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RESUMO 

A crise econômica brasileira de 2014 contraiu o consumo, reduziu a produção nacional, 

resultando em choques adversos no mercado de trabalho, que ocorreram principalmente através 

da flexibilização das leis trabalhistas, elevação do desemprego e elevação dos níveis de 

informalidade. A teoria estruturalista entende o crescimento econômico, como um dos 

determinantes da economia informal, durante a ausência de crescimento econômico, na crise, 

as pessoas perderiam suas ocupações na economia formal e, em conjunto com a ineficácia ou 

inexistência de políticas de seguridade social que proporcionem ao trabalhador um período de 

tempo para o mesmo ingressar no mercado de trabalho formal, se voltam a atividade informal 

em busca de renda. Através da estimação de um modelo de regressão, para dados de 2003 e de 

2016, foi possível verificar que o desemprego, IDH e PIB são determinantes da informalidade 

no país. Porém, foi verificado que no período com prosperidade econômica, 2003 a 

informalidade era mais suscetível as alterações no PIB do que em 2016, durante a crise.  

PALAVRA CHAVE: informalidade, crise econômica, mercado de trabalho. 
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ABSTRACT 

  The Brazilian economic crisis of 2014 contracted consumption, reduced domestic 

production, resulting in adverse shocks in the labor market, which occurred mainly through the 

easing of labor laws, rising unemployment and rising levels of informality. The structuralist 

theory considers economic growth as one of the determinants of the informal economy, during 

the absence of economic growth, people would lose their occupations in the formal economy 

and, together with the ineffectiveness or lack of social security policies that provide the worker 

with a period of time to enter the formal labor market, they turn to informal activity in search 

of income. Through the estimation of a regression model, for data from 2003 and 2016, it was 

possible to verify that unemployment, HDI and GDP are determinants of informality in the 

country. However, it was found that in the period of economic prosperity, 2003 informality was 

more susceptible to changes in GDP than in 2016 during the crisis. 

KEY WORK: informality, economic crisis, labor market.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA  

A crise econômica iniciada em 2014 modificou todo o cenário socioeconômico e 

político brasileiro. Na atual conjuntura do país, observa-se um certo desgaste das relações 

trabalhistas formais através da redução dos postos de trabalho ofertados e, consequentemente, 

níveis crescentes de desemprego formal. Há também a tendência a flexibilização das leis 

trabalhistas, como, por exemplo, a Reforma Trabalhista, sancionada pelo Presidente da 

República em 2017, e a ampliação da terceirização no mercado de trabalho brasileiro. Esses 

aspectos trazem de volta o debate sobre a relação da crise econômica e a informalidade, e seus 

desdobramentos. 

Para de fato compreender a atual crise econômica brasileira, é importante primeiramente 

entender o conceito de crise econômica. A economia está submetida a flutuações na atividade 

econômica a longo prazo, denominadas de ciclos econômicos. Segundo EKEMAN e 

ZERKOWSKI (1984), em sua análise da teoria de ciclos econômicos schumpeteriana, o 

progresso gera instabilidade na economia, o resultado é um processo cíclico, esse processo 

funciona com um padrão estruturado, gerando movimentos regulares, expansionistas e 

contrativas do crescimento econômico.  

A crise econômica está localizada nos períodos de recessão e depressão do ciclo 

econômico, e se caracteriza pelo esgotamento da forma de produzir e consumir. Durante esse 

momento, é possível observar mudanças no país como o decréscimo do Produto Interno Bruto, 

elevação dos níveis de desemprego, uma queda nas transações e no consumo de bens e serviços. 

Outro fator indicativo de crise é a queda do quantum de investimento feito na economia. A crise 

é um momento de retrocesso na esfera econômica e na social. 

Uma crise econômica é tão prejudicial para uma economia desenvolvida quanto para 

uma economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Quando ocorre em nações 

desenvolvidas, é claro que há perdas econômicas e sociais, mas tanto a sociedade, o governo e 

os agentes econômicos estão mais preparados para superar essa conjuntura. Porém quando os 

desequilíbrios, que caracterizam uma crise econômica, atingem um país com pouca estabilidade 

econômica e social, seus impactos são muito mais profundos e prejudiciais tanto para a 

sociedade como para a economia. 
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Em um país subdesenvolvido, ou em processo de desenvolvimento, tem-se uma 

economia mais instável, renda mal distribuída, grande parte da população está empregada em 

trabalhos de baixa produtividade e que não requerem alto nível de escolaridade e especialização. 

Dessa forma, a maior parte das pessoas não ganham um salário que as permitem reservar uma 

certa quantia para investir ou simplesmente poupar para períodos de crise. Nas economias 

subdesenvolvidas os níveis de poupança são mais baixos. 

O Comitê de Datação de Ciclo Econômicos, organizado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) em 2008, afirma que a economia nacional passou a mostrar sinais de recessão econômica 

no segundo trimestre de 2014. Durante esse período é possível observar o início da queda no 

Ciclo de Negócios Brasileiros (CODACE, 2015).  

A Nova Matriz Econômica (NME) é apontada como um dos principais gatilhos da crise 

econômica de 2014. A NME é um conjunto de políticas implementadas a partir de 2011/2012 

pelo Governo Dilma, que se baseava em intervenção estatal, redução da taxa básica de juros – 

taxa SELIC1, administração dos preços, dirigismo no investimento, incentivos fiscais e 

subsídios (BARBOSA FILHO, 2017). 

A fomentação dessas políticas na economia brasileira gerou uma série de choques de 

oferta e demanda. Os choques de oferta estão relacionados com a redução de produtividade na 

economia e, consequentemente, redução do Produto Interno Bruto (PIB) potencial2. A 

ineficiente alocação de recursos em setores de pouca produtividade, contribuiu para essa queda 

de produtividade (BARBOSA FILHO, 2017).  

Segundo Barbosa Filho (2017), os choques de demanda resultados da NME se dividem 

em três: ao fim de 2014, tem-se o esgotamento do NME e suas políticas; em 2015, a crise de 

sustentabilidade da dívida pública doméstica; e o “populismo tarifário” que demandou uma 

política monetária contracionista a fim de controlar a inflação. 

Esses desequilíbrios na economia foram traduzidos em queda dos níveis de 

produtividade, redução do PIB e baixa no quantum de comercializações, o que reduziu a oferta 

                                                 
1Taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários 

relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou 

prestadores de serviços de compensação e de liquidação.  
2 PIB potencial é a capacidade de oferta de uma economia, a capacidade produtiva instalada da economia. 

Também pode ser definido como a capacidade de crescimento da economia sem causar pressões inflacionárias. 



14 

 

de emprego e elevou a quantidade de demissões. Durante períodos de retrocesso econômico, os 

trabalhadores da economia informal, como os trabalhadores assalariados formais, enfrentam a 

perda de empregos ou uma ampliação da informalização de seus contratos de trabalho. 

Enquanto o emprego na economia informal tende a se expandir durante períodos de hiato 

econômico, isso não quer dizer que aqueles trabalhando na economia informal aumentem suas 

rendas. Trabalhadores informais estão mais propensos a flexibilização e menos protegidos pelas 

leis em relação àqueles que estão ocupados em atividade formal.  

Dessa forma, empresas e trabalhadores assalariados informais, em tempos de problemas 

econômicos, não têm um amparo de programas de seguridade social e, portanto, não têm opção 

a não ser continuar operando ou trabalhando. Durante um hiato econômico, à medida que a 

economia informal se expande com a entrada de novos trabalhadores, não acontece o mesmo 

com a demanda por bens e serviços, logo há cada vez mais empresas e indivíduos competindo. 

O que se traduz em redução do rendimento líquido para os praticantes da informalidade.   

Pochmann (2009), divide os efeitos da recessão econômica no mercado de trabalho em 

três categorias: desemprego, rotatividade e ocupação precária. Sobre o desemprego, 

historicamente o nível de desemprego se eleva durante períodos de desaceleração econômica. 

A rotatividade se manifesta na dispensa de um trabalhador com maior salário, e a tarefa que 

esse funcionário desempenhava passa a ser feita por um novo contratado com uma menor 

remuneração e condições inferiores de trabalho. A ocupação precária é devido à falta de 

garantia de renda aos desempregados, o número de trabalhadores que se submetem a esse tipo 

de atividade tende a crescer.  

Segundo Neri (2001), não há segmento do mercado de trabalho que contribui mais para 

a pobreza como a informalidade. E o maior desafio do Brasil em relação ao mercado de trabalho 

não é o desemprego, e sim a qualidade dos postos de trabalho. O autor compreende a 

informalidade como “medida inicial da precariedade”, é a universalidade de autônomos e de 

empregados sem carteira de trabalho assinada ou sem salário. Como explica o autor: 

A informalidade é mais frequente e crônica que o desemprego. Do ponto de vista 

individual, o desemprego é, na média, uma crise passageira. O aviso prévio, o FGTS e 

o seguro-desemprego amenizam os efeitos de curto prazo da perda de emprego formal. 

Por outro lado, não existe “seguro-informalidade”, ou nada parecido. Na verdade, a 

informalidade constitui o principal “colchão” que alivia choques trabalhistas adversos 

naqueles que não podem se dar o luxo de ficar buscando uma ocupação melhor (NERI, 

2001). 



15 

 

O trabalhador informal está mais desamparado das políticas de previdência social em 

relação ao trabalhador formal. O informal não está coberto por uma série leis trabalhistas da 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Por exemplo, esse trabalhador não tem o direito ao 

décimo terceiro, férias remuneradas, demissão por justa causa, licença 

paternidade/maternidade, aviso prévio, entre outros (NERI, 2011). 

A informalidade não prejudica apenas o próprio praticante. Todos os anos, o governo 

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

legalizado. Alíquotas para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), o Instituto 

Nacional Seguro Social (INSS) e o próprio Imposto de Renda (IR). A falta de vínculos com as 

entidades pública proporciona mais facilidade em sonegar impostos devido à dificuldade de 

comprovar que a pessoa recebe certa renda. 

