulnerabilidade social em que se encontram parte das famílias 

brasileiras. 

Segundo Curi e Menezes-Filho (2004), as situações encontradas na economia informal são 

geradoras de focos de tensões e desigualdades sociais devido ao maior grau de incerteza 

proporcionado pelo vácuo das regras legais ou consensuais, em um ambiente de maior 

intensidade competitiva. Nesse sentido, estudos realizados a respeito dos fatores que incentivam 

a informalidade, tornam-se relevante, devido ao fato de que essas atividades incentivam as 

desigualdades sociais e dificultam o progresso e o desenvolvimento econômico. 

Segundo Francisco e Paulo (2006), de uma maneira geral, as pessoas, sobretudo os pobres 

não optam por trabalhar em atividades consideradas informais. Mas sim, são condicionados a 

essas atividades mediante as regulamentações opressivas e financeiramente insustentáveis 

encontradas. Assim como, destacam Cavalcante e Corrêa (2009), o fato de que os agentes só se 

mantêm no mercado de trabalho formal enquanto o benefício de se manter nele for maior ou igual 

ao benefício adquirido que se obtém na produção informal. Corroboraram também para esse 

pensamento Marinho e Mendes (2011), que enfatizaram que os programas de transferência de 

renda contribuíram para o aumento da probabilidade de um chefe de família estar desempregado 

ou trabalhar no mercado informal. 
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Uma característica importante a ser destacada sobre a informalidade é a de que ela apresenta 

um componente cíclico e estrutural, no sentido de acompanhar as tendências do cenário 

macroeconômico, tanto em períodos recessivos quanto em período de alta no crescimento 

econômico, nesse sentido, pode-se apreender que períodos de menor crescimento econômico 

tendem a impactar negativamente o mercado de trabalho, reduzindo a capacidade de geração de 

emprego e renda e consequentemente contribuindo para maiores índices de informalidade. 

Segundo Paula e Pires (2017), a economia brasileira após um período de expansão 2004-2013, 

tendo uma taxa de crescimento média  de 4% ao ano,  que foi acompanhada por um processo de 

melhoria na distribuição de renda e na pobreza, contraiu abruptamente a partir de 2014, vindo a 

sofrer uma forte e prolongada recessão em 2015-2016, com uma taxa de crescimento do  PIB 

média negativa em 3,7%, acompanhada por uma piora nos indicadores sociais.  

De acordo com Neri (2011), o trabalhador informal não está coberto por uma série de leis 

trabalhistas da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), como por exemplo, direito ao décimo 

terceiro, férias remuneradas, demissão por justa causa, licença paternidade/maternidade, aviso 

prévio. Ademais, a informalidade interfere no bem-estar de toda uma sociedade, quando o 

governo federal deixa de receber uma alta quantia de alíquotas por consequência do trabalho não 

legalizado, quais sejam: Alíquotas para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), o 

Instituto Nacional Seguro Social (INSS) e o próprio Imposto de Renda (IR).  

 Nesse sentido, mediante as ideias discutidas anteriormente, esta pesquisa, se propôs a 

entender quais são os determinantes da informalidade na economia brasileira, entendendo, o viés 

negativo, que essas atividades permeiam para a condição de pobreza de boa parte da população. 

Busca-se entender de que forma a pobreza e a informalidade se relacionam, levando em 

consideração o caráter prejudicial das atividades informais, no longo prazo, já que os 

trabalhadores ficam desprotegidos das proteções advindas das leis trabalhistas.  Utilizou-se o ano 

de 2014 como referência, com o intuito de não incutir o caráter da crise econômica que o país 

enfrentou no período 2015-2016 na composição dos determinantes da informalidade no Brasil. 

Dessa forma, este estudo teve a pretensão de entender a real dimensão explicativa entre a 

informalidade e a pobreza, e, assim, propiciar um melhor entendimento sobre o tema para que a 

formulação de políticas públicas seja mais eficiente na redução dos fatores que estimulem a 

informalidade. 
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1.1- Hipótese 

Parte-se da hipótese de que o Bolsa Família promove um impacto positivo na 

empregabilidade no setor informal, uma vez que, o recebimento desse benefício altera o universo 

de escolhas dos trabalhadores.  

1.2- Objetivos 

1.2.1- Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar quais são os determinantes da informalidade 

do mercado de trabalho brasileiro. 

1.2.1- Objetivos Específicos  

a)  Analisar o sentido da causalidade entre pobreza e informalidade utilizando o teste de 

Granger a partir de dados extraídos do Ipea data e da utilização do Eviews 7; 

b) Verificar se o recebimento do Programa Bolsa Família promove um impacto positivo na 

decisão dos indivíduos em ofertar trabalho no mercado informal, a partir da utilização do modelo 

Logit e do STATA;  

c) Elaborar o perfil  dos trabalhadores informais da sociedade brasileira, a partir da 

utilização do modelo Logit e do STATA.    
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2- Referencial Teórico 

2.1- Entendendo o conceito de informalidade 

Nota-se a existência de divergências nas literaturas a respeito do tema informalidade. Para 

alguns autores, como Gibson e Kelley (1994) e Sanches (2008), a informalidade pode ser vista 

como um meio de sobrevivência para uma parte da população que não consegue estabelecer 

vínculos formais de emprego, seja pela exclusão de boa parte da população do processo 

capitalista de produção ou por não se “enquadrar” no molde de trabalhador estabelecido. Por 

outro lado, como destacam Lira (2008) e Silva e Silva e Yazbek (2008), a economia informal 

pode ver vista como algo ilegal, um modo de trabalho que fica à margem do processo de 

produção, caracterizando-se por trabalhos muitas vezes precários e não regularizados pelos 

órgãos fiscalizadores.   

Destaca-se que o debate sobre a informalidade se acirrou mais precisamente na década de 

1970, em que a primeira referência oficial de informalidade foi definida pelo relatório realizado 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1972. Neste relatório, informalidade foi 

entendida como um modo de organização da produção que em grande medida é caracterizada 

pela ausência de barreiras à entrada, dependência de recursos locais, propriedade familiar, 

pequena escala de operações, intensiva em mão de obra, tecnologia adaptável, contando com 

conhecimento fora do sistema formal de ensino, e por sua vez, as atividades formais seriam 

caracterizadas pela negação desses pressupostos. 

Matsuo (2009), em conformidade com o primeiro marco conceitual de informalidade, 

entende que o setor informal pode ser definido como composto por pequenas atividades urbanas 

geradoras de renda, que se desenvolvem fora do âmbito normativo de regulação oficial em 

mercados desregulamentados, competitivos e com baixo nível de organização, em que existe a 

dificuldade da distinção entre capital e trabalho. Estas atividades utilizam-se de poucas unidades 

de capital, técnicas rudimentares e mão de obra pouco qualificada, que proporciona uma reduzida 

produtividade e baixa renda. 

De acordo, com a abordagem estruturalista, defendida pela a Comissão Econômica Para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), a informalidade pode ser associada à precariedade 

tecnológica e organizacional, à baixa produtividade, à pobreza e à marginalidade decorrente do 

caráter periférico das formações capitalistas dos países subdesenvolvidos marcada pela baixa 

rotatividade do capital e por serem países trabalho-intensivo. Destaca-se, nesse sentido, que de 

acordo com esta abordagem, a informalidade pode ser explicada pelo caráter dual do 

subdesenvolvimento latino americano. 
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Gibson e Kelley (1994), em conformidade com a abordagem estruturalista, definiram que o 

setor informal pode ser entendido como um antídoto parcial para as tendências regressivas do 

capitalismo. No qual países com baixo rendimento do capital, isto é, países em que o processo 

capitalista é subdesenvolvido, as atividades informais tendem a ser uma característica expressiva 

desses países e tendem a se perpetuar no longo prazo. 

Para Sanches (2008), a explicação da informalidade definida de acordo com a abordagem 

estruturalista, ocorria, no sentido em que, o setor moderno não consegue gerar oportunidades de 

trabalho suficiente, muitas vezes, devido ao padrão tecnológico ser intensivo em capital, os 

trabalhadores não aproveitados tendem a buscar alternativas de emprego na economia informal. 

Nesse sentido, entende-se a informalidade como o resultado do excedente estrutural de mão de 

obra que tem no trabalho informal a sua opção de emprego. 

Um outro estudo em destaque na concepção teórica sobre a informalidade, desenvolvido 

também na década de 1970 foi o realizado por Hart (1973), o autor não utiliza o termo informal 

como um setor, mas sim, como um mundo de atividades econômicas que transcendem a força de 

trabalho. Para ele, as atividades informais são aquelas em que se obtém a renda por meio de 

atividades econômicas fora do alcance das instâncias formais de regulação. Em linhas gerais, o 

autor descreve as fontes potenciais de renda em uma estrutura produtiva incapaz de absorver o 

contingente populacional que migrava do campo para a cidade. Para compreender essa realidade, 

o antropólogo classifica as potenciais fontes de renda em: atividades formais, um ambiente em 

que as rendas são obtidas a partir das fontes regulatórias do Estado (salário, aposentadoria, 

pensões); e atividades informais, o qual agrega as possibilidades de obtenção de rendas informais. 

Para Cacciamali (1994), a decorrência dos primeiros marcos conceituais realizados pela OIT 

(1972) e por Hart (1973), possibilitaram aos demais pesquisadores criar, aprimorar e promover 

novos desdobramentos a respeito da informalidade. O que permitiu a construção de um maior 

arcabouço teórico com diferentes interpretações e conceitos que enriquece cada vez mais o debate 

a respeito do tema, favorecendo a construção de uma base metodológica capaz de expressar 

conjuntos de atividades informais, o desenvolvimento de pesquisas empíricas e consistentes para 

serem comparadas ao longo do tempo e analisar de que forma essas atividades se inserem no 

espaço econômico em processos históricos específicos. 

