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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo a análise acerca de alguns conceitos que relacionam o termo 

informalidade, tanto no que tange ao trabalhador informal quanto ao mercado de trabalho, 

abrangendo o Brasil. Para isso, foram consideradas diferentes linhas teóricas e escolas 

econômicas, bem como as abordagens dos autores que estudam tal assunto. Como forma de 

embasamento da pesquisa para definição do perfil do trabalhador informal, os dados da PNAD 

foram analisados e expostos como complemento da teoria apresentada. Todos os conceitos que 

o trabalho informal engloba foram incorporados, considerando como tal se apresenta desde o

seu surgimento até os dias atuais, e expondo a sua tendência de crescimento ocupando um 

espaço de destaque na economia. 

Palavras chaves: mercado de trabalho, informalidade, Brasil, PNAD 



ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze some concepts that relate the term informality, both in

relation to the informal worker and the labor market, covering Brazil. For this, different  theor

etical lines and economic schools were considered, as well as the approaches of the  authors w

ho study this subject. As a basis for the research to define the profile of the informal worker, t

he PNAD data were analyzed and exposed as a complement to the theory presented. All the c

oncepts that the informal work encompasses were incorporated, considering how this 

presents itself from its emergence to the present day, and exposing its growth tendency  occup

ying a prominent space in the economy. 

Key words: labor market, informal, Brazil, PNAD 
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1. INTRODUÇÃO

O termo informalidade está presente no Brasil e no mundo há décadas, se apresentando 

paralelo ao surgimento do mercado de trabalho. A primeira vertente sobre informalidade surge 

a partir dos anos 70 com o estudo de Hart (1973) sobre o Quênia, e na qual o termo se encaixava 

como um rótulo para as atividades econômicas que se realizam fora do âmbito da burocracia, 

tanto do setor público quanto do privado. A ascensão do termo se dá como resposta ao trabalho 

próprio e casual presente nos países de terceiro mundo (atualmente conhecidos como 

subdesenvolvidos), o que evidência a persistência da informalidade principalmente por 

influência do contexto socioeconômico e político do país. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em um relatório de 2002, a 

expressão economia informal refere-se a todas as atividades econômicas de trabalhadores e 

unidades econômicas que não são abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por 

disposições formais. Tais atividades não se encaixam na aplicação da legislação, o que significa 

que estes trabalhadores e unidades operam à margem da lei; ou então não são abrangidos na 

prática, ou seja, a legislação não lhes é aplicada, embora operem no âmbito da lei; ou, ainda, a 

legislação não é respeitada por ser inadequada, gravosa ou por impor encargos excessivos.  

Até o final dos anos de 1980, a informalidade era analisada principalmente como um 

problema endêmico pela maioria dos especialistas. Porém, as mudanças das décadas anteriores 

levaram tais especialistas a prever, e mais precisamente desejar, uma expressiva redução do 

mercado informal. Predominava a suposição de que a informalidade era um legado de uma 

economia semi-industrializada, cujo fim era uma questão de tempo e desenvolvimento, como 

ressalta Noronha (2003). 

Vargas (2015) assume que antes de se ter um mercado nacional de trabalho com um alto 

grau de informalidade, tem-se uma sociedade brasileira altamente informal. E que, portanto, a 

instituição trabalho informal persiste como um hábito mesmo quando há mudanças de ordem 

socioeconômica, o que impede que grande parcela da população brasileira tenha acesso pleno 

ao trabalho formalizado. 

A informalidade é mais frequente e crônica que o desemprego, como ressalta Neri 

(2006), do ponto de vista individual, o desemprego é, na média, uma crise passageira. O aviso 

prévio, o FGTS e o seguro-desemprego suavizam os efeitos de curto prazo da perda de emprego 

formal. Por outro lado, não existe seguro-informalidade, na verdade, a informalidade constitui 
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o principal "colchão" que alivia choques trabalhistas adversos naqueles que não podem ficar 

buscando uma ocupação melhor. 

Mattos e Lima (2013) observam que no âmbito da América Latina, a discussão sobre 

informalidade se deu a partir de uma ampla agenda de pesquisas desenvolvidas entre pensadores 

sociais que se uniram no Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC), acolhidos nos anos1970 pela Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL). O objetivo destes pesquisadores era compreender os efeitos do processo de 

industrialização sobre os mercados de trabalho, destacando as novas formas de organização da 

produção e, em especial, a determinação da renda e da ocupação nas atividades não tipicamente 

capitalistas ao esforço teórico repousa na investigação acerca da relação dinâmica entre as 

chamadas atividades do setor informal e as atividades tipicamente capitalistas.   