É de suma importância estudar a relação entre crise econômica e informalidade porque 

nossa economia está suscetível a crises em virtude da existência de ciclos econômicos, visto 

que a informalidade é a atividade que acomoda os choques de oferta e demanda no mercado de 

trabalho brasileiro. Dessa forma, busca-se fornecer subsídios para auxiliar a elaboração de 

políticas públicas direcionadas ao combate da informalidade, ou pelo menos controlar a sua 

expansão em períodos críticos para a economia.  

 1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o impacto da crise econômica que se iniciou em 

2014, nos níveis de informalidade no Brasil. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comparar e analisar a evolução de alguns índices macroeconômicos, como o PIB, taxa 

de desemprego e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com os níveis de informalidade 

dos anos de 2000 a 2016. Dessa forma, tem-se parâmetro para analisar a evolução dessas 

variáveis ao longo dos anos 2000 e os avanços econômicos que ocorreram nessa época, e o que 

acontece com essas variáveis durante a crise econômica de 2014.   

Verificar os principais determinantes da informalidade no Brasil nos anos de 2003 e 

2016. Esse recorte temporal foi realizado pensando que o primeiro período, 2003, foi de avanço 
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econômico e social para o Estado brasileiro, com recuo do desemprego e aumento do PIB. E o 

segundo, 2016, por ser o período que se tem os efeitos crise econômica de forma mais evidente 

na economia.   

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. UM BREVE HISTÓRICO DOS CONCEITOS DE INFORMALIDADE  

No primeiro artigo que tenta conceituar o setor informal da economia urbana, produzido 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1972, é apresentado que esse fenômeno 

é típico de países subdesenvolvidos. A economia informal é resultado do fluxo de atividades 

mercantis modernas não ser suficientemente dinâmico e eficiente para incorporar toda a 

população economicamente ativa3 (PEA) no padrão de emprego capitalista. 

A OIT (1972) indica seis características pertinentes à atividade informal: a) facilidade 

de iniciar; b) dependência de recursos nativos; c) baixa escala de produção; d) intensivo em 

trabalho e tecnologia adaptada; e) habilidade adquirida fora do sistema escolar formal; f) 

mercados desregulados e competitivos (devido á fácil entrada); g) empresas familiares. 

Em seu artigo seminal sobre o setor informal, a OIT (1972) afirma que tal setor da 

economia é lucrativo e eficiente. Porém, em pequena escala e capital limitado, por ser pouco 

intensivo em tecnologia e a ausência de um vínculo com o setor formal. É difícil perceber que 

o setor informal é produtivamente eficiente porque são pagos baixos salários na grande maioria 

dos casos (OIT, 1972). 

Outro autor pioneiro em teorizar o setor informal foi Keith Hart. Hart (1973), 

desenvolve o conceito de urban sub-proletariat, uma parcela do mercado de trabalho a qual 

conquista sua fonte de renda através de atividades econômicas não regulamentadas pelo 

governo. Hart (1973), escreve sobre as possibilidades de obtenção de renda em uma economia 

incapaz de absorver toda a população, principalmente a parcela que estava migrando do campo 

para a cidade. O autor divide a economia em setor formal e setor informal. 

                                                 
3 Consiste em o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum ofício no mercado 

de trabalho.  

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/trabalho.htm
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O Projeto Regional para Educação da América Latina e Caribe (PRELAC) foi criado 

pela OIT para a integração do Programa Mundial do Emprego. Diversas pesquisas, 

influenciadas pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), foram de 

grande relevância no cenário latino-americano e caribenho, com o objetivo de formular 

estratégias para fomentar o desenvolvimento econômico nesses países, principalmente gerar 

empregos e ampliar salários (KREIN; PRONI, 2010). 

Segundo Peres (2015), nos anos 1980 a teoria que relacionou o economia informal com 

a urgência das empresas de elevarem suas margens de lucro ganhou grande visibilidade. A 

globalização e as mudanças da Divisão Internacional do Trabalho (DIT), a tendência a 

descentralização da produção gerou uma nova forma de vinculação das firmas formais e 

informais com o fim de reduzir os custos com mão de obra. Dessa forma, a informalidade ajuda 

a deteriorar o poder sindical e reduz custos. 

Na 78ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em 1991, o Diretor-Geral 

apresentou o seu relatório “O dilema do setor não estruturado”. Nessa conferência, a OIT propôs 

que era possível apoiar o setor informal e ao mesmo tempo combater a exploração e situações 

de extrema degradação das condições de trabalho (KREIN; PRONI, 2010). 

Em 1993 a OIT, durante a 15ª International Conference of Labour Statisticians (ICLS), 

estabelece um conceito e padroniza os critérios de determinação da informalidade para serem 

adotado pelos países. Foi estabelecido que há dois tipos de unidades econômicas informais: 

empreendimentos unipessoais ou familiares; e microempresas com trabalho assalariado 

(KREIN; PRONI, 2010). 

Segundo Peres (2015), o termo Economia Informal só passou a ser utilizado depois da 

90ª CIT, devido a uma tentativa da OIT de incorporar a nova dinâmica do mercado de trabalho. 

Barbosa (2011 apud PERES, 2015) afirma que esse novo termo aproxima informalidade e 

ilegalidade, o que resulta em uma maior precisão empírica, porém pouco especifica, da maneira 

que a nova definição abrange todas as formas de trabalho remunerado que não são reguladas 

em seu todo pelo governo e também o trabalho não remunerado que gera renda. 

A incorporação do termo Economia Informal e sua nova definição, mais universal, 

expõe que a degradação das condições trabalhistas não ocorre só na parcela informal da 

http://www.cepal.org/pt-br
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economia, mas também na parcela formal, através da terceirização. Processo comum tanto nos 

países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos. 

Na próxima seção serão apresentadas, brevemente, as principais teorias da 

informalidade:  a teoria marxista, a teoria neomarxista, a teoria legalista (também conhecida 

como neoliberal) e a teoria estruturalista. Essas teorias buscam explicar e justificar a existência 

e reprodução da economia informal.  

2.2 TEORIAS DE INFORMALIDADE  

2.2.1 TEORIA MARXISTA 

A teoria marxista se baseia em um capítulo de O Capital de Marx (1865) denominado 

Lei geral de acumulação capitalista. Nesse capítulo, o autor discorre sobre em que termos 

ocorreria o desenvolvimento da acumulação capitalista e o mercado de trabalho. Para Marx há 

complementariedade das formas de trabalho informal e formal, o autor enxerga os trabalhadores 

não empregados em ocupações formais como subproduto do processo de acumulação. Dessa 

forma, para Marx: 

A produção de uma superpopulação relativa ou a liberação de trabalhadores 

avança com rapidez ainda maior do que a – já acelerada com o progresso da 

acumulação revolução – técnica do processo de produção e a correspondente 

redução proporcional da parte variável do capital em relação à parte constante. 

Se os meios de produção, crescendo em volume e eficiência, tornam-se meios 

de ocupação dos trabalhadores em menor grau, essa mesma relação é 

novamente modificada pelo fato de que, à medida que cresce a força produtiva 

do trabalho, o capital eleva mais rapidamente sua oferta de trabalho do que sua 

demanda de trabalhadores. O sobretrabalho da parte ocupada da classe 

trabalhadora engrossa as fileiras de sua reserva, ao mesmo tempo que, 

inversamente, esta última exerce, mediante sua concorrência, uma pressão 

aumentada sobre a primeira, forçando-a ao sobretrabalho e à submissão aos 

ditames do capital. A condenação de uma parte da classe trabalhadora à 

ociosidade forçada em razão do sobretrabalho da outra parte, e vice-versa, 

torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual, ao mesmo 

tempo que acelera a produção do exército industrial de reserva num grau 

correspondente ao progresso da acumulação social (MARX, 1865, p. 863- 

864). 

  

A teoria marxista se utiliza do vínculo entre os dois setores do mercado de trabalho para 

explicar a economia informal. Para Marx, a economia informal está inserida no “exército 

industrial de reserva”, dessa forma, a existência da economia informal não é atípica ou 

contraditória dentro da lógica de acumulação capitalista. E ainda, a informalidade auxilia e 

aprofunda o processo de exploração de mão de obra (SANCHES, 2009). 



19 

 

Autores como Singer (1979 apud SANCHES, 2009) categorizam a informalidade como 

um “colchão” contra as crises do sistema capitalista, que retém parte do exército de reserva 

gerado pela recessão econômica, promovendo certa estabilidade social. Estabilidade social que 

se dá gerando renda para a parcela da PEA desprovida de emprego formal. Também possibilita 

a redução de custo de produção de bens e serviços, logo, redução do custo de reprodução da 

força de trabalho. 

Com o crescimento econômico, a tendência da década de 1970 era a verticalização4 das 

empresas, agregando ocupações que antes eram caracterizadas como típicas da economia 

informal. Dessa forma, a informalidade tinha a propensão a desaparecer. Porém, com a crise 

econômica de 1970, o crescimento econômico cessou e a verticalização não se reproduziu nas 

empresas como previa Singer (1979 apud SANCHES, 2009). 

Na América Latina se observou ao longo das décadas uma piora nos níveis de 

desemprego, acompanhada de um aumento nos gastos públicos com seguridade social. Porém, 

essas medidas dos governos da América Latina não foram suficientes para segurar os impactos 

desse choque no mercado de trabalho, a solução encontrada por os desempregados foi a 

ocupação informal.  

2.2.2 TEORIA NEOMARXISTA5 

Os neomarxistas reafirmam o viés marxista da economia informal. Os autores dessa 

visão entendem que a expansão da economia informal resulta da crise mundial, que se deu início 

na década de 1970. As empresas ao procurarem alternativas para reduzir os custos limitam a 

oferta de empregados formais, dessa forma, reduziam os altos encargos fiscais e quase que 

eliminavam as pressões sindicais em busca de melhores salários e condições de trabalho 

(PORTES e CASTELLS, 1989). 