 Nas décadas de 1980 e 1990 surgem novas concepções conceituais de informalidade, 

decorrente do processo de desestruturação produtiva iniciado em meados da década de 1980 e 

intensificado nos anos 1990, em que foram adotadas políticas que promoveram o aumento dos 

índices de informalidade. Silva e Silva e Yazbek (2008), afirmam que dentro da lógica neoliberal 
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implementada na década de 90, foram adotadas políticas de desregulamentações das leis 

trabalhistas, de abertura comercial, exaltação ao capital financeiro, de desregulamentações das 

formas de trabalho conhecidas e aumento considerável da terceirização do trabalho. Nesse 

sentido, pode-se chegar ao entendimento que tais políticas geraram ajustes no mercado de 

trabalho, promovendo o aumento do desemprego e da informalidade, sendo também associadas 

a uma precarização das condições de vida e de trabalho. Essa conjuntura, que combina a elevação 

da taxa de desemprego e da precarização, ampliou o espaço da informalidade nesta década, 

agravando ainda mais a heterogeneidade presente na estrutura ocupacional destas atividades. 

Segundo Lira (2008), essa nova fase de acumulação capitalista presente na década de 1990 

aumenta a intensificação da exploração do trabalho, a internacionalização da produção com 

incorporação dos avanços tecnológicos. Nesse período, destaca-se também o movimento da 

financeirização da economia capitalista internacional, que gera instabilidade cada vez maior nos 

países. Esse movimento, promove nos governos, reações no sentido de fomento de políticas 

monetárias restritivas, para se ajustar ao contexto internacional. 

Segundo Silva e Silva e Yazbek (2008), essas modificações promoveram impactos no mundo 

do trabalho, no nível da produção e no da reprodução. Com a finalidade de obter a flexibilização 

necessária à produção, surgiram novas exigências quanto ao perfil do trabalhador, em que os 

mais qualificados têm maior possibilidade de permanecerem no mercado de trabalho formal, e 

os que não preenchem os requisitos de qualificação se veem excluídos do mercado de trabalho 

formal, pois, com a redução dos postos de serviços no setor industrial e com os limites do setor 

de serviços, a maioria é obrigada a procurar emprego no mercado informal.  

Dentro da lógica neoliberal presente nesse período, Matsuo (2009), destaca a abordagem 

neoliberal, para explicar o fenômeno da informalidade, que tinha como autor de destaque dessa 

vertente, Hernando de Soto (1987). De acordo com a ótica da abordagem neoliberal, a existência 

do setor informal estaria relacionada a um conjunto de atividades populares em que os 

participantes dessas atividades recorriam as tais como uma forma de se contrapor as regulações 

excessivas do Estado na economia. Em que, têm-se, como critério legal para ser formal ou 

informal, o fato de o trabalhador ter ou não a carteira assinada, em que a carteira assinada é o que 

vincula o trabalhador ao mercado formal. O contrato legal garante ao trabalhador direitos e 

deveres previstos na legislação trabalhistas. Em contrapartida, a economia informal possui um 

caráter invisível, subterrâneo, submerso e sem qualquer aparato jurídico institucional do mercado 

de trabalho formal, reconhecido oficialmente. 
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Em concordância com as ideias defendidas pela abordagem neoliberal, para Curi e Menezes-

Filho (2004), a informalidade pode ser entendida como uma forma de segmentação do mercado 

de trabalho, caracterizando-se por empregos de baixa remuneração e isentos do direitos e 

benefícios trabalhistas. O trabalho informal é a alternativa encontrada por muitos trabalhadores 

que, excluídos do mercado formal, devido as barreiras à entrada impostas neste tipo de mercado, 

abrem mão de seus direitos trabalhistas e salários mais elevados em busca de uma renda para 

sobrevivência própria e da família. 

Observa-se que existem diversos tipos de trabalho presentes no setor informal. Muitos tendo 

como referência os trabalhos presentes no setor formal, de forma que são estabelecidos acordos 

entre o trabalhador e empregador informal a fim de se estabelecer alguns benefícios como férias 

remuneradas, 13° salário e direito maternidade. Mesmo assim o emprego tende a gerar grande 

instabilidade, pois são empregos com um alto grau de rotatividade e o trabalhador ao ser demitido 

fica sem emprego e sem garantias de uma renda futura devido à inexistência do seguro-

desemprego. Esses trabalhadores também não têm direito à multa e nem ao resgate do FGTS. 

Nesse sentido, as situações encontradas na economia informal são geradoras de focos de tensões 

e desigualdades sociais devido ao maior grau de incerteza proporcionado pelo vácuo das regras 

legais ou consensuais, em um ambiente de maior intensidade competitiva. (CURI, MENEZES-

FILHO, 2014) 

Para contribuir para a composição de uma literatura mais robusta sobre informalidade 

buscou-se outras abordagens para o dimensionamento desse fenômeno. Em que, uma outra forma 

de entender a informalidade é pela abordagem dos teóricos marginalistas pautados na divisão 

clássica marxista. Para Matsuo (2009), entende segundo esses estudos que o setor informal é 

caracterizado como um polo marginal, massa marginal ou como um conjunto de setores arcaicos, 

remanescentes de outros modos de produção. De acordo com os teóricos dessa perspectiva, o que 

justifica o trabalho neste setor é a existência de uma superpopulação relativa, que faria parte de 

uma força de trabalho excedente, não assimilada pelo processo capitalista de produção, sendo 

entendido como um exército industrial de reserva. 

Em que, de acordo com essa abordagem, os participantes desse chamado exército industrial 

de reserva seriam a população flutuante, a latente e a estagnada. A flutuante está relacionada à 

expansão ou contração de uma atividade econômica no sistema, capitalista, sendo conhecido 

como o desemprego aberto. A população latente diz respeito à mão de obra rural liberada pela 

penetração do capitalismo no campo, sendo também composta pelos trabalhadores autônomos 

do setor terciário, ocupados no comércio ou em serviços. Tem-se ainda, a população estagnada 
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que corresponde aos setores arcaicos da economia, tais como indústrias em domicílio e 

artesanato, podendo ser incluso também os trabalhadores domésticos.  

Evidencia-se também, para a composição do arcabouço teórico desta pesquisa a abordagem 

do desenvolvimento e subdesenvolvimento capitalista. Para Matsuo (2009), de acordo com essa 

abordagem a economia informal é um produto e parte integrante do próprio desenvolvimento 

capitalista em contraposição às teses marginalistas, estruturalistas e neoliberais. Em que, o 

desenvolvimento do capitalismo é responsável pelos processos de marginalidade e 

informalidade. 

 Dentro dessa vertente de pensamento, Singer (1999), ressaltou que o setor informal é gerado 

pela evolução do capitalismo e de desenvolvimento econômico, como a globalização econômica, 

que produz o desemprego e a exclusão social de trabalhadores ao redor do mundo. Em que, os 

novos postos de trabalho gerados pela globalização econômica estão surgindo em função das 

transformações tecnológicas e da divisão internacional do trabalho, que em sua maioria, não 

oferecem aos seus ocupantes as compensações usuais que as leis e contratos legais vinham 

garantindo. Nesse sentido, o desenvolvimento do capitalismo é considerado como o responsável 

pelos processos de marginalidade dos postos de trabalho e informalidade. 

Soma-se ainda, para a composição conceitual do que é informalidade, a abordagem 

solidarista ou da economia popular, que para Matsuo (2009), pautada nas ideias defendidas por 

Coraggio (1991), entende-se o setor informal como uma economia popular e não capitalista. Na 

qual encontram-se os pobres, os pequenos estabelecimentos, a mão de obra intensiva, a baixa 

produtividade, o pequeno comércio, os artesanatos, a economia doméstica, uma capacidade de 

acumulação irrelevante, a relação de parentesco com o principal tipo de relação de produção e a 

solidariedade como valor predominante. A informalidade está relacionada com a economia 

subterrânea e a ilegalidade na heterogeneidade estrutural. O trabalhador informal é considerado 

um agente econômico independente, que não pertence à classe trabalhadora, mas está submetido 

a formas indiretas de subordinação ao capital. 
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2.2- Mercado de trabalho informal no Mundo e no Brasil 

Segundo Rafael Diez de Medina, diretor do Departamento de Estatísticas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em relatório publicado pela OIT, em 2018, mais de 61% da 

população empregada no mundo está na economia informal. A alta incidência de informalidade 

em todas as suas formas tem múltiplas consequências adversas para trabalhadores, empresas e 

sociedades, e é um importante desafio para a conquista do trabalho decente para todos.  

Segundo este relatório da OIT, na África, 85,8% do emprego é informal. A proporção é de 

68,2% na Ásia e no Pacífico, de 68,6% nos Estados Árabes, de 40% nas Américas, e pouco acima 

de 25% na Europa e na Ásia Central. No Brasil, o índice de informalidade no emprego total é de 

46%. De maneira geral, 93% do emprego informal do mundo está nos países emergentes e em 

desenvolvimento. Dos 2 bilhões de trabalhadores informais do mundo, pouco mais de 740 

milhões são mulheres, segundo a OIT (2018), lembrando que elas estão mais presentes nos 

mercados informais em países de baixa e média renda, onde estão em situação de maior 

vulnerabilidade. 

Podendo o mercado informal ser entendido da seguinte maneira, por um modo de 

produção que agrega trabalhadores não declarados e nem reconhecidos, que não se 

beneficiam da legislação laboral nem de proteção social, sendo impossibilitados de 

desfrutar de seus direitos fundamentais, de os exercer ou de os defender. Em que as 

atividades informais, algumas vezes, podem ser entendidas pelas exiguidades ou 

indefinições dos locais de trabalho, por condições de trabalho que não garantem saúde 

e nem segurança, fracos níveis de qualificação e produtividade, rendimentos baixos e 

irregulares, longas horas de trabalho e falta de acesso à informação, aos mercados, aos 

financiamentos. Nesse sentido, os trabalhadores da economia informal podem 

caracterizar-se por diversos graus de dependência e de vulnerabilidade (OIT, 2018).        

 

Buscando entender a informalidade no Brasil, foi realizado um levantamento sobre o 

processo de formação do mercado de trabalho do país.  Segundo Costa (2010), no Brasil, a lei 

nacional da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, no 

dia 1 de maio de 1943, promulgada sob o governo de Getúlio Vargas, definiu os direitos 

individuais básicos de proteção ao trabalhador e à estrutura da representação de classe, ainda hoje 

vigentes no país. Resultado das pressões do movimento trabalhista, desde finais do século XIX, 

a CLT respondia à necessidade de incorporação política dos trabalhadores urbanos da indústria 

nascente que, em face de seu poder de organização, constituíam potencial de ameaça aos planos 

de desenvolvimento do Estado. Os sindicatos foram reconhecidos, mas o Estado tomou para si o 

completo controle administrativo e político de suas atividades. A contrapartida veio pela 

imposição legal às empresas de reivindicações trabalhistas elementares, objeto de décadas de 

luta.  
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Assim, no Brasil, de Vargas aos militares, como na Espanha de Franco, o Estado 

assumiu o papel central na regulação e mediação dos interesses de empregados e 

empregadores, controlando o conflito de classe. A barganha coletiva não teve nesses 

países a importância política e econômica alcançada nos países democráticos (COSTA, 

2010). 