No contexto Brasil, Leone (2010) afirma que, desde a década de 1990, o processo de 

desenvolvimento da economia brasileira não tem sido capaz de gerar trabalhos formalizados 

para parcela significativa dos trabalhadores, e, como consequência, não tem conseguido 

propiciar uma redução expressiva da informalidade. Para a autora, o trabalho informal 

corresponde a um amplo contingente de trabalhadores que, de outra forma, não teriam trabalho 

nem rendimento. 

É preciso ter em mente que o trabalho informal não é apenas uma atividade econômica 

não legalizada, mas uma prática de sobrevivência instituída, em grande parte, decorrente de 

condições sociais precárias, e que vem crescendo no contexto da reestruturação produtiva, como 

aponta Gondim et al. (2006). Assim, o trabalhador informal, muitas das vezes, não assume essa 

posição por livre escolha, mas sim por necessidade e falta de opção.  

Entretanto, há outra vertente de pensamento que vai totalmente em oposição à essa de 

falta de opção do trabalhador. Segundo a OIT os trabalhadores da economia informal podem 

constituir um bom potencial empresarial. Estes trabalhadores dispõem, além do mais, de 

qualificações variadas. Muitos dos que trabalham na economia informal têm um sentido 

apurado do negócio, espírito criativo, dinamismo e capacidade de inovação, potencial que pode 

prosperar se conseguir eliminar determinados obstáculos.  

Percebe-se assim a existência de uma dualidade no mercado de trabalho, e sua total 

relação com a informalidade. Ou seja, as diferenciações entre o mercado de trabalho formal e 

o informal possibilitam a abordagem de um mercado de trabalho segmentado e evidenciam a 

necessidade por se buscar uma melhor compreensão sobre suas consequências para os 

trabalhadores, como afirma Dalberto (2014). 
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1.1.O Problema e sua Importância 

 

Partindo de tal dualidade, o presente trabalho tem como objetivo uma melhor definição 

do trabalho informal (bem como do seu trabalhador) e suas características, a começar pela 

hipótese de que informalidade é de fato um problema para economia brasileira, ou ela atua de 

forma paralela a formalidade, em que uma é interdependente da outra. Para isso, será feita uma 

abordagem acerca da problemática do trabalho informal no período de 2012 a 2015 e de que 

modo realmente ocorre a migração do trabalhador do meio formal para o informal, analisando 

quais os motivos que impulsionam esse trabalhador bem como as características econômicas 

do setor formal para o informal. 

O conceito de informalidade, embora muito adotado pelas ciências sociais e econômica 

brasileiras, refere-se a fenômenos demasiadamente diversos para serem agregados por um 

mesmo conceito, de acordo com Noronha (2003). Sobre essa diversidade de conceitos acerca 

do trabalho informal, Vargas (2015) afirma que coexistem várias divergências e ambiguidades 

sobre quais seriam as melhores expressões para delimitar o tema informalidade. Não se chegou 

a um consenso em torno do assunto e disso decorre que uma das características mais marcantes 

da literatura relativa à informalidade no mercado de trabalho é a grande variedade de definições 

utilizadas tanto em trabalhos teóricos quanto empíricos. 

Vianna (2006) observa que um primeiro aspecto importante acerca do estudo sobre 

informalidade, torna-se, mais do que verificar a diversidade existente na conceituação do 

informal, desvendar os novos significados, as categorizações e as articulações que estão 

presentes no debate sobre o tema, tendo sempre presentes as transformações provocadas no 

mundo do trabalho pela globalização do capital. 

Assumindo uma estrutura complexa e heterogênea, a informalidade acaba oferecendo, 

para um grupo abrangente de pessoas, possibilidades não pensadas anteriormente. Como expõe 

Menezes e Dedecca (2012), se torna natural a acomodação de muitos indivíduos na 

informalidade, exatamente porque aí encontram suas melhores oportunidades de trabalho e 

renda; por não disporem dos requisitos necessários ao mercado formal, acabam ficando na 

informalidade por absoluta falta de alternativa; e, outros ainda, entram e saem da informalidade 

conforme as altas e baixas conjunturais do nível da atividade econômica como um todo.  