Para Portes e Castells (1989), outro fator, que desencadeou a ampliação do 

informalidade, foi a necessidade de ganhar competitividade a nível internacional, já que na 

década de 1970 tem-se o início do processo de industrialização de alguns países em 

desenvolvimento, acirrando a concorrência internacional. A solução encontrada pelas empresas 

                                                 
4 Verticalização é o processo de expandir as atividades produtivas da empresa de forma que ela produza todos os 

insumos essenciais para fabricar seu produto final.  
5 Neomarxistas, no caso das pesquisas da área de economia informal, diz respeito aos autores que pactuavam 

com as ideias da ótica marxista, porém realizaram análises e observações além das que foram feitas pela teoria 

marxista. 
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foi a flexibilização do modo de produzir, na maioria dos casos as empresas adotaram o processo 

de horizontalização6 de suas plantas.  Houve também a flexibilização de leis trabalhistas, 

ocasionando redução dos salários.   

Dessa forma, para Sanches (2009) a visão neomarxista entende que o processo de 

expansão da economia informal se dá como parte do processo de retomada do dinamismo 

econômico pós-crise da década de 70. Não se diferencia muito da visão marxista, a principal 

diferença é que elas vêm a acrescentar as novas formas em que a acumulação capitalista está 

encontrando para se reproduzir. Para os autores neomarxistas, o cerne da questão informal gira 

em torno das atividades de produção do sistema capitalista. 

2.2.3 TEORIA LEGALISTA OU NEOLIBERAL 7 

A teoria legalista associa a existência da economia informal à falta de regulamentação 

das atividades trabalhistas, devido a uma alteração em relação ao ordenamento jurídico da 

organização da produção. Por exemplo, a ausência de obediência a leis fiscais, trabalhistas ou 

previdenciárias. A visão legalista define alguns parâmetros para a atividade informal. Um deles 

é que se entende como atividade informal a ocupação produtiva que não há nenhuma 

regulamentação por parte do governo, e também quando não há o vínculo da carteira assinada, 

ou quando não ocorre a contribuição para a previdência social (BRAGA, 2006).  

Pode-se dizer que essa nova maneira de perceber a economia informal liga a mesma a 

clandestinidade do trabalho e a tentativa de não pagar certos encargos e impostos ao governo. 

Então, a ocupação informal é vista como uma alternativa para manutenção e ampliação do 

capital do empresário, mesmo que não seja uma dentro das leis do Estado.  

Para Braga (2006), os legalistas entendiam a economia informal como resultado da crise 

de gestão do Estado capitalista, crise a qual se deu pelos diversos e elevados encargos fiscais e 

sociais. Esses encargos estariam reduzindo os lucros das empresas, as empresas procuraram 

alternativas para sobreviver e continuarem competitivas frente ao mercado internacional, uma 

delas é o trabalho informal. 

                                                 
6 Horizontalização é a estratégia de obter de terceiros o máximo possível dos insumos de produção do produto 

final.  
7 A ótica legalista também é conhecida, nas pesquisas sobre economia informal, como neoliberal porque as 

relações de causalidade propostas por seus autores se assemelha com as propostas neoliberais das décadas de 

1980 e 1990. 
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A abordagem neoliberal acredita que essa crise econômica que os países estavam 

passando era resultante da intervenção estatal excessiva. Salas (2006) critica essa ideia e 

acrescenta ao debate como a ótica legalista limita a discussão sobre a economia informal ao 

restringi-la apenas a questão da legalidade da atividade produtiva.  

2.2.4 TEORIA ESTRUTURALISTA  

A teoria estruturalista se baseia no Modelo de Lewis para explicar a origem da economia 

informal. Tem-se o setor rural, o que implica que só uma pequena parcela da população era 

assalariada e havia baixa regulamentação governamental das relações trabalhistas, além disso, 

há baixa produtividade, pequenas unidades de produção e pouco intensivas em tecnologia 

(RAMOS, 2007). 

E ainda segundo Ramos (2007), há o setor moderno, ou urbano industrial, há grandes 

unidades produtivas, maior produtividade e no qual as atividades produtivas seriam 

regulamentadas pelo governo e há maior número de assalariados. O Modelo Lewis diz respeito 

a transição de uma economia na qual o setor rural era majoritário para uma economia com um 

setor moderno expoente. Essa substituição gera uma economia dual e transitória.  

Para Sanches (2009), esse modelo é muito verídico em relação a experiência dos países 

desenvolvidos, principalmente dos países da Europa Ocidental e na América do Norte. Nesses 

Estados ocorreu um processo de homogeneização socioeconômica, assim, a maioria da PEA 

era assalariada, tinham relações trabalhistas regulamentadas pelo governo e se organiza em 

sindicatos trabalhistas.  

A elevação do número de trabalhadores no setor moderno foi atrelada ao 

aprofundamento da democracia, ou seja, a melhorias nas leis e normas trabalhistas resultaram 

em homogeneização e institucionalização. Esse processo foi muito importante para estabelecer 

o ciclo de renda, consumo e investimento dessas nações, o que resultou em crescimento 

econômico por um longo período de tempo (BALTAR; DEDECCA, 1998).  

Ainda segundo Baltar e Dedecca (1998), o mesmo não se repetiu na América Latina 

quando a região passou pela sua arrancada industrial nos anos 1960 e 1970, porque esse 

processo de industrialização e de intensificação tecnologia ocorreu de forma escassa, o que não 

resultou em um nível tão relevante de trabalhadores assalariados. 
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Outro fator foi que as mudanças econômicas não ocorreram de forma conjunta a 

melhorias na estrutura social. E sim, os períodos de desenvolvimento econômico, na grande 

maioria dos casos, aconteceram durante ditaduras que impediam o desenvolvimento de 

movimentos sociais. Dessa forma, as forças sociais que poderiam lutar para um aprofundamento 

da democracia, melhores salários e aprimoramento das leis trabalhistas, foram reprimidas for 

esses governos autoritários (BALTAR; DEDECA, 1998).  

É possível concluir que a América Latina não passou pelo processo de homogeneização 

social que os países desenvolvidos passaram. Esse processo ficou inacabado, gerando a 

coexistência do setor rural com o setor moderno, e a impossibilidade do ciclo de renda-

consumo-investimento, e também a repressão sofrida pelos movimentos sociais e sindicais, 

levaram a criação da tese heterogeneidade estrutural difundida pela Comissão Econômica para 

a América Latina (CEPAL) (SANCHES, 1998). 

Para a teoria da PRELAC, a estrutura econômica tinha essa característica dual, similar 

ao Modelo de Lewis, que seria instituída pelo polo urbano-industrial e o polo rural. Porém 

diferente do Modelo de Lewis, essa teoria aponta a tendência da heterogeneidade estrutural não 

seria sumir e sim, se aprofundar. Ou seja, não há expectativa de acontecer a absorção do setor 

rural pelo urbano-industrial e de surgir um mercado de trabalho mais homogeneizado.  

A questão do mercado de trabalho apesar de estar implícita na teoria cepalina, nunca foi 

foco da mesma, e sim da PRELAC, que segundo Ramos (2007), adotou a teoria da CEPAL para 

desenvolveu essa problemática. De acordo com Braga (2006), a visão concebida pela PRELAC 

associa a informalidade a pobreza, movimentos migratórios, padrão tecnológico e a reprodução 

da heterogeneidade estrutural. 

Segundo a teoria estruturalista, por falta de dinamismo o setor moderno não tem a 

capacidade de criar postos de trabalho para toda PEA, o que está relacionado ao padrão 

tecnológico demandar muito capital. Dessa forma, as pessoas que não são empregadas por este 

setor buscam atividades econômicas alternativas, é assim que elas entram na economia informal 

(SANCHES, 2009). 

Ainda conforme Sanches (2009), para a PRELAC os fluxos migratórios influenciam o 

mercado de trabalhos, pois os mesmos trazem mais pessoas para os centros urbanos. Os 

trabalhadores, muitas vezes são pessoas com baixa escolaridade, geralmente não encontram 
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emprego formal e vão para economia informal, normalmente desenvolvendo atividades de 

baixo nível de produtividade. 

Nos estudos realizados pela PRELAC e pela OIT, a informalidade é decorrente da 

abundância estrutural de mão de obra, sendo a economia informal a única alternativa de fonte 

de renda da parcela desempregada. De tal forma, a economia informal tem o papel de um setor 

de ajuste para as economias nas quais processo de desenvolvimento econômico desencadeia um 

crescimento heterogêneo e limitado (BRAGA, 2006). 

A PRELAC também analisa a relação da economia formal e informal. Para Ramos 

(2007) e Baltar e Dedecca (1997), a correlação dos dois setores acontecia por um fluxo de renda 

e trabalho, no qual a economia formal ofertava a renda e a economia informal ofertava mão de 

obra. A economia informal anexa ao conjunto de atividades que se daria, sob o setor moderno, 

não existindo relações além da de fluxo de renda e trabalho entre os dois setores. Assim, a 

economia informal se reproduz em atividades que não oferecem ao setor moderno grandes 

lucros, logo não são atrativas para as empresas ou instituições com fins lucrativos. 

Segundo Braga (2006) quando a PRELAC mais tarde revisita a sua análise de relações 

entre a ocupação formal e informal, são apontadas novas conexões entre ambas formas de 

ocupação. Diversos autores destacam a existência da diversidade na estrutura e na dinâmica de 

funcionamento entre as formas de organização da estrutura produtiva, coexistindo dois espaços 

de reprodução da força de trabalho, ainda que integrados através da participação no mesmo 

mercado, onde são desenvolvidas ações, tanto de complementaridade quanto de competição.  

Esta visão de heterogeneidade permite conceber a possibilidade de certas atividades 

informais serem competitivas em relação às mesmas atividades formais, constituindo-se até 

mesmo alternativa de emprego formal, o que viabilizaria políticas voltadas para sua organização 

e seu desenvolvimento, rompendo com a visão dualista da ocupação (BRAGA, 2006). 