 

Nesse sentido, segundo Lima e Costa (2016), pode-se inferir que a consolidação do mercado 

de trabalho se origina de forma segmentada, visto que o marco legal de Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), incorporava os trabalhadores de maneira bastante limitada. Primeiramente 

porque a legislação de direitos mínimos e de sindicalização deixava de fora grande parte dos 

trabalhadores rurais e os servidores públicos; e segundamente porque grande parte dos 

trabalhadores urbanos não gozou do status de emprego regulamentado e sobre qual o Estado 

definia as políticas de seguridade social.  

 
A expansão industrial brasileira do pós 1930 e, sobretudo, dos anos 1950 e 1960 com a 

vinda das multinacionais, permitiu crescimento econômico e alguma mobilidade social 

das pessoas que migravam do campo para os centros urbanos, permitiu, também, que 

isso se desse, contraditoriamente, à custa de uma enorme diferenciação das ocupações 

e dos salários, impedindo que mudasse a desigualdade da estrutura de classe no país. 

Empregos e salários tornam-se, assim, muito antes do discurso contemporâneo, 

variáveis extremamente flexíveis de ajuste econômico, excluindo parcela considerável 

da população dos benefícios do crescimento e ampliando os bolsões de pobreza. É nesse 

sentido que, comparativamente à realidade da institucionalização do mercado de 

trabalho e das políticas de bem-estar dos países desenvolvidos, o Brasil jamais 

conseguiu criar uma classe média ampla com poder de consumo. (COSTA, 2010). 

 

Segundo Lima e Costa (2016), o foco na regulação como forma de definir questões 

envolvidas no mercado de trabalho é fortemente acentuado na década de 1970. Antunes (2000) 

comenta que os sinais dessa crise foram: a redução da taxa de lucro motivada, entre outros, pelo 

aumento do preço da força de trabalho e pelas lutas sociais ocorridas nos anos 1960; a 

incapacidade do modelo em se adaptar à retração de consumo gerada pelo desemprego estrutural 

que então começa a se manifestar; o aumento da esfera financeira, que inicia um processo de 

autonomização diante dos capitais produtivos, tornando-se o campo prioritário para a 

especulação; a concentração do capital gerada pelas fusões de empresas; e a crise do Estado de 

Bem-Estar Social, levando à retração dos gastos públicos. 

Essa realidade é profundamente agravada nos anos de 1990 com a introdução das políticas 

neoliberais no país, quando o emprego informal, desprovido de qualquer direito, supera as 

estatísticas do emprego formal. A informalidade que se eleva nessa década ocorre devido à perda 

de dinamismo da economia nesse período. Segundo Cacciamali (2000) e Cacciamali (2011), 
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essas transformações foram motivadas pela nova divisão internacional do trabalho que 

promoveram profundas mudanças estruturais na produção e no emprego. Para Krein e Proni 

(2010), o elevado nível da informalidade no Brasil nos anos 1990, pode ser compreendido à luz 

de dois fatores principais, pelo baixo crescimento econômico e instável e pelas transformações 

oriundas do capitalismo contemporâneo, que promoveram um processo de combinação entre a 

reorganização econômica e a mudança no papel do Estado e das instituições públicas, o que 

resultou em uma maior flexibilização das relações de trabalho. 

Segundo Vasconselos e Targino (2015), os anos 2000 promoveram uma reversão nos índices 

do mercado de trabalho. No período que compreende entre 2004 e 2013 ocorreu uma redução 

nos índices de informalidade, em que a proporção da população ocupada incrementada na 

ocupação formal aumentou em torno de 10,5 pontos percentuais, atingindo um índice de 

formalização de 51,5%, frente a aproximadamente 48,5 % dos postos de trabalhos no setor 

informal. Baltar, Krein e Leone (2009) destacam que tal tendência pode ser imputada tanto à 

atuação do Ministério Público do Trabalho, quanto a um melhor desempenho da economia, em 

que se observou um crescimento mais intenso do emprego formal, mostrando que a enorme parte 

da informalidade está relacionada com a dinâmica econômica, o que corrobora a noção clássica 

de informalidade como expressão do baixo dinamismo econômico. Apesar da redução dos 

índices de informalidade nesta época a tendência à precarização das condições de trabalhado 

ainda permaneceu como uma característica latente das condições do mercado de trabalho no país. 
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2.3- A influência das transferências de renda na escolha pela Informalidade 

Uma outra característica relevante a ser considerada para o entendimento da informalidade 

no mercado de trabalho brasileiro, nos anos 2000, foram os programas de transferência de renda 

implementados pelo Governo nesse período. Dentre eles, pode-se destacar o Programa Bolsa 

Família (PBF), instituído em 2003 no Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo 

um programa de transferência condicional, que visa melhorar as condições de vida das famílias 

pobres.   

O PBF é um programa de transferência de renda condicional, isto é, para receber o benefício 

do programa, a família tem que ser elegível em detrimento de um determinada nível de renda 

domiciliar per capita. Tendo os seguintes critérios de elegibilidade, em 2014: 

i) As famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$77,00 (setenta 

e sete reais) por pessoa; 

ii) As famílias pobres, entendidas como aquelas com renda mensal entre R$77,01 e R$ 

154,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa, e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, 

crianças ente 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos  

O programa bolsa família tem dois tipos de benefício: 

i) O benefício básico, no valor de R$77,00 (setenta reais), concedido a famílias em situação 

de extrema pobreza independente da composição e do número de membros do grupo 

familiar; 

ii)  O benefício variável, no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) por beneficiário, 

concedido as famílias pobres e extremamente pobres, que tenham sob sua responsabilidade 

gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e 12 anos ou adolescentes até 15 anos, até o máximo de três 

beneficiários por família. 

Dessa forma, as famílias em situação de extrema pobreza poderão acumular um benefício de 

até R$182,00 mensais (R$77,00 do benefício básico mais R$105,00 do benefício varável). As 

famílias consideradas pobres receberão um benefício de até R$105,00. 

Nesse sentido, observa-se que o recebimento do Programa Bolsa Família depende de dois 

critérios principais, a renda domiciliar per capta (RDPC) e a idade do filho mais novo. Dessa 

forma, alguns chefes de família podem optar por escolher ocultar a sua renda, por meio do 

emprego informal, como uma forma de continuar elegível para o recebimento do benefício. 

Barbosa e Corseiul (2012) buscam entender de que forma a renda per capta domiciliar 

(RDPC) e a idade do filho mais novo impactam na decisão de oferta de trabalho do chefe 

domiciliar. Para isso, consideram o seguinte modelo de regressão, que relaciona a escolha 
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ocupacional do chefe do domicílio i (Yi) com participação no PBF (Ti) e idade do filho mais novo 

no último dia do ano anterior (Ii) como representado na Equação 1: 

Yi =α1+β1(Ii-c)+λ1Ti+У1Ti+(Ii-c)+δXi+Ɛi                                                                  (1)   

Em que, c é uma constante de normalização que denota a idade-limite do filho mais novo 

para a elegibilidade do domicílio; X denota eventuais controles a serem inseridos no modelo. O 

parâmetro de interesse λ1, que representa o efeito da participação no programa na escolha 

ocupacional. 

Os autores utilizam um modelo de regressão com descontinuidade difusa, que mostra a 

participação no programa (T) no ano de referência como função do hiato que separa a idade do 

filho mais novo da marca dos 16 anos completos em 31 de dezembro do ano anterior ao ano de 

referência. Ao aplicar o modelo de regressão com descontinuidade difusa, em que Barbosa e 

Corseiul (2012), observaram que a participação no programa cai abruptamente ao redor da marca 

correspondente ao limite para um dos critérios para elegibilidade. Em que se supõe que é na idade 

do filho mais novo ao redor da faixa dos 16 anos que se tem a variação exógena que desloca T, 

tudo mais mantido constante, permitindo então mensurar o efeito do PBF. 

Para a estimação consistente do parâmetro λ1, supõe-se que o PBF afeta de maneira uniforme 

na decisão ocupacional dos indivíduos. Nesse contexto, as seguintes propriedades para 

domicílios em que filhos mais novos tem idade em torno de c são suficientes para a identificação 

do parâmetro de interesse. Segundo as Equações (2) e (3): 

 E[Ɛi | Ii= c-]= E[Ɛi | Ii=c+]=0                                                                                                  (2)                    

E[Ti | Ii= c-] ≠ E[Ti | Ii=c+]                                                                                                        (3)                    

Em que, c- (ou c+) denota idades próximas a c, porém maiores ou menores que o valor exato. 

Barbosa e Corseiul (2012) comprovaram a partir da equação (1) que a identificação segue a 

seguinte razão, de acordo com a Equação (4): 

λ1={E[Yi| c-]-E[Yi|c+]} /{ E[ Ti| c-]-E[Ti|c+]                                                                          (4) 

Barbosa e Corseiul (2012) exploram o contraste entre indivíduos com idade bem próximo 

ao limite de elegibilidade, em que a variação na elegibilidade para esses indivíduos induz a 

variação exógena na participação no PBF, que por sua vez, induz um efeito causal na 

probabilidade de estar empregado no setor formal. 

No que concerne a questão da renda domiciliar per capta (RDPC), Barbosa e Corseiul (2012) 

utilizam-se de uma função da utilidade obtida pelo chefe do domicilio em ambientes de rendas 

obtidas por meios formais ou informais de trabalho. Em que a utilidade do chefe do domicílio no 

setor informal é dada por: 
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+  𝑃                                                                                                                  (5) 

Em que “P” significa o recebimento de algum benefício de transferência de renda pelo 

Governo. Então a utilidade do chefe do domicílio no setor formal é dada por: 

𝑈 (𝑤
𝑓

)  =  𝑤
𝑓

 

+  𝑏. 𝑤
𝑓

 

+  𝑃. 𝐼(𝑅𝐷𝑃𝐶 𝑒𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙),                                                           (6) 

Em que I(.) denota a função indicadora do recebimento do benefício, sendo igual a um se a 

condição entre parênteses for atendida e zero caso não seja atendida. Nesse sentido, conforme a 

equação 6, Barbosa e Corseiul (2012) demonstram que o benefício só é concedido se o salário 

ofertado no setor formal não afetar a elegibilidade do domicílio. 