Peres (2015) expõe que a informalidade pode ser analisada por diferentes linhas de 

pensamento: primeiro como somente uma resposta popular em sociedades em que o trabalho 
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assalariado é pouco comum, ao mesmo tempo no qual também assume o conceito de resultado 

da relação entre a oferta e a demanda de força de trabalho, além de poder ao menos ser tratada 

como sinônimo da precariedade e vulnerabilidade. Entretanto, Beltrão (2009) coloca algumas 

definições mais diretas acerca do trabalho informal, como aquele ligado ao trabalho por conta 

própria, trabalho temporário, e trabalho terceirizado.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mercado De Trabalho Brasileiro: Uma Análise Histórica 

 

De acordo com a formalização da OIT em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza 

a sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um 

trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade 

humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das 

desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 

sustentável. 

O surgimento do trabalho no Brasil é relacionado com a vinda dos escravos, porém, esse 

é um fato a ser discutido, visto que, os índios, que já habitavam o Brasil antes da chegada dos 

colonizadores, se organizavam na divisão de tarefas. Fausto (1996) relata que os grupos tupis 

praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutas e a agricultura, atividades essas executadas pelos 

homens, enquanto as mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças e dos alimentos.  

Contudo, nesse cenário, a primeira formação de mercado de trabalho no Brasil divide 

espaço entre índios, escravos negros e imigrantes brancos – sendo que esses dois primeiros 

grupos foram escravizados pelos portugueses, durante não só o Brasil Colônia, como também 

em períodos posteriores. O grupo de mais destaque na história de trabalho do Brasil é o dos 

escravos negros, vindos em sua maioria do continente africano, nos chamados Navios 

Negreiros. Aqueles que sobreviviam à viagem –que ocorria em condições desumanas- na sua 

chegada ao Brasil eram vendidos para os grandes latifundiários, donos das Capitanias 

Hereditárias, para trabalhar na produção de cana-de-açúcar. O índio escravizado foi 

rapidamente substituído pelo negro africano, devido a seu maior grau de instrução.  

 

Os colonizadores tinham conhecimento das habilidades dos negros, 

sobretudo por sua rentável utilização na atividade açucareira das ilhas do 

Atlântico. Muitos escravos provinham de culturas em que trabalhos com 

ferro e a criação de gado eram usuais. Sua capacidade produtiva era assim 

bem superior à do indígena. (FAUSTO,p. 29 1996). 

 

Todas essas classes de trabalhadores fizeram parte da economia brasileira por um longo 

período, onde eram tratados com base em uma mesma lei, em que prevalecia a vontade dos 

possuidores de mais capital.  

No Brasil, a primeira forma de trabalho se deu a partir da colonização, entretanto uma 

importante figura para a formação do mercado de trabalho brasileiro foi o imigrante estrangeiro 
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que, a partir do final do século XIX, passou a ser a principal força de trabalho nas grandes 

fazendas de café.  

O mercado de trabalho de forma organizada, com algumas regulamentações, só foi 

surgir mesmo no Brasil a partir da década de 1930, com a Consolidação das Leis Trabalhistas, 

CLT, criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente 

Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo. A Consolidação unificou toda a legislação 

trabalhista então existente no Brasil e foi um marco por inserir, de forma definitiva, os direitos 

trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações 

individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. 

A partir dessa consolidação, Dedecca (2003) destaca que o país começou a integrar tanto 

as atividades econômicas como o mercado de trabalho. Até então, a unidade política não 

encontrava qualquer articulação interna na organização de seu sistema econômico. A crise de 

1929, ao comprometer o comércio internacional, colocou em questão o complexo cafeeiro, 

induzindo o desenvolvimento do mercado interno devido às restrições para importação. 

 

2.2. Mercado de Trabalho a partir dos anos 1980 

 

Durante o triênio 1981-1983, o Brasil passou por uma crise econômica sem precedentes, 

resultante da opção recessiva adotada pelo governo para combater os desequilíbrios externos, 

como expõe Sabóia (1986). Nesse período, o país adotou o modelo do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) como forma para escapar da crise. Essa política de estabilização atuou de 

forma mais acentuada sobre os setores formais da economia e, em especial, sobre aqueles 

setores mais integrados aos mercados interno e externo e mais dependentes de linhas regulares 

de crédito, na medida em que visa, basicamente, conter a demanda agregada da economia. 