Essa nova forma de enxergar os vínculos entre a economia formal e informal da 

PRELAC, modificou a sua ação como programa regional. Como a economia informal era uma 

resposta da heterogeneidade estrutural, não faz sentido tentar formalizar essa atividade, os 

esforços agora deveriam ser em prol de elevar o nível de emprego e renda no setor, o que foi 

chamado de “políticas de apoio ao setor informal” (RAMOS, 2007). 
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A forma a qual se deu a fomentação do mercado de trabalho brasileiro e o caráter 

excludente do padrão de crescimento, impactou na composição do mercado de trabalho e nas 

condições de vida da população trabalhadora. Dessa forma, a reprodução da informalidade está 

associada ao estilo de desenvolvimento desigual adotado e as condições de vida dessa 

população. (BRAGA, 2006).  

 Sanches (2009) afirma que a visão estruturalista entende o crescimento econômico, 

como um dos determinantes da economia informal. O crescimento econômico possibilita que 

parte dos trabalhadores que se encontram na informalidade sejam empregados na economia 

formal. A incorporação seria feita por ocupações que surgiram ou se expandiram durante o 

período de progresso econômico. De outro lado, a inexistência de avanço econômico teria o 

efeito ao contrário, as pessoas perderiam suas ocupações na economia formal, e caso a recessão 

seja muito prolongada as pessoas são obrigadas a procurar ocupações em atividades que muitas 

vezes se encontram na economia informal.  

Tanto os autores estruturalistas quanto os marxistas e neomarxistas entendem a 

problemática do desemprego como que levam a economia informal. Com a ineficácia ou 

inexistência e políticas de seguridade social que proporcionem ao trabalhador um período de 

tempo para o mesmo ingressar no mercado de trabalho formal. Dessa forma, se veem obrigados 

a encontrar ocupações alternativas para garantirem a sua renda, geralmente as encontram na 

economia informal (SANCHES, 2009).  

2.3 CRISES E INFORMALIDADE AO LONGO DA HISTÓRIA 

Nessa seção será realizado um regaste histórico a fim de entender e analisar as principais 

crises que afetaram o Brasil, e os seus impactos nos níveis de informalidade.   

2.3.1 CRISE DE 1979 

A segunda Crise do Petróleo, em 1979, foi impulsionada pela a insatisfação da população 

com a monarquia totalitária do Xá Reza Pahlavi e a recessão sofrida pelo Irã, em 1976. Dando fim a 

ordem de mercado acordada entre eles e a Arábia Saudita e o Irã. A oferta de petróleo do Irã foi 

interrompida, resultando em uma queda de quase 8% da oferta global. Mesmo os demais países 

exportadores de petróleo ampliando a quantidade de petróleo para exportação, ocorreu a elevação 

dos preços.  
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Durante a crise, os países industrializados experimentaram desequilíbrios em suas balanças 

comercias e déficits em conta corrente do balanço de pagamentos. A evolução de suas reservas 

internacionais serviu como saída para esses problemas. Além destes, a inflação foi um dos reflexos 

durante o segundo choque do petróleo que mais afetaram os países, pois estava associada à alta de 

preços deste insumo, ao desequilíbrio da balança comercial e às políticas de defesa adotadas por cada 

um.  

Mesmo com o Proálcool, fomentado depois da Primeira Crise do Petróleo, a recessão atingiu 

em cheio a economia brasileira. Como é possível conferir na tabela 1, o PIB variou em volume -

13,5% entre 1980 e 1981, a qual foi uma queda do volume do PIB ainda maior do que a que ocorreu 

na primeira crise do petróleo. Mesmo o país estimulando a indústria do etanol e a produção de carros 

compatíveis, 4 anos - tempo entre a criação do Proálcool e o segundo desequilíbrio do preço do 

petróleo - não é tempo suficiente para a população e empresas substituir totalmente as suas frotas de 

carros. O que também fez com que o Brasil se atingisse com essa crise, foi a alta dependência do 

petróleo do Iraque. 

O governo se muniu de empréstimos do FMI para expandir a indústria nacional, o que gerou 

um endividamento externo, unido com a instabilidade causada pela crise, ocasionou em ainda mais 

esgotamento das contas nacionais. Na tabela 1, é possível observar como a evolução do PIB foi baixa 

durante o período da crise, em 1981 e 1983 chegou a diminuir o volume do PIB em 6,4%.    

Tabela 1 – PIB nos valores correntes (em Cr$ 1.000.000) e a variação em volume de 1979 a 

1984 no Brasil. 

Ano 

PIB – 

valores correntes 

PIB - Variação em 

volume 

1979 5.961.236 6,8 

1980 12.508 9,2 

1981 24.016 -4,3 

1982 48.681 0,8 

1983 109.386 -2,9 

1984 347.886 5,4 

Fonte: IBGE: Contas nacionais. 

A segunda crise do petróleo assolou o mercado de trabalho brasileiro, muitos operários e 

trabalhadores em outras ocupações se viram desempregados e sem expectativa de encontrar um novo 

emprego. Na tabela 2 reuniu esses dados sobre o trabalho assalariado com carteira assinada e sem 
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carteira assinada, é possível observar o salto que o trabalho sem registro deu de 1980 a 1991, antes 

correspondia a 13,6% da PEA e depois, 36,6%. 

Tabela 2 - Trabalho assalariado com e sem carteira assinada de 1980 a 1995 no Brasil. 

Anos Trabalho com registro Trabalho sem registro Total  

1980 49,2 13,6 62,8 

1991 36,6 36,6 62,6 

1995 30,9 27,3 58,2 

Fonte: IBGE. 

2.3.2 CRISE DO PETRÓLEO DE 1990 E CRISE POLÍTICA DE 1992 

A Guerra do Golfo foi o principal determinante da terceira crise do petróleo em 1990. Com 

a guerra, a produção de petróleo no Golfo Persa parou completamente e como a região era 

responsável por produzir uma quantidade significativa de petróleo em relação a produção mundial, 

impactou a oferta do produto. Resultando em aumento do preço do petróleo.  

Esse conflito foi embasado em interesses geopolíticos e envolveu o Iraque, Kuwait e os 

EUA. Primeiramente, por motivos econômicos e políticos o Iraque resolveu invadir o Kuwait. Os 

EUA percebendo que se o Iraque ganhasse a guerra e englobasse o território do Golfo Persa, o Iraque 

controlaria uma grande quantidade do quantum total de petróleo produzido no mundo. Então, os 

EUA resolveram intervir na guerra apoiando o Kuwait.    

Por ainda ter uma relação de dependência muito grande com o petróleo do Iraque, o Brasil 

foi um dos países importadores deste insumo que mais sofreu. A elevação do preço internacional do 

petróleo desequilibrou a balança de pagamentos brasileira, desaqueceu a econômica e afetou a 

produção, exportações e o consumo no país.  

Em meio a tudo isso, o país ainda passava por uma crise política com o impeachment de 

Fernando Collor de Mello em 1992. O até então presidente fomentou dois planos econômicos 

no país, O Plano Collor e Plano Collor II, ambos baseados em desregulamentação da economia, e 

trouxeram mudanças nas áreas monetário-financeira, fiscal, de comércio exterior, câmbio e de 

controle de preços e salários. (SANDRONI, 1999).  

De acordo com, Brum (2008), entre as consequências do insucesso dos planos está a alta 

e crescente inflação, dificultou e reduziu a oferta de crédito - afetando o consumo da população 
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e os investimentos, venda de empresas estatais. Todos esses fatores afetaram diretamente o 

mercado de trabalho, reduzindo postos de trabalho e dificultando a entrada de novos 

ingressantes. O resultado mais uma vez foi a ampliação do desemprego e da informalidade, 

como é possível observar nas tabelas 3, 4 e 5. 

Na tabela 3, apresenta-se o PIB de 1990 a 1993, período de duração da crise. De 1990 a 1992 

o Brasil perdeu 4,8% de volume do PIB. Apresentando resultados negativos em 1990 e 1992. Essa 

variação foi fruto dos desequilíbrios internos e externos que o país passou durante esses anos. Apenas 

em 1993 que a economia passou a apresentar sinais de recuperação, com aumento do volume do PIB 

em 4,9%.  

Tabela 3 - PIB nos valores correntes (em CR$1.000.000) e a variação em volume de 1990 a 

1993 no Brasil. 

Ano 

PIB – 

valores correntes 

PIB - Variação em 

volume 

1990 31.759.185 -4,3 

1991 165.786.498 1 

1992 1.762.636.611 -0,5 

1993 38.767.062 4,9 

Fonte: IBGE: Contas nacionais. 

No mercado de trabalho, os impactos da crise foram sentidos. Na tabela 4, a taxa de 

desemprego saltou de 4,9% da população economicamente ativa, para 7,1% da PEA em 1992. 

A elevação no preço do petróleo elevou os custos de produção, reduzindo o nível de produção, 

reduziram os postos de trabalho, causando queda no consumo. 

Tabela 4 – Taxa de desemprego aberto no Brasil de 1991 a 1993.  

Ano Taxa de desemprego (%) 

1990 4,9 

1991 6 

1992 7,1 

1993 6,1 

Fonte: IBGE. 

É interessante também observar a evolução da informalidade no período. Na década de 

1990, a informalidade já era uma problemática que atraia a atenção de muitos estudiosos e da 
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sociedade como um todo. Na tabela 5, observa-se a posição de ocupação das pessoas ocupadas, 

dessas categorias consideram-se informais os empregados sem registro e a categoria conta 

própria. De 1991 a 1993, a soma dessas duas classes ampliou. Em 1991 eram 41% de toda a 

população empregada, o que já é uma alta porcentagem. Em 1993, essa soma saltou para 44,7%, 

mostrando o aumento da informalidade associado a crise econômica.  

Tabela 5 – Posição de ocupação das pessoas ocupadas no Brasil de 1991 a 1993. 

Ano 

Empregados 

com carteira 

assinada 

(%) 

Empregados 

sem carteira 

assinada 

(%) 

Conta 

própria (%) 

Empregador 

(%) 

1991 53,9 20,6 20,4 4 

1992 50 23,2 21,5 4,3 

1993 50,2 23 21,7 3,9 

Fonte: Elaboração própria através de dados do IBGE: Pesquisa Mensal do Emprego. 