Dessa forma, o emprego no setor formal ocorre dentre as seguintes alternativas: 

a) I (RDPC elegível) = 1,  w f (1+b) > w i;                                                                        (7) 

b) I (RDPC elegível) = 0,  w
f 

(1+b) > w
i 

+ P;                                                                 (8) 

Analisando as equações acima observa-se que o chefe da unidade domiciliar escolhe ofertar 

trabalho no setor formal quando a renda proveniente deste setor for maior do que a renda 

proveniente do setor informal. Nesse sentido, para Barbosa e Corseiul (2012), em um ambiente 

com programas de transferência de renda, existe uma maior estimulo para que os indivíduos se 

encontrem ofertando trabalho no setor informal. Observado pela Equação (9): 

w
i 

< w
f 

(1+b) < w
i 

+ P                                                                                                          (9) 

Dessa forma, o indivíduo escolherá a ocupação formal em um ambiente sem programas de 

transferência de renda e a ocupação informal em um ambiente com a presença de programas de 

transferência de renda. Podendo-se então comprovar que os programas de transferência de renda 

afetam na decisão da oferta de trabalho no setor informal, dado que as escolhas não são alteradas 

pela presença dos programas em nenhuma outra situação. 
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3- Metodologia 

Nesta seção abordou-se a base metodológica utilizada nesta pesquisa. Para tanto analisou-se 

de que forma ocorreu a composição dos dados; de que forma se realizou os testes de raiz unitária 

e de Granger; e como foi estabelecida a composição dos determinantes da informalidade. 

Nas primeiras subseções foram realizados testes de raiz unitária e o teste de Granger, ambos 

com base nos dados extraídos do Ipea data, para os anos de 2001 a 2014, com o objetivo de 

comparar e verificar se existe relação entre o percentual de informais e pobres no país. Na 

primeira subseção realizou-se o teste de raiz de raiz unitária para verificar a estacionariedade da 

série. Na segunda subseção, o conceito do teste de Granger relacionou-se com a capacidade de 

uma variável ajudar na precedência de uma outra variável de interesse. Nesse sentido, buscou-se 

entender a relação causal entre pobreza e informalidade buscando controlar as possíveis 

diferenças dessa relação com o uso de dados dos estados brasileiros.   

  As variáveis referentes aos determinantes da informalidade no país, encontradas na terceira 

subseção, foram extraídas dados da Pesquisa Nacional Por Amostra e Domicilio (PNAD) 

referente ao ano de 2014. Utilizou-se a base de dados da PNAD para compor os determinantes 

da informalidade no Brasil. Para determinar o setor a que o indivíduo está inserido, se formal ou 

informal, utilizou-se uma variável binária denominada informalidade que foi construída a partir 

da classificação daqueles que não tem carteira assinada, trabalhadores por conta própria, 

trabalhadores domésticos sem carteira assinada, trabalhadores para o próprio consumo e uso 

próprio e trabalhadores não remunerados como informais, os remanescentes foram considerados 

formais.  

3.1- Teste de raiz unitária para séries temporais 

Nesta pesquisa utilizou-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para verificar se o 

modelo auto regressivo (AR) tem ou não raiz unitária. Em que, a hipótese nula é a de que a série 

tenha raiz unitária, isto é, que a série não é estacionária em nível, quando não se aplica nenhuma 

diferenciação. 

A necessidade da determinação se a série é ou não estacionária é devido a busca por 

estabelecer uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis, o que só poderá ocorrer 

se as variáveis possuírem o mesmo grau de integração. 
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3.2- O teste de causalidade de Granger 

Para Carneiro (1997), o teste de causalidade de Clive Granger assume que o futuro não pode 

causar o passado nem o presente. Por exemplo, se o evento A ocorre depois do evento B, sabe-

se que A não pode causar B. Ao mesmo tempo, se A ocorre antes que B, isso não significa que 

A, necessariamente, cause B. O exemplo clássico são as previsões de chuva do meteorologista. 

O fato de a previsão ocorrer primeiro do que a chuva não implica que o meteorologista cause a 

chuva. Na prática, o que se tem são duas séries temporais, A e B, e o interesse é em saber se A 

precede B, ou B precede A, ou se A e B ocorrem simultaneamente.  

 Carneiro (1997), considera duas séries de tempo Xt e Yt. E o teste de causalidade de Granger 

assume que a informação relevante para a predição das respectivas variáveis X e Y está contida 

apenas nas séries de tempo sobre essas duas variáveis. Dessa forma, uma série de tempo 

estacionária X causa, no sentido de Granger, uma outra série estacionária Y se melhores 

predições estatisticamente significantes de Y podem ser obtidas ao incluir valores defasados de 

X aos valores defasados de Y. Em termos mais formais, o teste envolve estimar as seguintes 

regressões representadas pelas Equações (10) e (11): 

Xt =   Σai Yt − i +  Σbi Xt − i +  u1t                                                                                                           (10) 

Yt =   Σci Yt − i +  Σdi Xt − i +  u2t                                                                                                           (11) 

Onde uit são os resíduos que assumimos serem não-correlacionados. 

A Equação (10) postula que valores correntes de X estão relacionados a valores passados do 

próprio X assim como a valores defasados de Y; a Equação (11), por outro lado, postula um 

comportamento similar para a variável Y. Nada impede que as variáveis X e Y sejam 

representadas na forma de taxas de crescimento, o que aliás tem sido quase que a regra geral na 

literatura, uma vez que é difícil achar variáveis que sejam estacionárias em seus níveis. Após a 

estimação, pode-se distinguir quatro casos diferentes:  

1. Causalidade unilateral de Y para X: quando os coeficientes estimados na Equação (10) 

para a variável defasada Y são conjuntamente diferentes de zero (Σai ≠ 0), e quando o conjunto 

de coeficientes estimados em (11) para a variável X não forem estatisticamente diferentes de zero 

(Σdi = 0).  

2. Causalidade unilateral de X para Y: quando o conjunto de coeficientes defasados para a 

variável Y na Equação (10) não for estatisticamente diferente de zero (Σai = 0) e o conjunto de 

coeficientes defasados para a variável X em (11) o for (Σdi ≠ 0).  

3. Bi causalidade ou simultaneidade: quando os conjuntos de coeficientes defasados de X e 

Y forem estatisticamente diferentes de zero em ambas as regressões.  
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4. Não causalidade: quando, em ambas as regressões, os conjuntos de coeficientes defasados 

de X e Y não forem estatisticamente diferentes de zero.  

Em termos mais gerais, desde que o futuro não pode predizer o passado, se a variável X 

Granger-causa a variável Y, então mudanças em X devem preceder temporalmente mudanças em 

Y. 

3.3- Determinantes da informalidade 

Para determinar o setor a que o indivíduo está inserido, se formal ou informal, utilizou-se 

uma variável binária denominada informalidade, que foi elaborada a partir da classificação 

daqueles que não têm carteira assinada, trabalhadores por conta própria, trabalhadores 

domésticos sem carteira assinada, trabalhadores para o próprio consumo e uso próprio e 

trabalhadores não remunerados como informais, os remanescentes serão formais. Aplicou-se o 

modelo logit para verificar os determinantes da informalidade, bem como comprovar a predição 

teórica de que o bolsa família altera o universo de escolha dos trabalhadores. 

 Segue abaixo, o modelo estimado: 

𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝛽2𝐵𝐹𝐷𝑖 + 𝛽3𝑎𝑚𝑎𝑟_𝑝𝑎𝑟𝑑𝐷𝑖 + 

+𝛽4𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎_𝑖𝑛𝑑𝑖 + 𝛽5𝑛𝑎𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝐷𝑖 + 𝛽6𝑠𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖 + 𝛽7𝑠𝑢𝑙𝐷𝑖 + 𝛽8𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 − 𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒𝐷𝑖 + 

+ 𝛽9𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒𝐷𝑖 + 𝛽10𝑠𝑒𝑥𝑜𝐷𝑖 + 𝛽11𝑎𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖 + 𝛽12𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜_𝑝𝑒𝑞𝐷𝑖 + 𝜇𝑖 

                                                                                                                                                                     (12)  

em que: i representa o i-ésimo indivíduo na amostra. 
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Tabela 1- Descreve em detalhes as variáveis utilizadas no modelo Logit.   

Fonte: Elaboração da autora, a partir dos dados da PNAD 2014. 

Parâmetros Variáveis Sinais Descrição das variáveis 

Уi 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐷𝑖 + Variável binária que assume valor 1 se o 

indivíduo i no período t é classificado como 

informal e 0 caso contrário; 

𝛽1 𝑒𝑑𝑢𝐷𝑖 - Anos de estudo do indivíduo i; 

 

𝛽2 

 

 

𝐵𝐹𝐷𝑖 

+ Conjunto de variáveis dummy para 

identificar o recebimento do Bolsa família, 

assume valor 1 se recebeu a transferência e 

zero caso contrário; 

𝛽3; 

𝛽4 

𝑎𝑚𝑎_𝑝𝑎𝑟𝑑𝐷𝑖; 

 

𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎_𝑖𝑛𝑑𝐷𝑖 

+ Conjunto de variáveis dummy para descrever 

cor ou raça dos indivíduos, divididas em 

Branca, Preta e Indígena, Parda e Amarela. 

A cor branca foi utilizada como base; 

𝛽5 𝑛𝑎𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝐷𝑖 + Variável dummy para indicar o ramo de 

atividade, agrícola ou não-agrícola. Agrícola 

é a variável base; 

𝛽6 ; 

𝛽7; 

𝛽8; 

 𝛽9; 

𝑠𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝐷𝑖; 

𝑠𝑢𝑙𝐷𝑖; 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 − 𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒𝐷𝑖; 

𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒𝐷𝑖 

 

+ 

Conjunto de variáveis dummy para descrever 

as regiões geográficas do Brasil, divididas 

em Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul, 

sendo a região Nordeste a base; 

𝛽10 𝑠𝑒𝑥𝑜𝐷𝑖 + Variável dummy para gênero, em que a 

categoria base é o sexo feminino; 

𝛽11 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖 - Variável dummy para indicar se o indivíduo 

i no período t recebeu aposentadoria; 

𝛽12 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜_𝑝𝑒𝑞𝐷𝑖 + Variável dummy para indicar se existe na 

família crianças entre 0 a 14 anos idade. 