Desse modo, o ajuste ortodoxo do período 1981-83, ao afetar mais intensamente as pequenas e 

médias empresas — em decorrência dos efeitos da política de estabilização adotada e no 

contexto de uma conjuntura recessiva —, deu-se às custas de uma elevada taxa de desemprego 

e da falência de inúmeras empresas, principalmente de pequeno e médio portes, de acordo com 

Arandia (2010). 

Sabóia (1986) continua sua reflexão afirmando que, como consequência da recessão, o 

mercado de trabalho enfrentou enormes dificuldades. Ao mesmo tempo em que as 

oportunidades de emprego diminuíram, a população em idade de trabalho continuava a crescer. 

A questão do emprego tornou-se, assim, um dos temas centrais da discussão econômica. O que 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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evidência ainda mais a relação existente entre o desemprego e informalidade. O trabalhador se 

vê sem opção, e a alternativa encontrada é através da informalidade.  

Na sua análise, Arandia (2010) ressalta que o aprofundamento da crise econômica na 

década de 80 permitiu que o fenômeno da informalidade se tornasse mais perceptível, 

possibilitando vislumbrar que, se no período de expansão econômica houve um crescimento 

intenso do emprego industrial e das relações assalariadas formais, a recessão que se instalou na 

economia brasileira, principalmente no período 1981-83, desencadearia uma redução drástica 

nos níveis absolutos do emprego industrial.  

Após esse triênio de crise, houve um pequeno período de estabilidade do mercado de 

trabalho brasileiro, entre os anos de 1983 a 1989, até que a partir da década de 1990 se 

apresentou uma elevação sem precedentes no grau de informalidade do trabalho, consequência 

tanto do crescimento da proporção de trabalhadores por conta própria quanto dos sem carteira 

de trabalho assinada, como bem ressalta Ulyssea (2006). 

 

2.3. Informalidade pós virada do século 

 

A partir do final da década de 1990, a economia brasileira alavancou o 

empreendedorismo, o que trouxe como consequência um grande número de trabalhadores com 

ou sem registro em carteira, de acordo com Silva (2012). Essa abertura de novos negócios levou 

muitas pessoas a iniciarem um trabalho informal, sem a preocupação de estarem amparadas por 

leis que lhes garantissem benefícios trabalhistas.  

De acordo com Cacciamali (1999), os primeiros anos da década de 1990, entretanto, 

também são marcados pela recessão da economia motivada pela implementação de programa 

econômico na Administração Collor com os objetivos: mal sucedidos, de estabilizar a 

economia; e bem sucedidos, de acelerar um conjunto de ajustes estruturais para tornar a 

economia mais competitiva, mantendo um processo de diminuição das tarifas alfandegárias 

iniciado em 1989.Influenciado por todos esses planos de recuperação e recolocação do Brasil 

no cenário econômico mundial é que se estrutura um mercado de trabalho com total 

heterogeneidade estrutural.  

De acordo com Britto e Ramos (2004) o ano de 2000 apresentou uma contínua tendência 

de queda da taxa de desemprego, processo que se de um lado foi interrompido em 2001, por 

outro impediu a manutenção da referida taxa nos patamares dos anos anteriores. Em síntese, a 
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recuperação na virada do século foi consequência do abandono da âncora cambial e da adoção 

do câmbio flutuante. 

 

2.4. Considerações sobre os Conceitos de Informalidade e Formalidade 

 

O mercado de trabalho mundial vem experimentando mudanças nas últimas décadas, 

com destaque ao elevado grau de informalidade que tem se apresentado nesse setor, 

principalmente ao se referir ao mercado de trabalho brasileiro. Na década de 1990, como expõe 

Leone (2010), em particular, houve um aprofundamento da informalização do trabalho em 

quase todos os setores da atividade econômica como consequência da reestruturação produtiva 

ocorrida no país, cujas implicações mais imediatas foram corte de pessoal e terceirização de 

atividades. 