2.3.3 CRISE DE 2008 

A crise de 2008 teve início nos Estados Unidos, e em decorrência da globalização das 

economias, das empresas e das carteiras de investimento, se alastrou rapidamente para diversos 

países ao redor do globo. A origem da crise é dada pela desregulamentação da oferta de empréstimo 

imobiliário no segmento subprime8. 

A oferta deliberada desses empréstimos imobiliários levou ao aumento do preço dos imóveis, 

já que ampliou demasiadamente a demanda por imóveis. Com isso, facilitou a renovação das 

hipotecas com a obtenção de novos empréstimos, sempre maiores que os anteriores, permitindo 

além da quitação do saldo anterior adquirir novos bens e serviços. Consequentemente, criando 

uma bolha imobiliária.  

Como os bancos expandiram suas linhas de crédito para todos os mutuários, inclusive 

os com baixas garantias de pagamento e comprimento do contrato, a taxa de inadimplência 

começou a subir. É a origem da “bolha especulativa”. A crise é atribuída aos efeitos causados 

pelas políticas governamentais de crédito mais barato, que encorajou os empréstimos para os 

clientes insolventes, de mais baixa renda, o mercado subprime.  

                                                 

8 Crédito concedido a pessoas que não oferecem garantia de pagamento, ou seja, crédito de risco. 
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Segundo Pires (2013), a crise afetou o Brasil de duas principais maneiras, os efeitos no 

mercado financeiro, com a livre mobilidade dos capitais, a compra e venda de ações, títulos da 

dívida pública, reduziu. Tem-se desvalorização do câmbio, elevação do risco Brasil9 e a queda 

da Bolsa de Valores. E na balança comercial, o Brasil ainda é um país agroexportador, ou seja, 

ainda é extremamente dependente das exportações de commodities. Como a crise afetou 

criticamente muitos dos seus parceiros econômicos, como os EUA e a Europa, gerou redução 

da compra desses países de commodities brasileiras.  

Na tabela 6, observa-se o PIB brasileiro entre os anos de 2008 a 2012. Tem-se variação 

de volume negativa apenas em 2009. Há razões para o Brasil não ter sentido a crise econômica 

tão intensamente como as últimas no século XX, parte porque o Brasil possuía uma boa reserva 

em dólares, o que reduziu a vulnerabilidade externa.  

E os BRICS10, não foram tão afetados pela crise econômica também, dessa forma, 

continuaram a demandar commodities brasileiras, principalmente a China que se encontrava 

em momento de expansão econômica intensa. Esses fatores ajudaram ao Brasil manter uma 

balança comercial favorável.   

Tabela 6 - PIB nos valores correntes (em R$ 1.000.000) e a variação em volume de 2008 a 2012 

no Brasil. 

Ano 

PIB – 

valores correntes 

PIB - Variação em 

volume 

2008 3.109.803 5,1 

2009 3.333.039 -0,1 

2010 3.885.847 7,5 

2011 4.376.382 4 

2012 4.814.760 1,9 

Fonte: IBGE: Contas nacionais. 

O aquecimento e dinamismo das economias dos BRICS e a demanda desses países por 

commodities, valorizaram os preços desses produtos no mercado internacional. Dessa forma, 

durante a crise de 2008 o Brasil viveu uma valorização do preço das suas exportações, 

                                                 
9 É o risco de crédito que investidores estrangeiros estão submetidos quando investem no Brasil. 
10 É um conjunto composto por países em desenvolvimento com interesses em comum. Fazem parte dele Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul.  
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incentivando a ampliação da produção, gerando uma maior oferta de empregos. O aumento de 

emprego, alavancou o consumo do mercado interno.  

Na tabela 7 tem-se a taxa de desocupação em relação a PEA entre 2008 e 2012. Ao 

longo desse período, o desemprego foi decaindo, somando uma queda de 2,4% no total. O que 

era o oposto do que estava acontecendo nos países desenvolvidos, tanto os EUA, Japão, 

Inglaterra, Alemanha, se encontravam com altíssimas taxas de desemprego.  

Tabela 7 – Taxa de desocupação no Brasil de 2008 a 2012. 

Ano Taxa de desocupação (%) 

2008 7,9 

2009 7,4 

2010 6,7 

2011 5,4 

2012 5,5 

Fonte: IBGE: Pesquisa Mensal do Emprego. 

 É interessante perceber que na crise de 2008, onde o Brasil conseguiu superar os 

desequilíbrios externos e impulsionar suas exportações, elevando o PIB, reduzindo o 

desemprego e a informalidade. Ratificando o crescimento econômico e desemprego como 

determinantes da economia informal. 

  Na tabela 8 tem-se a posição de ocupação das pessoas ocupadas entre 2008 e 2011. 

Considerando as pessoas inseridas na economia informal são representadas pelos empregados 

sem carteira assinada, conta própria e empregador 11, e não remunerado. Entre 2008 e 2001, o 

emprego formal cresceu em 3,1%, e o emprego informal, reduziu cerca de 4,6%. 

Tabela 8 – Posição de ocupação das pessoas ocupadas no Brasil de 2008, 2009 e 2011. 

Ano 

Empregados 

com carteira 

assinada 

Empregados 

sem carteira 

assinada 

Conta 

própria e 

empregador  

Não 

remunerado 

2008 23,2 16, 4 33,7 3,8 

2009 25,3 17,1 32,2 2,4 

2011 26, 3 15,1 31,3 2,9 

                                                 
11 Por problemas de disponibilidade de dados, os únicos encontrados reunião os empregadores e conta própria no 

mesmo cálculo. Porém nessa pesquisa não se considera empregador como parte da economia informal. 
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Fonte: Elaboração própria através de dados do IBGE: Pesquisa Mensal do Emprego. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia está dividida em duas seções com o principio de facilitar o entendimento 

de como cada objetivo especifico da pesquisa será alcançado. Primeiro, tem-se a elaboração de 

uma análise gráfica que relacione as variações na atividade econômica do país (PIB), condições 

de vida (IDH) e as taxas de desemprego com os níveis de informalidade de 2000 a 2016. Depois, 

será estimado um modelo econométrico de dados em corte transversal para verificar a relação 

dos mesmos índices macroeconômico com a informalidade nos anos de 2003 e 2016.  

    3.1 ANÁLISE DE ÍNDICES MACROECONÔMICOS E INFORMALIDADE 

Para verificar os efeitos da crise de 2014, será realizada uma análise da evolução 

temporal do produto interno produto, os níveis de informalidade, a taxa de desocupação e o 

índice de desenvolvimento humano de 2000 a 2016, para assim ter-se um parâmetro para 

comparar a evolução desses índices em momento de crise e em momentos de prosperidade e 

avanço econômico. Essas variáveis foram selecionadas por serem meios fidedignos de 

mensurar o desempenho da economia, o que está diretamente relacionado com a oferta de 

emprego formal e informal.  

Por motivos metodológicos, é necessário esclarecer qual é o perfil dos trabalhadores 

informais que será aplicado nessa pesquisa, visto que não há um consenso para determinar quais 

trabalhadores fazem parte da economia informal. Dessa forma, foram consideradas informais 

as pessoas que se encontram nas seguintes situações segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio12 (PNAD): (i) empregado sem carteira de trabalho assinada; (ii) trabalhador 

doméstico sem carteira assinada; (iii) conta própria; (iv) trabalhador na construção para o 

próprio uso; (v) trabalhador na produção para o próprio uso; (vi) não remunerado e; (vii) 

trabalhador familiar auxiliar. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), os empregados 

sem carteira de trabalho assinada e os trabalhadores domésticos sem carteira assinada são os 

cidadãos os quais estão inseridos em um posto de trabalho remunerado, porém não há vínculo 

                                                 
12 É uma pesquisa por amostra probabilística de domicílios a nível nacional. Com o objetivo de produzir dados 

essenciais para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do Estado e permitir a pesquisa contínua de 

indicadores sobre trabalho e rendimento. 
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com as leis trabalhistas. São considerados conta própria as pessoas que trabalham no seu próprio 

empreendimento, sozinha ou até mesmo com sócios, sem ter empregado e as vezes recebem 

suporte de um trabalhador não remunerado. 

  Os trabalhadores na construção para o próprio uso e os trabalhadores na produção para 

o próprio uso são, respectivamente, aqueles que trabalham, durante pelo menos uma hora na 

semana, na construção de obras para o próprio uso ou de algum membro da sua moradia. E os 

quais trabalham, durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens (na área da 

agricultura, silvicultura, pecuária, extração para a sua própria alimentação ou de pelo menos 

algum membro de sua unidade domiciliar (IBGE, 2014).  

 São considerados trabalhadores não remunerados os que exercem uma determinada 

função e não recebem alguma espécie de salário por esse trabalho. E o trabalhador familiar 

auxiliar representa a pessoa que trabalha sem ser contemplada com remuneração, durante pelo 

menos 1 hora da semana de referência, a fim de auxiliar algum membro da unidade domiciliar 

em condição de conta própria, empregador ou empregado (IBGE, 2014).              

    3.2 ESTIMAÇÃO DO MODELO ECONÔMETRICO 

3.2.1 O MODELO  

Afim de atingir o segundo objetivo específico, será estimado, através do programa 

Stata13, uma regressão com objetivo conferir as relações das variáveis independentes (PIB, 

desemprego e IDH ) com a variável dependente (informalidade). Serão formuladas duas cross 

sections com dois recortes temporais diferentes, 2003 e 2016.  

Dados em corte transversal, consiste em uma amostra de dados extraídos em um dado 

do ponto do tempo. Esses dados não são extraídos necessariamente no mesmo exato período de 

tempo, mas nesse tipo de análise essas diferenças de tempo não são relevantes. A ordem que 

esses dados serão organizados não interferirá na análise.  