𝜇𝑖 . . Termo de erro aleatório. 
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A partir da Equação (12) é possível determinar os fatores socioeconômicos que mais 

impactam para a informalidade1. Em outras palavras verificar se as condicionantes como raça, 

gênero, região de residência, escolaridade, entre outras, influenciam a decisão do indivíduo de 

ser informal ou formal ao longo do tempo. 

Para as variáveis dummies relacionadas ao Bolsa Família espera-se encontrar um sinal 

positivo o que permitirá constatar a importância do recebimento da assistência no presente nas 

chances do indivíduo se manter informal. No sentido que, o efeito de programas de transferência 

de renda constituem em um efeito renda: em que com uma renda extra, os indivíduos usufruiriam 

de uma maior disponibilidade de todos os bens. Assim, o efeito renda aumentaria a demanda por 

todos os bens normais, sejam bens de consumo e ou o lazer (supondo que este último seja 

normal). Além deste efeito renda e seus impactos no salário reserva, deve ser considerado a 

tentativa dos beneficiários em ocultar a sua verdadeira renda, atitude esta que será facilitada se 

estiverem no setor informal. 

As dummies para cor permitirão identificar se existe algum tipo de segmentação por cor ou 

raça, espera-se um valor negativo para a cor branca e positivo para os pardos e amarelos devido 

a discriminação racial no país. Cor é uma variável importante para explicar diferenciais salariais 

no mercado formal, no qual indivíduos com a mesma qualificação recebem salários diferentes 

dado a sua cor. Por auferirem uma renda inferior no mercado formal estes indivíduos possuem 

estímulos para migrarem para o setor informal. 

 Já a dummy para o setor de atividade permite verificar se existe probabilidade maior do 

indivíduo ser informal no setor agrícola ou não agrícola, onde espera-se que os agrícolas sejam 

mais propensos à informalidade. As dummies de região permitirão constatar em quais regiões o 

impacto da informalidade é maior, espera-se que nas regiões mais pobres a incidência do informal 

seja mais elevada. 

A variável de gênero poderá destacar algum tipo de segmentação por sexo, onde espera-se 

maior impacto sobre as mulheres devido às características socioeconômicas do mercado de 

trabalho brasileiro. Gênero é uma variável importante para explicar diferenciais salariais no 

mercado formal, no qual indivíduos com a mesma qualificação recebem salários diferentes dado 

o seu sexo.  Por fim apresenta-se duas variáveis relacionadas à vulnerabilidade da família, a 

                                                            
1 A seleção das variáveis da equação (12) foi baseada em Teixeira (2010), Hoffmann e Simão (2005), Scorzafave e 

Menezes Filho (2001). 
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incidência de crianças pequenas (crianças entre 0 a 14 anos idade). O trabalho formal exige mais 

que o trabalho informal em termos de flexibilização de horários, criança pequena exige maior 

tempo de dedicação para o seu cuidado, nesse sentido as pessoas podem optar pelo mercado 

informal com intuito de estar mais perto de seus filhos, ademais pessoas com crianças pequenas 

tem mais chance de serem elegíveis ao Bolsa Família.  

Os dados da pesquisa serão obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). No presente estudo os dados 

utilizados serão referentes ao ano de 2014 da PNAD. Com o intuito de não incutir o caráter da 

crise econômica que o país enfrentou no período 2015-2016 na composição dos determinantes 

da informalidade no Brasil.  

3.4- Formalização do modelo Logit utilizado para a análise dos determinantes da 

informalidade no Brasil  

Para prever os determinantes da informalidade do mercado de trabalho no Brasil , utilizou-

se nesta pesquisa a função de distribuição logística, o modelo Logit. Em que, se designou uma 

variável binária codificado com valor entre 0 e 1 para analisar se as variáveis estabelecidas na 

equação (12) influenciam ou não nos índices de informalidade.  

Considerando a  regressão linear, apresentado na Equação (12): 

𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝛽2𝐵𝐹𝐷𝑖 + 𝛽3𝑎𝑚𝑎𝑟_𝑝𝑎𝑟𝑑𝐷𝑖 + 

+𝛽4𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎_𝑖𝑛𝑑𝑖 + 𝛽5𝑛𝑎𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝐷𝑖 + 𝛽6𝑠𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖 + 𝛽7𝑠𝑢𝑙𝐷𝑖 + 𝛽8𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 − 𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒𝐷𝑖 + 

+ 𝛽9𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒𝐷𝑖 + 𝛽10𝑠𝑒𝑥𝑜𝐷𝑖 + 𝛽11𝑎𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖 + 𝛽12𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜_𝑝𝑒𝑞𝐷𝑖 + 𝜇𝑖                                  (12) 

Considerou-se, Pi = E(Yi = 1| Xi), para indicar a probabilidade de que a variável de interesse 

influencie positivamente às chances de os indivíduos estarem trabalhando em postos de trabalho 

informais. Segundo Gujarati (2011), essa probabilidade pode ser apresentada da seguinte 

maneira, segundo a Equação (13): 

     𝑃𝑖 =  
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=

 𝑒𝑍

1 + 𝑒𝑍
                                                                                                                 (13) 

     Em que, Zi= β1+β2Xi, a Equação (13) representa a função de distribuição logística, Zi 

variando entre -ꝏ a + ꝏ, Pi varia entre 0 e 1 e está não linearmente relacionada a Zi, isto é a Xi. 

Se Pi é a probabilidade de que a variável de interesse influencie positivamente às chances de os 

indivíduos estarem trabalhando em postos de trabalho informais, (1-Pi) é a probabilidade de a 

variável de interesse não influencie às chances de os indivíduos serem informais, demonstrado 

pela Equação (14): 
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 1 − 𝑃𝑖 =  
1

1+𝑒𝑍𝑖  
                                                                                                                            (14)  

Podendo ser reescrita, segundo a Equação (15), da  seguinte maneira: 

  𝑒𝑍𝑖 =  
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=

1 +  𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒−𝑍𝑖
                                                                                                         (15)           

Nesse sentido, Pi/(1- Pi) é a razão de chances em favor de a variável de interesse afetar os 

índices de informalidade menos a razão de que a variável não afete a informalidade. Ao se tomar 

o logaritmo natural da Equação (15), obtém-se a Equação (16), em que (L) é o logaritmo da razão 

de chances, linear em X e também nos parâmetros: 

     𝐿𝑖 = ln
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
= 𝑍𝑖 = β1 + β2𝑋𝑖                                                                                            (16)                  

   Definiu-se, segundo a metodologia estabelecida por Gujarati (2011), que a estimação do 

modelo Logit ocorre da seguinte maneira, de acordo com a Equação (17):  

   𝐿𝑖 = ln
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
= 𝑍𝑖 = β1 + β2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖                                                                               (17)             
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4-Resultados  

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados nesse estudo. Na primeira 

subseção será abordado as características pertinentes aos resultados obtidos no teste de Granger, 

na segunda subseção será apresentado o perfil dos informais e na última subseção será 

apresentado os fatores determinantes da informalidade no país.  

Na primeira subseção será realizado o resultado do teste de Granger que apresentará o 

resultado da causalidade entre pobreza e informalidade. Este teste foi realizado com o intuito de 

enriquecer os estudos referentes a informalidade no país, no sentido de se buscar um 

conhecimento mais aprofundado em relação a questão causal entre essas variáveis, para que se 

possa providenciar melhores diretrizes para a redução do fenômeno da informalidade e dos 

índices de pobreza no Brasil.  

Os resultados obtidos nas últimas subseções  foram gerados  com base  na Pesquisa Nacional 

por Amostra e Domicílios (PNAD), referente ao ano de 2014, em que se classificaram como 

informais  aqueles que não tem carteira assinada, trabalhadores por conta própria, trabalhadores 

domésticos sem carteira assinada, trabalhadores para o próprio consumo e uso próprio e 

trabalhadores não remunerados como informais, os remanescentes serão formais.  

4.1- Entendendo a causalidade entre pobreza e informalidade 

Como a redução dos índices de pobreza e da informalidade no mercado de trabalho estão 

ligadas ao aumento do bem-estar social, entender a relação de causalidade entre essas duas 

dimensões é de fundamental importância. Por isso, um dos objetivos dessa pesquisa foi analisar 

a relação de causalidade entre a pobreza e a informalidade, buscando controlar as possíveis 

diferenças dessa relação com o uso de dados dos estados brasileiros. Com esse entendimento, 

poderá se providenciar melhores diretrizes para a redução do fenômeno da informalidade e dos 

índices de pobreza no Brasil. 

 Os dados que se referem as variáveis pobreza e informalidade foram extraídos do Ipea data, 

para os anos de 2001 a 2014, compondo uma série temporal, que foi analisada por meio da 

utilização do programa Eviews 7. Foram analisadas 13 observações após a defasagem definida 

pelo critério AIC e SC para a estimação dos Vetores Autorregressivos (VAR), onde cada equação 

definida é uma regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) de determinada variável  em 

variáveis de si própria e de outras variáveis.  

Após a realização do teste de raiz unitária e ao se identificar o número de defasagens 

necessárias para reduzir os efeitos estacionários, realizou-se o teste de causalidade de Granger. 

Em que, de acordo com o teste em análise e dos resultados apresentados no Quadro (1), verificou-
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se que conjuntamente os coeficientes estimados na primeira regressão para a variável defasada y 

(pobreza), a probabilidade estatística é conjuntamente diferente de zero. Quando analisamos o 

coeficiente estimado na segunda regressão para a variável x (informalidade), observa-se que a 

probabilidade estatística não foi estatisticamente diferente de zero. Nesse sentido, pode-se inferir 

que ocorre uma causalidade unilateral de y para x, isto é, a pobreza explica a informalidade.  