O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil, baseado na substituição de 

importações, ou seja, desenvolvimento para fora, não conseguiu gerar postos suficientes de 

trabalho para atender à demanda da população como um todo. Tal modelo era associado a 

matrizes internacionais, o que impactou na concentração econômica e na baixa incorporação de 

mão-de-obra, como analisa Dalbosco (1999). Porém, é sabido lembrar, como bem ressalta 

Menezes e Dedecca (2012), que não é papel da indústria gerar postos de trabalho. A indústria 

gera empregos na medida de suas necessidades, tendo como pano de fundo o objetivo de 

proporcionar o maior lucro possível para seus proprietários.  

Ainda durante a década de 1990, ao analisar a condição do Brasil como um país 

periférico, Dalbosco (1999) ressalta que há uma extrema dependência do fluxo de capitais 

voláteis e um padrão de crescimento insuficiente para a geração de novas oportunidades, o que 

agrava a exclusão do emprego formal e reproduz a informalidade como recurso da maioria. 

Na América Latina, a temática trabalho informal tem suscitado muita atenção por estar 

relacionada aos problemas do crescimento econômico, no bojo das mudanças econômicas e 

sociais produzidas pela globalização da economia e por seus condicionantes nacionais, como 

expõe Sasaki (2009). Toda essa região foi palco de medidas de ajuste das políticas econômicas, 

e como consequências têm-se as altas taxas de desemprego e o avanço de trabalhos à margem 

do considerado aparato legal. 

Mesmo sendo uma realidade no país há décadas, a definição de um único conceito 

acerca da informalidade, como afirmado anteriormente, é um processo ainda em andamento. O 

termo informal é multifacetado por englobar diversos tipos de atividades. Como cita Silva 
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(2009), o emprego sem carteira assinada e o trabalho por conta própria, por exemplo, são dois 

tipos de informalidade diferentes. Os empregados sem carteira assinada são assalariados, porém 

não possuem direitos trabalhistas garantidos pelo contrato formal de trabalho. Já os 

trabalhadores por conta própria, a rigor, não participam do mercado de trabalho, dado que não 

compram nem vendem trabalho. 

 

A noção de trabalho informal tem passado por variadas tentativas de 

operacionalização, resultando numa multiplicidade de estudos e interpretações. 

Embora não exista consenso na definição de informal, entende-se, em geral, que a 

expressão abrange uma diversidade considerável de trabalhadores que enfrentam 

desvantagens e problemas em comparação aos trabalhadores com emprego formal 

(aquele em que existe algum tipo de contrato entre empregador e empregado, seja 

através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou pelo Estatuto do Servidor 

Público) e, portanto, são privados de condições básicas ou mínimas de trabalho e 

proteção social. (LEONE, p. 9, 2010). 

 

Segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 2002, os 

trabalhadores da economia informal incluem trabalhadores assalariados e trabalhadores por 

conta própria. A maior parte dos trabalhadores por conta própria são tão vulneráveis e carecem 

de tanta segurança como os assalariados, e passam de uma situação a outra. Sofrendo de falta 

de proteção, de direitos e de representação, estes trabalhadores são frequentemente atingidos 

pela pobreza. 

O trabalho informal absorve uma gama muito grande de trabalhadores que de uma forma 

ou outra não teriam trabalho, e consequentemente, não possuiriam rendimentos necessários para 

sobrevivência. Especialmente nos países subdesenvolvidos ou emergentes que tem como 

característica uma numerosa mão de obra que está em rápida expansão.  

A dimensão econômica tem sido o foco central de análise para identificar as causas 

dessa crescente informalidade no mercado de trabalho. A regulação do mercado de trabalho e 

o sistema de proteção social, ambos decorrentes do vínculo empregatício, expresso num 

contrato de trabalho e registro na carteira de trabalho, também estão expressos na dimensão 

econômica dos estudos sobre trabalho informal, como elabora Sasaki (2009). 

A maior parte daqueles que entram na economia informal não o fazem por escolha, mas 

por necessidade absoluta. Geralmente em situações de forte desemprego, de subemprego e de 

pobreza, a economia informal é uma fonte em potencial de criação de empregos e de 

rendimentos, pelo fato deter um acesso relativamente fácil, mesmo sem muita instrução ou 

qualificações, nem grandes meios técnicos ou financeiros. Como exemplifica Sabóia (1986), a 

passagem de um trabalhador do setor formal para o informal nem sempre é imediata e sem 
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dificuldades. Normalmente, existe um período de desemprego antes da absorção pelo setor 

informal. 