O modelo clássico de regressão linear (MCRL) é a estrutura básica de análise de 

regressão linear, diz respeito as hipóteses e pressupostos ligados ao estimador. Existem dois 

métodos de estimação muito utilizados, o método dos mínimos quadrados ordinários14 (MQO) 

                                                 
13  É um software de estatística. O seu uso mais comum é para análises econométricas por utilizar dados em corte 

transversal, dados em painel, e estimação de séries temporais, entre outras funções. 
14 Este método é atribuído a um matemático alemão, Carl Friedrich Gauss.  
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e o da máxima verossimilhança. O MQO é mais adotado por ser mais matematicamente mais 

simples e no fim, costuma disponibilizar resultados parecidos com os fornecidos pelo método 

da máxima verossimilhança. Além de que o MQO tem algumas propriedades estatísticas muito 

atraentes que o tornaram um dos métodos de análise de regressão mais difundidos (GUJARATI; 

PORTER, 2011). 

Para realizar a estimação dos parâmetros, precisa-se de um estimador com certas 

propriedades como não tendenciosidade, consistência e eficiência. As propriedades numéricas 

de MQO são as que sustentam em consequência do uso desse método, independentemente das 

formas pelas quais os dados foram gerados. Entre eles pode-se citar que os estimadores são 

apresentados em termos amostrais como X e Y, facilitando o cálculo dos mesmos. Esses 

estimadores são pontuais, ou seja, cada estimador é referente ao um único valor do parâmetro 

populacional (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Segundo Gujarati e Porter (2011), depois de obter as estimativas para MQO para as 

amostras, a linha de regressão amostral poderá ser traçada com as seguintes propriedades: (a) 

Passar pelas médias amostrais de Y e X, o estimador de 
1  pode ser escrito como: 

1 2
ˆ ˆY X = +

(1); (b) O valor médio estimado de ˆ
iY Y=  é igual ao valor médio do Y observado:  

1 2
ˆ ˆˆ

i iY X = +  

                           
2 2

2

ˆ ˆ(Y )

ˆ ( )

i

i

X X

Y X X

 



= − +

= + −
    

Quando se soma os dois lados da igualdade acima aos valores amostrais divididos pelo tamanho 

da amostra n, tem-se  em que voltamos a: ( ) 0iX X− = ; (c) A equação abaixo é chamada de 

formato de desvio: 
2

ˆ ˆ
i i iy x u= +  ; (d) Os resíduos de ˆ

iu  não são correlacionados ao Yi. 

Verifica-se usando o formato desvio: 
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 (e) Os resíduos ˆ
iu  não estão correlacionados ao Xi, logo ˆ 0i iu X = .  

Nesta pesquisa será utilizado o modelo de regressão linear log-log de quatro variáveis: 

𝑙𝑛𝐼𝑁𝐹𝑖= 𝑙𝑛𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝛽3𝐼𝐷𝐻𝑖  + 𝛽4 𝐷𝐸𝑆𝑖 + 𝑢𝑖  

Em que: ln𝐼𝑁𝐹 é a variável dependente, informalidade. As variáveis explanatórias lnPIB, IDH 

e DES são, respectivamente, Produto Interno Bruto, Índice De Desenvolvimento Humano e 

taxa de desemprego. E 𝑢𝑖  é o termo de erro estocástico. 

Ademais, foram realizado testes com diversos modelos diferentes para ambas cross 

sections, como é possível observar no Apêndice A, onde são expostos os resultados desses 

testes. Foram realizados teste de multicolinearidade - teste VIF, e heterocedasticidade - teste 

breusch-pagan-godfrey. 

Na tabela 9, apresenta-se as variáveis utilizadas no modelo, suas respectivas descrições 

e sinais esperados, tanto para 2003 como para 2016. É esperado que o PIB tenha sinal negativo 

pois o PIB e a informalidade são inversamente proporcionais segundo Sanches (2009), quanto 

maior o PIB, menor a informalidade. 

  O IDH e a informalidade também são inversamente proporcionais, segundo Braga 

(2006), as condições de vida são um dos determinantes da informalidade, dessa forma, deve 

apresentar sinal negativo. O desemprego e a informalidade são diretamente proporcionais, o 

aumento de desemprego ocasiona aumento da informalidade, logo, o sinal esperado é positivo.  

Tabela 9  – Descrição das variáveis utilizadas e seus efeitos esperados sobre a equação 

Variável Descrição da variável 

Sinais 

esperados 

2003 

Sinais 

esperados 

2016 

lnpib Produto Interno Produto - - 

des Taxa de desemprego + + 

idh Índice de desenvolvimento humano - - 

Fonte: Elaboração própria.  

(8) 
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3.2.2 RECORTE TEMPORAL 

Adotou-se um recorte temporal de dois períodos discrepantes da economia brasileira a 

fim de estabelecer uma relação mais clara entre a informalidade e as flutuações econômicas, a 

fim de facilitar a compreensão da mesma.  Em 2003, um período de estabilidade econômica, 

crescimento da produção interna e expectativas positivas em relação ao cenário econômico 

nacional. E 2016, um momento de contração da economia e expansão da taxa de desocupação.  

Em 2003, tem-se a expansão da produção industrial e agrícola no País. Esse período foi 

marcado pelo aumento no nível geral de exportações, o que elevou a participação do Brasil no 

comércio internacional e, consequentemente, atraiu a atenção dos investidores internacionais 

para o País. Essa guinada nas exportações também serviu para estabilizar e gerar superávits na 

balança de pagamentos brasileira, a economia do país se mostrou mais estável, com menores 

taxas de desemprego e aumento real do salário mínimo. 

Em 2016 os efeitos da crise econômica, que se iniciou no segundo semestre de 2014, 

estavam mais acentuados na sociedade e econômica brasileira. Dessa maneira, observa-se uma 

deterioração não apenas na ótica econômica, como queda do PIB, das exportações e dos níveis 

de comercializações, mas também na esfera social, como expansão da pobreza. São parâmetros 

diferentes para proporcionar uma melhor análise de como o mercado de trabalho nacional lida 

com esses choques adversos no mercado de trabalho, no caso dessa pesquisa em particular, 

constatar os impactos do hiato econômico nos níveis de informalidade. 

3.2.3 BASE DE DADOS  

Os dados foram retirados basicamente de duas principais fontes, IBGE e PNUD. Os 

dados da taxa de desocupação e da taxa de informalidade, de 2003, foram extraídos da PNAD, 

e de 2016, da PNADC, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE. Os dados do FGT foram 

apanhados da Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE, e cálculo próprio através do auxílio do 

Stata. 

Os resultados do PIB das unidades federativas foram retirados da pesquisa de Contas 

Nacionais, também fornecida pelo IBGE. Como o IBGE ainda não divulgou o PIB dos estados 

de 2016, utilizou-se o PIB dos estados de 2015. O IDH dos estados foi extraído do Atlas do 

Desenvolvimento Humano, da PNUD. Infelizmente a pesquisa de IDH estadual não é realizada 
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todos os anos, então selecionou-se o IDH de 2000 para a cross section de 2003, e o IDH de 

2014 para 2016.  

                4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 CRISE DE 2014 E OS SEUS IMPACTOS NA INFORMALIDADE 

Essa primeira seção será dedicada a verificar os efeitos da crise ao longo de 2014, 2015 

e 2016, e relacioná-los com os níveis de informalidade. Primeiramente, analisa-se a evolução 

temporal da informalidade no país durante a crise econômica, e observa-se as oscilações nos 

principais índices e variáveis macroeconômicas que sofrem modificações em momentos de 

hiato econômico.  

Quando se discute crise e informalidade, o produto interno bruto é uma das variáveis 

fundamentais a serem analisadas. É uma das principais e primeiras variáveis que se alteram 

com a crise econômica, e serve como meio de mensurar a atividade econômica no país. No 

Brasil, o órgão responsável por calcular o produto interno bruto é o IBGE. 

No gráfico 1, são apresentados os resultados do PIB brasileiro nos entre 2000 e 2016, 

em valores reais. Em 2000, 6 anos após a implementação do plano real no Estado brasileiro, o 

PIB real se encontrava em 4,4%. Se mantendo estável nos anos seguintes, apresentando notáveis 

elevações em 2004, de 5,8%, 2007 de 6,1% e em 2010, 7,5%, o maior crescimento do PIB 

registrado entre os anos de 2000 e 2016.  

A economia brasileira fechou o ano de 2014 com uma variação no PIB de 0,5%. Em 

2015, contudo, a crise afetou a economia de forma mais agressiva e encolheu a economia em, 

aproximadamente, 3,8% em relação ao ano anterior. Essa é a queda mais significativa desde de 

1996, quando IBGE começou a mensurar o PIB no Sistema de Contas Nacionais.  

O PIB começou a ser contabilizado no ano de 1948, e em 2015, teve a sua pior queda 

em 25 anos quando, em 1990, Fernando Collor de Mello assumiu o governo e decretou 

o confisco da poupança ocasionando uma redução de 4,3% do PIB. Esta é a sétima vez, desde 

1948, que o Brasil tem a variação em volume negativa: 1981 (-4,3%), 1983 (-2,9%), 1988 (-

0,1%), 1990 (-4,3%), 1992 (-0,5%), 2009 (-0,1%) e, agora, 2015 (-3,8%). 

Em 2016, o produto interno bruto brasileiro retraiu pelo segundo ano consecutivo, como 

pode-se observar na tabela 1, com queda de 3,6% em relação ao ano anterior, fenômeno nunca 



37 

 

ocorrido antes. Dessa forma, a crise econômica, que iniciou em 2014, se consolidou como a 

pior recessão da história, em termos de queda de produção.  

Gráfico 1 – Valores referentes ao PIB real do Brasil nos anos entre 2000 a 2016. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de IBGE: Contas nacionais. 

 

Segundo Sanches (2009), o desempenho da economia afeta os níveis da informalidade 

de forma que, quando há crescimento econômico, elevação do PIB, há o aumento de oferta de 

emprego formal. O inverso também é verdade, em momentos de queda do dinamismo da 

economia, as pessoas perderiam suas ocupações na economia formal. Se esse hiato econômico 

se verificar por um período longo de tempo, os trabalhadores vão em busca do subemprego. 

Ao comparar a evolução temporal da PIB, no gráfico 1, e da informalidade, no gráfico 

2, ao longo de 2014, 2015 e 2016, percebe-se que os resultados negativos do PIB se contrapõem 

com os resultados positivos da informalidade. Reafirmando a colocação de Sanches (2009), 

sobre como o baixo rendimento econômico do país afeta o mercado de trabalho.  