Quadro 1- Teste de Granger 

Variável dependente: Informalidade   

Excluídos χ2 Defasagens Probabilidade 

          

Pobres 2866247 1 0.0905   

Todos 2866247 1 0.0905   

          

Variável dependente: Pobres     

Excluídos χ2 Defasagens Probabilidade 

          

Informalidade 0.787898 1 0.3747   

Todos 0.787898 1 0.3747   
Fonte: Elaboração da Autora, a partir dos resultados obtidos no Eviews 7 

Dessa forma, a partir dos resultados obtidos observa-se que existe uma relação imbricada 

entre pobreza e informalidade, determinada pelo sentido causal que se estabelece. Como já foi 

abordado anteriormente, para Francisco e Paulo (2006), de uma maneira geral, as pessoas, 

sobretudo os pobres não optam por trabalhar em atividades consideradas informais. Mas sim, são 

condicionados a essas atividades mediante as regulamentações opressivas e financeiramente 

insustentáveis encontradas. Portanto, devido as condições seletivas encontradas no mercado de 

trabalho marcado pela segmentação e discriminação, as pessoas pobres que não se enquadram no 

perfil de trabalhador formal encontram nos trabalhos informais a forma de sua sobrevivência.  

4.2-Perfil dos informais 

Realizou-se neste estudo um recorte sobre o perfil dos informais com o intuito de elucidar 

quem são os trabalhadores que se encontram nessas atividades. Utilizou-se para a configuração 

das tabelas, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios (PNAD), para o ano de 

2014.  

Na Tabela 2, apresentam-se os resultados obtidos referente ao percentual de informais que 

recebem o benefício proveniente do Programa Bolsa Família e os que não recebem o benefício 

do programa, ambos informais. Realizou-se a comparação entre esses dois segmentos na tentativa 

de elucidar se o recebimento do benefício proveniente do programa impacta positivamente na 

decisão dos indivíduos em ofertar trabalho no setor informal. 
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Tabela 2- Relação entre o percentual de informais e o recebimento do Bolsa Família  

   Bolsa Família                                                     Informais%                                    

   Recebe PBF                                                           43,04% 

 

   Não recebe PBF                                                     56,96% 
 

 

 Fonte: Elaboração da Autora, a partir dos dados da PNAD 2014 utilizando o STATA MP 

Ao elucidar quem são os trabalhadores informais ao comparar a relação entre o recebimento 

ou não do Programa Bolsa Família, observa-se que 43.04% dos trabalhadores informais recebem 

o Bolsa Família e 56.96% dos que são informais não recebem o benefício do programa. Uma 

suposição adequada para explicar o elevado percentual de beneficiários do programa na 

informalidade, segundo Freguglia, Kern, Vieira (2009), seria a de que as intervenções da proteção 

social dirigidas aos pobres mediante o recebimento desse benefício podem ter consequências 

negativas, criando desincentivos para o trabalho formal e aumentando a dependência do 

programa. 

 Se o lazer é um bem normal, as transferências podem induzir os indivíduos a reduzir a oferta 

de mão de obra e escolher mais lazer, através de um efeito renda. Uma outra explicação segundo 

esses autores seria em detrimento do caráter condicional de renda desse programa, em que a 

transferência monetária proveniente deste programa pode incentivar as pessoas a esconder a sua 

renda do trabalho para ser elegíveis ao recebimento do benefício, nesse sentido, uma forma de 

esconder a sua renda seria trabalhar no setor informal e não no formal.  Somam-se ainda os 

argumentos de Barbosa e Corseiul (2012), que definem que em um ambiente com programas de 

transferência de renda, existe um maior estímulo para que os indivíduos estejam ofertando 

trabalho no setor informal. 

Na tabela 3, apresentam-se dados relativos aos anos de estudo e a informalidade. Buscando-

se, nesse sentido, a obtenção de resultados que facilitem a análise referente a relação entre 

diferentes níveis de escolaridade e a proporção de informais no Brasil. 
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Tabela 3- Relação entre anos de estudos e o percentual de informais 

Anos de estudos           Informais%         Anos de estudos         Informais% 

 

   1                                       14,2% 

   2                                       10,5% 

   3                                       21,9% 

   4                                       15,7% 

   5                                        9,4% 

  6                                        27,7% 

  7                                      26,50%       

  8                                      27,42% 

 

                      9                      30,41% 

                    10                     27,16% 

                    11                     26,73% 

                    12                     25,15% 

                    13                     23,71% 

                    14                     23,04% 

                    15                     22,98% 

                    16                    20,80% 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir dos dados da PNAD 2014 utilizando o STATA MP. 

Quando se observa a relação entre a informalidade e anos de estudos, percebe-se que em 

diferentes níveis educacionais existem trabalhadores informais, principalmente no grupo 

intermediário entre 4 e 9 anos de estudos. No entanto, pode-se notar que dos 10 anos de estudos 

em diante existe uma tendência ao decrescimento na participação dos trabalhadores em 

atividades informais, o que indica que um maior nível educacional influencia positivamente para 

que os trabalhadores ocupem atividades formais.  

Segundo a teoria do capital humano2, investimentos sobretudo em educação, dotam os 

indivíduos de uma maior qualificação e os diferem em sua capacidade cognitiva. Lima (1980), 

ao entender o mercado de trabalho de forma contínua observou que quando as pessoas investem 

mais tempo em educação, aumentando a sua capacidade cognitiva e qualificação, elas conseguem 

se inserir em postos de trabalhos que buscam um maior treinamento de seus funcionários, 

auferindo maiores rendas e maior mobilidade social. Dessa forma, pode-se apreender que 

maiores níveis educacionais proporcionam maiores chances de os trabalhadores ocuparem 

atividades formais.  

Na Tabela 4, apresentam-se dados referentes a relação entre a informalidade e gênero no 

país. Buscou-se verificar se existe ou não uma segregação de gênero no mercado de trabalho. 

Observa-se que a relação encontrada a seguir foi positiva para o sexo feminino, em que o 

percentual de mulheres trabalhando em atividades informais é maior do que o percentual de 

homens trabalhando nestas atividades.  

  

                                                            
2 Schultz (1971),afirma que investimentos em educação e saúde podem aprimorar as aptidões e habilidades dos 

indivíduos, tornando-os mais produtivos, o que em larga escala pode influenciar positivamente as taxas de 

crescimento dos países. 



36 
 

 
 

Tabela 4- Relação entre Gênero e o percentual de informais 

                       Sexo                                                                         Informais %                           

                     Homem                                                                        43,09% 

 

                     Mulher                                                                         56,91% 

Fonte: Elaboração da Autora, a partir dos dados da PNAD 2014 utilizando o STATA MP. 

Ao se analisar a questão de gênero, observa-se que existe um maior percentual feminino 

trabalhando em atividades informais do que masculino. Essa diferenciação decorre da 

desigualdade de gênero caracterizado por uma divisão social do trabalho, em que as mulheres, 

culturalmente, são segmentadas a realizar trabalhos domésticos, de cuidados do lar e dos filhos, 

e aos homens caberia então o “papel” de provedor da família. Quando as mulheres ingressam no 

mercado de trabalho é importante considerar a dupla jornada feminina, nesse sentido, mediante 

a baixas remunerações devido às discrepâncias salariais encontradas no mercado de trabalho, 

algumas mulheres podem passar a optar por trabalhar em atividades informais com o intuito de 

complementar a renda do lar e cuidar da casa.  

Ferreira (2007), pautada por uma pesquisa realizada pela CEPAL definiu que existe uma 

grande feminização do setor informal, motivado pelas barreiras encontradas no acesso ao 

trabalho formal pelas trabalhadoras. O setor informal, ao contrário, caracteriza-se pela facilidade 

de entrada, pela baixa qualificação profissional e possibilidade de flexibilizar os horários de 

acordo com a disponibilidade das trabalhadoras.  

Na tabela 5, apresentam-se os resultados obtidos no que concerne a cor da pele dos informais 

brasileiros.  Observa-se que existe discriminação de cor, em que pessoas consideradas não-

brancas se encontram, em percentual mais elevado, trabalhando em atividades consideradas 

informais. 
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Tabela 5- Relação entre a diferenciação de cor da pele e percentual de informais 

                                 Cor                                   Informais % 

                             Pretas e Indígenas                        26,66% 

                             Amarelos e Pardos              25,10%  

                                Brancos                                      21,02% 

 Fonte: Elaboração da Autora, a partir dos dados da PNAD 2014 utilizando o STATA MP. 

Quando se  pondera a existência ou não da discriminação de cor no Brasil, observa-se que 

dentre os trabalhadores informais, 26.66% são pretos e indígenas, 25.10% são amarelos e pardos, 

21.02% são brancos. O maior percentual de não-brancos (pretos, pardos, amarelos e indígenas) 

do que brancos no informal pode se justificar pela maior dificuldade dos não-brancos em 

ingressar no mercado de trabalho formal, o que pode indicar a existência de discriminação no 

mercado de trabalho brasileiro. 

Segundo Araújo e Lombardi (2013), uma característica a ser ressaltada sobre o mercado 

informal é de que ele congrega mais negros (pretos e pardos), e as maiores concentrações de 

negros estão entre os homens assalariados sem carteira e trabalhadores domésticos. Para Proni e 

Gomes (2015), considerando a População Economicamente Ativa (PEA), observa-se que a 

população negra é mais afetada pela precariedade ocupacional do que os brancos, em que a 

discriminação racial se manifesta no mercado de trabalho no sentido de que a PEA negra (17.3%) 

trabalhando em atividades consideradas informais era o dobro da PEA branca (8.6%), em 2013.  

Na Tabela 6, apresentam-se dados referente os percentuais de informais nas regiões 

brasileiras, buscou-se verificar quais as regiões brasileiras apresentam o maior percentual de 

trabalhadores em atividades informais. Observa-se que o maior percentual de informais se 

concentra nas regiões Norte e Nordeste, regiões tradicionalmente consideradas as mais pobres 

do país. 
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Tabela 6- Relação entre os diferentes percentuais de informalidade nas regiões brasileiras 

                                    Regiões                    Informais % 

                                    Sul                              21,05% 

                                    Sudeste                      19,80% 

                                    Centro Oeste                       21,88% 

                                    Norte                                    27,31% 

                                    Nordeste                               27,04% 

Fonte: Elaboração da Autora, a partir de dados da PNAD 2014 utilizando o STATA MP 

 

Quando se faz  o recorte referente as regiões brasileiras observam-se que dentre os informais, 

19,80% residem na região sudeste, 21,88% residem na região centro oeste, 21,05% na região sul, 

27,31% na região norte, 27,04% na região nordeste. Nota-se, então, que as regiões que mais 

congregam percentuais de informais são as regiões norte e nordeste, localidades estas, que 

culturalmente concentram o maior número de pobres do país.  Os diferenciais da presença de 

informais nos estados pode-se justificar pela heterogeneidade de formação e de produção dos 

espaços brasileiros. De acordo com Neves et. al. (2015), na região sudeste estão circunscritos 

alguns dos maiores polos urbanos e industriais do país, responsáveis pela maior parte do Produto 

Interno Bruto Nacional, e o nordeste se caracteriza  pela baixa elasticidade emprego-produto, 

maior vulnerabilidade as variações climáticas, menores níveis de escolarização, rendimento e 

qualificação e grandes áreas pouco integradas à economia nacional. Dessa forma, regiões mais 

dinâmicas como a do Sudeste tendem a concentrar um menor percentual de informais, enquanto 

regiões menos dinâmicas como a do Norte e do Nordeste concentram a maior proporção de 

informais do território.  