Silva (2012) expõe uma outra vertente de análise da escolha pela informalidade além da 

necessidade de sustento. Segundo o autor, a falta da escolaridade exigida para permanecer 

empregado no mercado de trabalho levou uma grande quantidade de pessoas para a economia 

informal. Esse fenômeno econômico não favoreceu o país, visto que houve uma perda na 

arrecadação de tributos. Também se observa que o crescimento da carga tributária (impostos, 

taxas, contribuições sociais), a aposentadoria precoce e o desemprego são considerados fatores 

que contribuem para o aumento do comércio informal.  

Porém, como afirma o estudo da OIT (2002), é raro que os empregos assim criados 

correspondam aos critérios de trabalho digno radicado na Declaração de Filadélfia, que 

consagra o direito de todo o ser humano a viver em "liberdade, dignidade, segurança econômica 

e igualdade de oportunidades”.  

Cacciamali (1999) levanta para discussão um tópico pouco analisado pelos demais 

autores acerca da temática dos empregos informais, em que diz que o processo de 

desregulamentação do uso social do trabalho, assim como em outros países, introduz algumas 

questões: as novas práticas de contratação informais que estão ocorrendo devem ser ratificadas 

pelo Estado? A resposta é não. Primeiro pelo fato de que as práticas implementadas em períodos 

de ajustes profundos não obrigatoriamente permanecem numa fase posterior. E segundo porque 

as regras geradas pelo mercado têm características distintas daquelas que se estabelecem 

quando o Estado é um dos atores atuantes ou é mediador.  

Cacciamali (1999) continua sua análise afirmando que, naquele caso, as mudanças de 

regras são mais frequentes, de tal forma a permitir no curto prazo o ajustamento das empresas 

às condições de demanda e tecnológicas. As relações de trabalho resultam mais diversificadas, 

em função das características das empresas, do setor, do mercado e das localidades.  

De acordo com Noronha (2003), se o termo trabalho informal conseguiu adquirir um 

conceito um pouco mais claro foi devido a certa abordagem econômica que vinculava a 

informalidade (ou melhor, o subemprego) a atividades periféricas não rentáveis. Contudo, o uso 

coloquial do termo no Brasil está ligado à legislação: o trabalho é formal se, e somente se, o 

trabalhador possui carteira de trabalho assinada ou registro de autônomo ou, ainda, status de 

empregador. Segundo Leone (2010), as noções de formalidade e informalidade referidas ao 

trabalhador foram pouco a pouco sendo construídas associadas às noções de cidadania e de 

direito social.  
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A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) estabeleceu em 1943 as regras mínimas de 

relações de trabalho: salário mínimo, jornada de trabalho, férias anuais e outros direitos 

definidos por lei. Os trabalhadores que tiveram esses direitos garantidos foram considerados 

trabalhadores formais. 

A carteira de trabalho é, portanto, um objeto de separação entre o trabalhador formal e 

o informal. E Noronha (2003) continua sua abordagem dizendo que a invenção da carteira de 

trabalho teve variados significados simbólicos e práticos. Durante muito tempo funcionou como 

uma verdadeira carteira de identidade ou como comprovante para a garantia de crédito ao 

consumidor, prova de que o trabalhador esteve empregado em boas empresas, de que é 

confiável ou capaz de permanecer por muitos anos no mesmo emprego. Entretanto, hoje, seu 

significado popular é o compromisso moral do empregador de seguir a legislação do trabalho, 

embora, de fato, não haja garantia, pois, os empregadores podem, na prática, desrespeitar parte 

da legislação e os que não assinam podem ser processados. De modo geral, a assinatura em 

carteira torna mais fácil ao empregado a comprovação da existência de vínculo empregatício, 

popularmente no Brasil, ter trabalho formal é ter a carteira assinada. 

Apesar de o termo informal ter um significado relativamente simples e, a princípio, 

sugerir que seja tudo aquilo que não é formal, sua aplicação irrestrita no contexto abrangente 

do mundo do trabalho reveste-se de complexidade, de acordo com Gondim et al. (2006).  