 No gráfico 2, são apresentadas o total de pessoas que se encontram na informalidade 

e condição informal, segundo o recorte teórico de informalidade dessa pesquisa, entre 2001 e 

2016, exceto o ano de 2010, pois como foi realizado o Censo Demográfico não houve a PNAD. 

É possível perceber a trajetória crescente da informalidade durante o período de 2000 a 2016. 

Sendo a maior elevação 2002 para 2003, eram 20.880 mil informais em 2002 , e passou para 

24.044 mil informais no Brasil em 2003, acumulando um aumento de 3.164 mil informais.  

Gráfico 2 – Total de trabalhadores em situação informal nos anos de 2001 a 2016 no Brasil (em 

1.000 pessoas). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNADC. 

 Em 2014, 40.376 mil pessoas se encontravam na informalidade. Enquanto no período 

de 2015, tem-se 41.123 trabalhadores na economia informal. No ano de 2016, 41.310 mil 

pessoas. Enquanto em 2015, com o aprofundamento da crise e seus desencadeamentos no 

mercado de trabalho, de forma que a queda no ciclo dos negócios resultou na redução da 

produção, o que ocasionou no aumento do número de demissões e queda no número de 

contratações. Dificultando a entrada de novos ingressantes no mercado de trabalho, o que 

contribuiu para a elevação da taxa de desemprego, e aumentando a procura por ocupações 

alternativas fora da economia formal. Durante o ano de 2015, a porcentagem de trabalhadores 

na economia informal subiu para 44,7%.  

 No ano de 2016, tem-se a mesma tendência do ano anterior. O agravamento da crise 

econômica ainda mais acentuado, o que elevou o percentual de pessoas desempregadas e no 

trabalho informal. Dessa forma, a porcentagem de pessoas empregadas na economia informal 

se elevou pelo segundo ano consecutivo, alcançando 45,5% do total de pessoas empregadas. 

A oferta de emprego, principalmente o emprego formal, costuma ser uma das primeiras 

variáveis a se alterarem negativamente, em momentos de crise econômica, pois reduzir a 

quantidade de mão de obra é uma das maneiras mais rápidas, inicialmente, das instituições com 

fins lucrativos para reduzirem custos. Por esse motivo, a demissão de empregados é uma das 

primeiras medidas a serem tomadas pelos empregadores.  
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Segundo Sanches (2009), com ampliação do desemprego, mais trabalhadores procuram 

uma alternativa de renda na economia informal. Muitas vezes o trabalhador detentor de um 

emprego formal, é demitido, e pelas políticas de seguridade social não garantirem uma renda 

suficiente e por tempo adequado para que essa pessoa possa procurar um emprego formal na 

sua área, ela acaba se submetendo a informalidade. 

 Dessa maneira a informalidade se caracteriza como um dos principais colchões do 

desemprego em países subdesenvolvidos e ou em desenvolvimento, principalmente em 

momentos de hiato econômico. É possível comprovar essa tendência com os resultados 

encontrados da taxa de desemprego no período de 2014, 2015 e 2016. Observa-se que tanto a 

informalidade como o desemprego tiveram trajetórias crescentes ao longo desse período.  

O gráfico 3, apresenta a taxa de desemprego dos anos de 2000 a 2016. A partir de 2003, 

tem-se uma trajetória de queda na taxa de desemprego que se perpetua até 2013, em 2003 tem-

se 10,9% da população economicamente ativa brasileira desempregada e, 10 anos depois, em 

2013, número caiu para 4,3% da PEA desempregada.  

É possível perceber uma tendência crescente, em 2014, tem-se 6,8% da população 

economicamente ativa brasileira, desempregada. No ano de 2015, esse valor sobe para 9,4% da 

PEA. Em 2016, continua a crescer, chegando a 11,3% da população brasileira economicamente 

ativa.  

Gráfico 3 – Percentual de desempregados nos anos de 2000 a 2016 no Brasil. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da PNAD.  

Segundo Braga (2006), a informalidade se perpetua também no desenvolvimento 

desigual dos países de capitalismo periférico e nas condições de vida da classe trabalhadora 

desses países. O IDH é um índice que mensura a qualidade de vida dos países através da 

expectativa de vida, expectativa de anos de estudo e Renda Nacional Bruta (RNB).  

No gráfico 4, tem-se o IDH do Brasil nos anos de 2000 a 2016, durante os 16 anos 

analisados, o índice passou por leves alterações, sendo o valor mais baixo em 2000, cerca de 

0,669, e o mais alto registrado em 2009, 0,813. Uma variação de 0,144 entre os dois anos. De 

2000 a 2004 tem-se uma trajetória de crescimento do índice, porém em 2005 volta a reduzir e 

se mantém estagnado pelo próximo ano. Em 2008 tem-se uma recuperação, o IDH era 0,800. 

O índice volta a cair em 2010, porém a expansão retorna em 2011, a qual durou até 

2014. Apesar da crise econômica, que se iniciou em 2014, ser considerada uma das recessões 

mais graves que o país já passou, o seu impacto no IDH foi numericamente mínimo. Como é 

possível averiguar no gráfico 4, o IDH do Brasil em 2014 foi de 0,755. No ano de 2015, 0,754 

e em 2016, tem-se o mesmo valor, 0,754. De 2014 a 2016, o IDH apenas retraiu 0,001 ponto. 

Ao se analisar o IDH de um Estado, é imprescritível entender que a metodologia do IDH 

se baseia em variáveis que não sofrem drásticas alterações no curto e médio prazo. Como pode-

se observar nos resultados encontrados, o hiato econômico não se prolongou o suficiente para 

causar impactos expressivos na expectativa de vida e anos de estudo.  

A crescente informalidade causa malefícios no âmbito do desenvolvimento social. Com 

a queda da arrecadação fiscal do país, sobra uma menor quantia para o governo investir em 

saúde, distribuição de vacinas, remédios e a conscientização da população, o que está 

diretamente relacionado com a expectativa de vida. A redução na arrecadação fiscal também 

pode alterar a expansão de políticas educacionais com objetivo de manter os alunos na escola, 

afetando negativamente a expectativa de anos de estudo. Além de, como já discutido antes, a 

informalidade reduz a renda dos trabalhadores, o que causa uma queda na RNB e na qualidade 

de vida da população inserida no subemprego.  

 

Gráfico 4 – IDH do Brasil nos anos de 2000 a 2016. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da PNUD. 

4.2 VERIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DA CRISE DE 2014 NA 

INFORMALIDADE 

 4.2.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA  

A tabela 10 apresenta os dados utilizados das unidades federativas no ano de 2003. São 

ao todo 27 observações, tem-se o número de pessoas na informalidade (em 1.000), os resultados 

do PIB em R$1.000.000, IDH e taxa de desemprego (em porcentagem). E na tabela 11, os 

mesmos dados referentes as unidades federativas de 2016. 

É possível observar algumas mudanças de 2003 para 2016. Na maioria das unidades 

federativas, o desemprego aumentou. Apenas em seis que ocorreu queda do desemprego neste 

período, no estado de Roraima ocorreu a maior queda, cerca de 2%, o desemprego era 10,8% 

em 2003 e foi para 8,8% em 2016.  

Em relação ao PIB e IDH, todas as unidades federativas apresentam aumento das duas 

variáveis entre 2003 e 2016. A maior parte dos estados apresentaram aumento no número de 

informais, porém, no Ceará, Bahia, Alagoas, a evolução foi pouca. Em apenas um estado, o 

Maranhão, ocorreu queda no número de trabalhadores informais, em 2003 eram 1522 informais, 

o número passou a ser 1416 em 2016.  

Tabela 10 – Dados descritivos das unidades federativas em 2003 no Brasil. 
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Observações 

Unidades 

Federativas 

PIB  

(R$1.000.000) IDH 

Taxa de 

desemprego 

Informalidade 

(Em 1.000) 

1 Acre 3.377 0,517 7,1 15 

2 Alagoas 12.624 0,471 7,7 506 

3 Amapá 3.173 0,577 12,8 67 

4 Amazonas 25.862 0,515 15,4 282 

5 Bahia 67.174 0,512 9,8 2.794 

6 Ceará 32.687 0,541 8 1.659 

7 

Distrito 

Federal 58.456 0,725 13,8 163 

8 

Espírito 

Santo 31.519 0,640 9,2 512 

9 Goiás 45.558 0,615 8,3 691 

10 Maranhão 19.503 0,476 5,8 1.522 

11 

Mato 

Grosso 26.697 0,601 7,1 427 

12 

Mato 

Grosso do 

Sul 21.847 0,613 7,9 299 

13 

Minas 

Gerais 144.189 0,624 9 2.802 

14 Pará 30.270 0,518 9,7 710 

15 Paraíba 14.738 0,506 9,2 678 

16 Paraná 110.039 0,650 7,1 1.736 

17 Pernambuco 38.816 0,544 10,6 1.552 

18 Piauí 8.415 0,484 5,3 913 

19 

Rio de 

Janeiro 202.641 0,664 13 1.483 

20 

Rio Grande 

do Norte 14.865 0,552 9,7 468 

21 

Rio Grande 

do Sul 119.325 0,664 7,1 2.240 

22 Rondônia 9.425 0,537 9,1 113 

23 Roraima 2.594 0,598 10,8 33 

24 

Santa 

Catarina 64.098 0,674 5,7 975 

25 São Paulo 591.454 0,702 12,4 3.774 

26 Sergipe 11.750 0,518 9 359 

27 Tocantins 6.612 0,525 6,7 233 
 

Fonte: Elaboração própria.  

Tabela 11– Dados descritivos das unidades federativas em 2016 no Brasil. 