Para a composição da Tabela 7, que classifica os informais por setor de ocupação, foram 

utilizados dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apresenta-se 

as principais posições na ocupação sobre o total da população ocupada, nas regiões 

metropolitanas de abrangência da referida pesquisa, tendo o ano de 2014 como referência. 
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Tabela 7- Distribuição percentual dos trabalhadores ocupados no setor privado sem carteira 

assinada, segundo os grupamentos de atividade em 2014.   

Grupamentos                                 Informais % 

de atividades 

        Grupamentos                          Informais% 

          de atividades  

Indústria extrativa,   

de transformação e                             14,2% 

distribuição de eletricidade,                 

gás e água Construção 

  Educação, saúde, serviços 

  sociais, administração pública,           9,4% 

  defesa e seguridade social  

Comércio, reparação de veículos 

 automotores e de objetos pessoais        21,9% 

e domésticos e comércio a varejo 

 

   Construção                                      10,5%  

 

Serviços prestados à empresa, 

 aluguéis, atividades imobiliárias         15,7% 

 e intermediação financeira 

 Outros serviços (alojamento,  

transporte, limpeza urbana e              27,7% 

   serviços pessoais)  

 

Fonte: IBGE, diretorias de pesquisas, Coordenação de trabalho e rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego  

Observa-se que os maiores percentuais de trabalhadores informais se encontram no comércio 

(21,9%) e em outros serviços (27,7%), sendo que estas atividades podem ser caracterizadas por 

utilizarem de poucas unidades de capital, por agregar técnicas rudimentares e utilizar mão de 

obra pouco qualificada. Nesse sentido, o caráter informal destas atividades pode ser associado à 

precariedade tecnológica e organizacional, à baixa produtividade, à pobreza e à marginalidade 

dos trabalhadores que se encontram trabalhando nesses setores. Concordando, assim, com o 

pressuposto teórico defendido pela a abordagem estruturalista, em que a informalidade pode ser 

associada a atividades dotadas de uma precariedade tecnológica e organizacional, decorrente do 

caráter periférico das formações capitalistas dos países subdesenvolvidos, marcada pela baixa 

rotatividade do capital e por serem países trabalho-intensivo. 

4.2- Analisando os determinantes da informalidade no Brasil 

Nesta subseção será apresentada uma análise referente aos determinantes da informalidade 

no mercado de trabalho. Verificou-se que  existe discriminação de pessoas não-brancas no acesso 

a postos de trabalho formais; de gênero em que mulheres ocupam mais postos informais do que 

homens nestas atividades; além de também existir segmentação no mercado de trabalho, no que 

concerne à localização geográfica, existindo uma maior proporção de trabalhadores informais 

em regiões que concentram um maior percentual de pobres no país, como o Norte e Nordeste.  

Os dados apresentados na Tabela 8, para o ano de 2014, apresentam as seguintes informações. A 

função do LR qui-quadrado é semelhante a do teste F convencional, em que o teste realizado 
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indica se os coeficientes das variáveis independentes são conjuntamente significativos ou não 

para explicar a probabilidade de as pessoas estarem trabalhando no setor informal. No caso das 

amostras observadas, analisa-se que as variáveis explicativas, são conjuntamente 17,12% 

significativas para explicar a probabilidade de as pessoas se encontrarem no setor informal. De 

modo geral, o modelo previu corretamente 89,54% das mais de 7,428.584 milhões de 

observações.  
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Tabela 8- Resultado do modelo Logit obtido, a partir dos dados da PNAD 2014 e do STATA   

Fonte: Elaboração da Autora, a partir de dados da PNAD 2014. 

A probabilidade do qui-quadrado (χ2), indica a frequência com que um determinado 

acontecimento observado em uma amostra se desvia ou não da frequência com que ele é 

esperado. No caso abordado, verifica se os resultados obtidos no modelo se desviam ou não dos 

valores esperados. Para isso, utilizam-se duas hipóteses, a hipótese nula ou H0, em que as 

frequências observadas não são diferentes das frequências esperadas, isto é que os coeficientes 

sejam iguais a zero, e a hipótese alternativa ou H1, em que as frequências observadas são 

diferentes das frequências esperadas, isto é, os coeficientes diferentes de zero. Observa-se que a 

probabilidade χ2 é igual a zero, nesse sentido pode-se inferir que não se rejeita a hipótese nula, 

isto é, não se rejeita a hipótese de que todos os coeficientes sejam iguais a zero. Portanto, os 

resultados obtidos não se desviam dos resultados esperados nesse modelo. 

  
Coeficiente erro padrão Z P>z 

Efeito 

Marginal 
 

Constante -3,024253 0,0037596 -804,99 0,000 
 

- 
 

Educação 0,0807473 0,0002715 297,41 0,000  0,0089646 

Pretas e Indígenas 0,6420556 0,0002715 158,73 0,000   0,0861717 

Amarelas e Pardas 0,3582406 0,0027737 129,16 0,000   0,0409739 

Gênero 0,3384084 0,0033091 102,27 0,000  0,0411817 

Criança 0,2852846 0,0033692 84,67 0,000   0,0342872 

Bolsa Família 0,5842867 0,0068996 84,68 0,000   0,0793079 

Sudeste -0,0021996 0,0031456 -0,70 0,000   0,0093167 

Sul 0,0593727 0,003969 14,96 0,000   0,0002442 

Centro-oeste 0,1508624 0,0052341 28,82 0,000   0,0066845 

Norte 0,1989497 0,0057268 34,74 0,000   0,017593 

Agrícola 4,340805 0,004581 954,42 0,000   0,7946976 

Aposentadoria -0,0028569 0,0001155 -24,74 0,000  0,0236154 

LR chi2=17,121,299.37 

Prob>chi2= 0,0000 

Pseudo R2=0,2628 

Número de observações= 7,428.584 

Corretamente = 89,54% 
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A explicação do pseudo R2 é a de que ele se aproxima do verdadeiro R2, em que R2 significa 

uma medida de ajustamento de um modelo estatístico generalizado, variando entre 0 e 1, 

indicando em porcentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. No caso 

dos resultados observados, analisa-se que 26,28% da variação da variável dependente, a 

informalidade, pode ser explicada pelas variações independentes desse modelo. 

 Segundo Gujarati e Porter (2011), o valor-p é o menor nível de significância que uma 

hipótese nula pode ser rejeitada, em geral define-se esse valor em 1%, 5% ou no máximo em 

10%. Nessa pesquisa, se estabeleceu que a 5% de significância o valor P>|z|, se as variáveis 

independentes são estatisticamente significativas ou não. Nesse recorte, para a variável ser 

estatisticamente significativa individualmente, o p-valor relativo ao teste z, tem que ser igual ou 

menor a 0,05. Dessa forma, analisando individualmente as variáveis pelo seu p-valor relativo ao 

teste z observamos que todas são estatisticamente significativas a 5% de significância. 

Apesar de o coeficiente estimado, em relação a variável educação, ter sido positivo não 

concordando, assim, com a teoria do capital humano, de que aumentos em investimento 

educacionais influenciam positivamente para às chances de os indivíduos estarem trabalhando 

no mercado formal, não foi possível, inferir, nesta pesquisa, o real efeito dessa variável. No 

sentido, em que, houve um aumento do acesso à educação por boa parte da população brasileira, 

contudo, não é possível determinar se esse aumento foi de quantitativo ou qualitativo. Dessa 

forma, se observa a necessidade de estudos posteriores mais específicos para verificar qual o real 

dimensionamento dessa variável sobre a informalidade.  

No caso das variáveis de cor apresentadas, estas expressam valores positivos para as pessoas 

consideradas pretas, indígenas, amarelas, pardas e valor negativo para as pessoas consideradas 

brancas, expressa na constante do modelo. O que indica que pessoas negras, pardas, indígenas e 

amarelas têm a maior probabilidade de estarem trabalhando no setor informal. Esse resultado era 

esperado, pois, o mercado brasileiro é marcado por uma forte discriminação da cor de pele. Em 

termos marginais, em 2014, o fato de as pessoas serem negras ou indígenas aumentam as chances 

de elas estarem trabalhando no setor informal em 8,61 pontos percentuais, e o fato das pessoas 

serem pardas ou amarelas aumentam as chances de estarem trabalhando em atividades informais 

cerca de 4,09 pontos percentuais.     

Com isso, pode-se inferir que existe discriminação de cor evidenciada pela maior 

participação dos negros e indígenas em trabalhos informais. O que pode ser inerente ao processo 

histórico da formação da sociedade brasileira que justifica a maior dificuldade desses indivíduos 

a ingressar em postos de trabalho formais.  
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Segundo Araújo e Lombardi (2013), as atividades informais congregam mais negros, 

principalmente em atividades domésticas e trabalhos sem carteira assinada. Os autores 

classificam que 55,7% dos trabalhadores informais são negros.  

Para o período analisado, a variável de gênero apresentou coeficiente positivo, o que indica 

que mulheres tem a maior probabilidade de estarem trabalhando no setor informal. Esse resultado 

era esperado já que o mercado de trabalho brasileiro é marcado por uma discriminação de gênero, 

em que as mulheres culturalmente recebem salários menores e se encontram trabalhando em 

postos de trabalhos classificados como piores do que aos dos homens. Em termos marginais, de 

acordo com a Tabela 8, as chances de as mulheres se encontrarem trabalhando em atividades 

informais são 4,12 pontos percentuais maiores do que as chances de homens estarem trabalhando 

no setor informal.  

Dessa forma, comprova-se a existência de uma característica do mercado de trabalho 

brasileiro existir discriminação de gênero, na qual as mulheres culturalmente ficam a cargos de 

trabalhos menos qualificados e com menores remunerações, como os de empregada doméstica, 

ambulante, trabalhos por conta própria ou trabalhos sem remuneração. Nesse sentido, devido aos 

rendimentos menores obtidos nos trabalhos formais, desconsiderando o grau de instrução, 

algumas mulheres podem optar por trabalhos temporários com o intuito de manter a renda da 

unidade domiciliar e os cuidados do lar, levando em consideração a dupla jornada de trabalho 

feminina.  

Para Araújo e Lombardi (2013), a desigualdade de gênero é reforçada a medida que mais 

mulheres do que homens se colocam em postos de trabalho desprotegidos e vulneráveis, já que, 

segundo os autores, o informal absorve mais mulheres do que homens, segmento sabidamente 

heterogêneo, em termos de atividade, remuneração e qualificação.  

Destaca-se também que a presença de criança na família aumenta a sensibilidade feminina 

em ofertar trabalho no informal. O que pode ser entendido pelo coeficiente estimado da variável 

criança ser positivo, indicando que na presença de criança na família a probabilidade de a mãe 

estar trabalhando em atividades informais é maior. A explicação dada para tal ocorrência é que 

em nossa sociedade culturalmente é a mãe quem cuida dos filhos, com isso, na presença de 

crianças pequenas existe uma maior probabilidade de a mãe estar trabalhando por conta própria 

ou em outras atividades consideradas informais com o intuito de complementar a renda da casa 

e cuidar da criança. Em termos marginais, quando existe criança na família as chances de ser 

informal é maior cerca de 3,42 pontos percentuais do que se não existisse criança no domicilio.  
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No que concerne ao efeito do Programa Bolsa Família, ao considerar os resultados obtidos 

nessa pesquisa, observa-se que há a confirmação da predição teórica de o que o recebimento do 

benefício proveniente do programa altera a percepção do trabalhador em relação a sua alocação 

entre os postos de trabalho formal e informal. Existe uma relação positiva entre o recebimento 

do benefício e a informalidade. O que pode ser inferido por meio da análise do coeficiente 

positivo apresentado, na Tabela 8. Em que, na presença do recebimento do programa aumentam-

se às chances de os indivíduos estarem trabalhando em atividades informais em 7,93 pontos 

percentuais em relação aos que não recebem o benefício.  

Esse resultado positivo era esperado, uma vez que na presença do benefício o universo de 

escolha dos trabalhadores pode ser alterado. No sentido em que, com o intuito de continuarem 

elegíveis para receberem o benefício e manter a renda proveniente do programa, alguns 

indivíduos optam por trabalharem em atividades informais devido a maior facilidade de burlar a 

sua verdadeira renda, o que seria dificultado se eles trabalhassem em atividades formais devido 

a legalização por meio da assinatura da carteira de trabalho dessas atividades.  

Para Barbosa e Corseiul (2012), em um ambiente com programas de transferência de renda, 

existe um maior estímulo para que os indivíduos se encontrem ofertando trabalho no setor 

informal. No qual, o indivíduo escolherá a ocupação formal somente em um ambiente sem 

programas de transferência de renda, e a ocupação informal, em um ambiente com a presença de 

programas de transferência de renda. 

No que concerne às variáveis referentes as regiões brasileiras observa-se que existe uma 

tendência positiva na explicação da informalidade para as regiões brasileiras com exceção da 

região Sudeste. Em termos marginais, observa-se que o fato de as pessoas estarem residindo nas 

regiões Sul, Centro-Oeste e Norte aumentam as chances delas estarem no informal em 0,02; 0,67 

1,75 pontos percentuais, respectivamente. Por outro lado, o indivíduo residir na região sudeste 

reduz as chances de estar trabalhando no setor informal em 0,09 pontos percentuais.  

Dessa forma, entende-se que regiões tradicionalmente consideradas mais pobres, como a 

região Norte, tendem a concentrar um maior número de trabalhadores no setor informal, enquanto 

regiões com melhores índices socioeconômicos, como o Sudeste, as chances de ser informal se 

reduzem. Isso se explica também pelas diferenças regionais e pela concentração de renda no 

território brasileiro, em que regiões, como a sudeste, por apresentarem, apesar de reduzido, ainda 

um forte setor industrial, concentra a maior parte da renda nacional e dos postos de trabalhos 

formais. 



45 
 

 
 

De acordo com Pereira et. al. (2014), o comportamento regional diferenciado reflete, em 

larga medida, o contexto em que ocorreu o processo de formação do mercado de trabalho 

brasileiro, com o desenvolvimento das atividades urbanos-industriais se restringindo 

sobremaneira na região centro-sul. Nesse sentido, as disparidades regionais são marcantes em 

relação à posse de carteira de trabalho assinada pelos trabalhadores, no Sudeste, o percentual de 

empregados com carteira assinada chega a 48,5%, diversamente o Nordeste exibe apenas 25, 9% 

(IBGE,2013).    

Com relação ao tipo de atividade, agrícola ou não agrícola, no período de 2014, observa-se 

uma relação positiva entre a informalidade e as atividades consideradas agrícolas. Esse resultado 

positivo já era esperado, já que existe uma dificuldade na formalização destas atividades no 

Brasil.  Em que, ao analisar-se o efeito marginal que essas atividades têm sobre a informalidade, 

observa-se que o fato de que um trabalhador estar trabalhando em atividades agrícolas, aumenta 

as chances em 79,46 pontos percentuais dele ser informal em comparação as atividades não 

agrícolas. 

A grande dificuldade enfrentada pelos trabalhadores rurais advém principalmente da falta de 

competividade que os pequenos empreendimentos enfrentam frente às agroindústrias. Podendo-

se citar fatores como a baixa competitividade de seus produtos, grande dificuldade de formalizar 

seus empreendimentos, baixo capital para investir no aumento de sua produção exercendo uma 

forte influência para a mão de obra empregada no meio rural estar no setor informal. 

Para Busarello e Watanabe (2014), o elevado índice de informalidade no meio rural advém 

da dificuldade de se formalizar um empreendimento rural, devido aos altos custos tributários, 

rigor da vigilância sanitária e a dificuldade para se manter a escala de produção, sendo essas 

barreiras que precisam ser superadas para os produtores alcançarem a legalidade. 

Um outro resultado importante obtido nessa pesquisa foi em relação às pessoas aposentadas 

e a informalidade. Observa-se uma relação negativa entre a informalidade e a aposentadoria, o 

que indica que na presença do benefício da aposentadoria a probabilidade de as pessoas que os 

receberem estarem em atividades informais é menor. O que era esperado, já que as pessoas que 

recebem o benefício da aposentadoria contribuíram ao longo de sua vida profissional com o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), obtida por meio da assinatura da carteira de trabalho 

em atividades formais. Em termos marginais, o benefício da aposentadoria reduz as chances em 

2,36 pontos percentuais do indivíduo estar no informal do que se ele não recebesse a 

aposentadoria.   
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5- Conclusões  

Nesta pesquisa procurou-se analisar a questão da informalidade no Brasil, buscando entender 

quais são os determinantes desse fenômeno, no país, e a sua relação intrínseca com a condição 

de pobreza de parte da população brasileira. Por meio,  dos resultados apresentados, observa-se 

que o mercado de trabalho brasileiro pode ser entendido por ser discriminador, segmentado e 

seletivo. Entende-se que existe uma relação causal entre  pobreza e informalidade, no sentido em 

que o fato de as pessoas serem pobres as incentivam a trabalhar em atividades informais. Isso 

ocorre devido ao caráter seletivo do mercado de trabalho formal que exclui parcela da população 

devido as barreiras de entrada para trabalhar nestas atividades. Nesse sentido, o informal surge 

como um mecanismo de absorção da massa da população que não encontra emprego em 

atividades formais e vê no informal uma possibilidade de obtenção de renda e sobrevivência.  

 Uma característica importante a ser destacada neste estudo é a relação entre o Bolsa Família 

e a informalidade. A partir dos resultados obtidos, chega-se à conclusão de que o recebimento do 

benefício proveniente deste programa estimula as pessoas a entrarem e permanecerem na 

informalidade, sendo necessário considerar que no Brasil os benefícios para permanecer no 

formal são menores do que os obtidos para ingressar no informal. Com isso, as pessoas nas 

condições de pobreza e extrema pobreza são incentivadas a escolher o informal como mecanismo 

de sobrevivência e garantia de receber uma renda adicional, advinda desse programa, ficando, 

assim, à margem do mercado de trabalho formal e desprotegidos das garantias proveniente das 

leis trabalhistas. 

Uma outra característica preocupante obtida nesse estudo foi a segmentação regional e a 

discriminação de cor.  A segmentação regional,  permite observar que as regiões tradicionalmente 

mais pobres como as regiões Norte e Nordeste apresentam uma maior predisposição a existência 

da informalidade como uma característica latente, o que estimula a perpetuação da pobreza nessas 

regiões. E a discriminação de cor, demonstra a realidade de alguns segmentos sociais que não 

foram incorporados ao progresso econômico e excluídos desse processo por causa da sua cor de 

pele, tendo maiores dificuldades em ingressar no mercado de trabalho formal. 

A partir das discussões teóricas e dos resultados obtidos nesta pesquisa, observa-se que  parte 

da população brasileira não tem acesso às atividades formais, seja por motivos de discriminação 

da cor de pele, segmentação de gênero e regional, baixos níveis de escolaridade, recebimento do 

benefício do Programa Bolsa Família, entre outros motivos, citados aos longos desse estudo. 

Dessa forma, a partir do que foi discutido, chega-se à conclusão  de que o grande prejudicado da 

natureza segmentadora do mercado de trabalho brasileiro são os cidadãos que se sujeitam a 
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trabalhos sem proteção social e que, no longo prazo, certifica a permanência dessas pessoas na 

condição de pobreza. 

Nesse sentido, as discussões realizadas nesta pesquisa contribuem com a discussão e 

enriquecimento sobre a questão da informalidade no mercado de trabalho. Devido à 

complexidade do tema, as exposições realizadas ao longo desse estudo visam também a 

contribuição e o engajamento de novos estudos sobre esse fenômeno, com o intuito, de facilitar 

o seu entendimento e contribuir para a formulação de políticas públicas eficientes.   
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