Observações 

Unidades 

Federativas 

PIB 

(R$1.000.000) IDH 

Taxa de 

desemprego 

Informalidade (Em 

1000 pessoas) 

1 Acre 13.622 0,719 10,8 131 
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2 Alagoas 46.364 0,667 14,0 458 

3 Amapá 13.861 0,747 15,4 130 

4 Amazonas 86.560 0,709 13,5 829 

5 Bahia 245.025 0,703 15,8 3.135 

6 Ceará 130.621 0,716 11,9 1.681 

7 

Distrito 

Federal 215.613 0,839 12,0 361 

8 

Espírito 

Santo 120.363 0,771 12,2 676 

9 Goiás 173.632 0,75 10,4 1.208 

10 Maranhão 78.475 0,678 11,8 1.416 

11 

Mato 

Grosso 107.418 0,767 9,3 567 

12 

Mato 

Grosso do 

Sul 83.082 0,762 7,7 423 

13 

Minas 

Gerais 519.326 0,769 11,0 3.556 

14 Pará 130.883 0,675 11,2 1.879 

15 Paraíba 56.140 0,701 11,3 685 

16 Paraná 376.960 0,79 8,2 1.878 

17 Pernambuco 156.955 0,709 14,5 1.566 

18 Piauí 39.148 0,678 9,4 695 

19 

Rio de 

Janeiro 659.137 0,778 11,7 2.404 

20 

Rio Grande 

do Norte 57.250 0,717 14,5 572 

21 

Rio Grande 

do Sul 381.985 0,779 8,1 1.974 

22 Rondônia 36.563 0,715 7,7 386 

23 Roraima 10.354 0,732 8,8 71 

24 

Santa 

Catarina 249.073 0,813 6,3 1.034 

25 São Paulo 1.939.890 0,819 12,3 6.348 

26 Sergipe 38.554 0,681 13,2 428 

27 Tocantins 28.930 0,732 11,4 260 

Fonte: Elaboração própria. 

 4.2.2 RESULTADOS DO MODELO ECONOMÉTRICO  

 Nesta seção, busca-se compreender os determinantes na informalidade no Brasil. Na 

tabela 12, são apresentados os determinantes da informalidade no ano de 2003 e na tabela 13, 

os determinantes referentes ao ano de 2016. A partir do coeficiente de determinação, R², do 

modelo estimado com os dados de 2003 foi possível verificar que 88% das variações da 

informalidade podem ser explicadas pelo desemprego, PIB e IDH. E pelo R² ajustado, esse 
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percentual é menor, cerca de 86,5% das variações podem ser explicadas pelas variáveis do 

modelo. E para os dados de 2016, de acordo com R², aproximadamente 96,5% das variações da 

informalidade podem ser explicadas pelo desemprego, PIB e IDH. E através do R² ajustado, 

cerca de 96% das variações podem ser explicadas pelas variáveis do modelo.  

Percebe-se que não há grande diferença entre os coeficientes e seus efeitos marginais de 

2003 para 2016, sendo a maior delas entre as constantes, que no modelo de 2003 tem coeficiente 

-8,193 e no modelo de 2016, -15,232. O modelo não contém multicolineariedade e nem 

heterocedasticidade. Foram utilizados os testes VIF e breusch-pagan-godfrey para certificar-se 

que não há a presença desses contratempos. 

Tabela 12– Determinantes da informalidade em 2003. 

Variáveis Explicativas  Coeficiente Efeito marginal 

Constante -8,193 - 

 (0,000)* - 

lnPIB 1,302 130,13% 

 (0,000)* (0,000)* 

DES -0,132 -13,26% 

 (0,002)* (0,002)* 

IDH -9,92 -992,05% 

 (0,000)* (0,000)* 

Número de observações 27  

R²  0,880  

R²ajustado 0,865  

Estatística F (Prob) 0,00   

Fonte: Elaboração própria. 

* Valores referentes ao P-Valor.  

Tabela 13– Determinantes da informalidade em 2016.  

Variáveis Explicativas  Coeficiente Efeito marginal 

Constante -15,232 - 

 (0,000)* - 

lnPIB 1,013 101,23% 

 (0,000)* (0,000)* 

DES -0,012 -1,20% 

 (0,516)* (0,516)* 

IDH -11,351 -1135,13% 

 (0,000)* (0,000)* 
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Número de observações 27   

R² 0,965  

R² ajustado 0,960  

Estatística F (Prob) 0,00   

Fonte: Elaboração própria.  

* Valores referentes ao P-Valor 

 Na tabela 14, tem-se a elasticidade da informalidade, em relação ao produto interno 

bruto. Em 2003, a elasticidade da informalidade em relação ao PIB é de cerca de 1,3, sugerindo 

que quando o PIB aumenta em 1%, o nível de informalidade aumenta em cerca de 1,3%, em 

média. E para 2016, a elasticidade da informalidade em relação ao PIB é de cerca de 1,13, 

sugerindo que quando o PIB eleva-se em 1%, a informalidade aumenta em cerca de 1,13%, em 

média. Dessa forma, em 2003, no período sem crise, a informalidade era mais suscetível as 

alterações no PIB do que em 2016, durante a crise. De acordo com a teoria, em 2016 os impactos 

da queda do pib deveriam ser mais expressivos na informalidade do que em 2003.  

Um fator que pode explicar esse resultado e que entre 2003 e 2014, o Brasil passou por 

diversas mudanças, há expansão da educação e da saúde pública, o que manifestou aumento 

geral das condições de vida, e consequentemente, aumento do IDH na grande maioria dos 

estados. Entre esse período também há a consolidação do país como parceiro de negócios de 

economias com grande dinamismo, como a da China. Isso em conjunto com outros fatores, 

elevaram o nível de negócios no país, aumentando o PIB. Dessa forma, mesmo em 2016 em 

cenário de crise, as unidades federativas se encontravam com um maior PIB e IDH, do que em 

2003, sem crise. 

Tabela 14 – Elasticidade da informalidade em relação ao PIB. 

Ano Elasticidade  

2003 1,30% 

2016 1,13% 

Fonte: Elaboração própria.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crise econômica de 2014, em níveis de redução do volume do PIB, se confirmou como 

a pior crise dos últimos 70 anos no Brasil. Trouxe instabilidade econômica e política, incertezas 

quanto ao futuro da economia nacional, e reduziu o número de postos de trabalho formal, 

resultando no rompimento da trajetória de queda do desemprego. Todos esses fatores, 
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juntamente com o histórico nacional de altos níveis de informalidade, acarretaram em mais 

trabalhadores para economia informal. 

Em períodos como as crises do petróleo, o Brasil lidou com os choques adversos 

causados pelo aumento e instabilidade dos preços do petróleo de maneira muito mais penosa, 

particularmente por sua alta dependência ao produto, causada, principalmente, pelo transporte 

rodoviário ser o principal meio de transporte no país. Durante a crises do petróleo, é possível 

perceber o papel da informalidade de amortecer os choques adversos no mercado de trabalho. 

E, na atual crise, percebe-se o mesmo mecanismo. Através da análise gráfica e de dados, 

verifica-se que de 2014 a 2016, tem-se a deterioração do PIB, IDH e taxa de desemprego. E, 

acompanhado de todas essas alterações, os níveis de informalidade subiram, reafirmando a 

informalidade como “colchão” dos choques adversos no mercado de trabalho.  

Através dos modelos econômicos de regressão log-log, com dados de 2003 e de 2016, 

foi possível verificar que o desemprego, IDH e PIB são determinantes da informalidade no país. 

Porém, foi verificado que no período com prosperidade econômica, 2003 a informalidade era 

mais suscetível as alterações no PIB do que em 2016, durante a crise. 

A problemática da economia informal, não só no Brasil, mas como em diversos países 

de capitalismo periférico, é inerente ao mercado de trabalho. É possível elencar diversas 

implicações negativas por trás disto, como a redução das remunerações, encolhimento da 

arrecadação pública, instabilidade e falta de garantia para os trabalhadores que se submetem a 

economia informal. De outro lado, é imprescritível entender a importância da economia 

informal. Apesar de todas as consequências negativas, a informalidade abriga muita mão de 

obra e gera renda para diversas pessoas que não teriam a possibilidade de se inserirem no 

mercado de trabalho formal.  

Entre as ações que devem ser fomentadas para combater o crescimento da informalidade 

no mercado de trabalho, principalmente durante a crise econômica, é o esforço do estado para 

ampliar a oferta de emprego formal no país. Como defendido pela PRELAC, a difusão da 

informalidade no Brasil foi motivada pela ausência de emprego formal para uma parcela da 

população. 

 A reformulação das políticas de seguridade social da forma que torne o seguro 

desemprego mais eficiente, abrangendo o maior número de pessoas possível. E também, que 
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atenda melhor os seus tomadores, para que esses tenham tempo e condições de se organizar e 

procurar um emprego formal. Dessa forma, em momentos de hiato econômico, quando ocorre 

elevação das taxas de desemprego, os trabalhadores demitidos terão amparo das políticas 

públicas.  
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APÊNDICE A – TESTES DE MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Essa seção foi dedicada a apresentar os testes de modelos econométricos que foram 

realizados até se estabelecer o modelo de regressão log-log como o mais apropriado para a 

pesquisa. Foram calculadas as regressões, aplicados teste de multicolinearidade - teste VIF, e 

heterocedasticidade - teste breusch-pagan-godfrey, tanto para os dados de 2003, como para os 

de 2016.  

Figura 1 - Regressão linear lin-lin com os dados de 2003. 

 

Fonte: Stata. 

Figura 2 - Regressão linear log-lin dos dados de 2003 (log de pib).
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Fonte: Stata. 

Figura 3 - Regressão linear log-lin dos dados de 2003 (log de inf).

 

Fonte: Stata. 
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Figura 4 - Regressão linear log-log dos dados de 2003 (todas as variáveis log).

 

 

Fonte: Stata. 

Figura 5 - Regressão linear lin-lin com os dados de 2016. 
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Fonte: Stata. 

Figura 6 - Regressão linear log-lin dos dados de 2016 (log de pib).

  

 

Fonte: Stata. 

Figura 7 - Regressão linear log-lin dos dados de 2016 (log de inf).
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Fonte: Stata. 

Figura 8 - Regressão linear log-log dos dados de 2016 (todas as variáveis log). 

 

 

Fonte: Stata. 

 