O setor formal representa o núcleo do mercado de trabalho em que estão localizados os 

melhores empregos, os quais exigem um nível de qualificação mais elevado e que pagam 

maiores salários. Entretanto, Sabóia (1986) faz uma análise interessante acerca da relação entre 

os dois setores, formal e informal, afirmando que o setor informal é dependente do formal.  

Em períodos de crescimento econômico, os desempregados e os trabalhadores 

pertencentes ao setor informal fornecem mão-de-obra necessária para o processo de 

acumulação no setor formal. Na recessão, por outro lado, os trabalhadores que perdem seus 

empregos no setor formal passam a fazer parte das estatísticas de desemprego ou são absorvidos 

pelo setor informal da economia.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os determinantes acerca da economia informal são muitos e por isso a dificuldade de se 

definir um conceito específico para tal, assim como de entendê-la de uma única maneira. 

Segundo Sanches (2008), as controvérsias em torno da economia informal não se encontram 

apenas nas discussões para a definição de seu conceito, mas também em suas matrizes teóricas. 

Segundo Arandia (2010), a maneira como se constituiu o capitalismo no Brasil — com 

concentração de renda, desigualdades regionais, preservação do latifúndio e excludência — 

formou um mercado de trabalho segmentado e heterogêneo, tanto no plano nacional quanto no 

regional. Partindo assim dessa segmentação e do mercado informal de trabalho, considera-se a 

Teoria da Segmentação do Mercado de Trabalho para embasar a relação existente entre 

informalidade no mercado de trabalho e a então caracterização desse trabalhador informal, a 

qual, segundo Leontaridi (1998), que também é conhecida como dualidade no mercado de 

trabalho, foi identificada a partir do rompimento com a teoria clássica acerca desse assunto, 

afirmando que tanto os clássicos quando os neoclássicos deixaram de abordar pontos de suma 

importância, tais como a dispersão dos salários, as distribuições de renda e de resultado, o 

desemprego e a discriminação. 

Cacciamali (1978) expõe algumas possíveis origens para essa segmentação: necessidade 

de uma forma operacional flexível diante do dinamismo do processo produtivo; ao dualismo 

tecnológico; ao processo histórico de estratificação dos trabalhadores. Porém, ressalta que 

independente da sua origem, as barreiras existentes no mercado de trabalho coíbem a 

movimentação dos trabalhadores entre os segmentos primários e secundários.  

Logo, a base da Teoria da Segmentação do Mercado de Trabalho se dá na alocação dos 

trabalhadores em seus respectivos seguimentos, baseados nas suas qualificações e 

características. Assim, Cacciamali (1978) conceitua o dualismo no mercado de trabalho tanto 

pelo lado da demanda, quanto pelo lado da oferta.  

Pelo lado da demanda, Cacciamali (1978) analisa como influenciado por dois fatores: o 

tipo da empresa; a característica do emprego no qual o indivíduo trabalha. Considera que as 

empresas competitivas seguem a tendência de ofertar empregos secundários, ao passo que as 

empresas oligopolistas tendem a oferecer empregos primários. Em contrapartida, pelo lado da 

oferta, são identificadas algumas características referentes à mão de obra que irão preencher os 

empregos tanto primários quanto secundários.  
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Leontaridi (1998) apresenta um diferente viés para a análise da Segmentação do 

Mercado de Trabalho, questionando a existência de uma ligação direta entre a capacidade 

produtiva de um indivíduo e seu salário.  Segundo o autor, a dualidade no mercado de trabalho 

não é um mercado competitivo de forma isolada, mas sim composto por uma variedade de 

segmentos não concorrentes entre os quais as recompensas ao capital humano diferem porque 

as barreiras institucionais proíbem que todas as partes da população se beneficiem igualmente 

da educação e, consequentemente, da formação.  

Os conceitos apresentados acerca da Teoria da Segmentação do Mercado de Trabalho 

revelam sua importância e faz-se necessária a definição de informalidade para que, a partir de 

então, possa ser analisada como uma forma de segmentação do mercado de trabalho. Para isso, 

Dalberto (2014) diz ser necessário que o trabalho informal possa ser considerado equivalente 

ao setor secundário (ou seja, dotado das características de tal setor), e somente a partir disso 

busca-se evidenciar que há alguma segmentação entre tal setor e o setor primário, no caso o 

mercado de trabalho formal. 

Harris e Todaro (1970) apresentam um estudo relacionado à dualidade, em que afirmam 

que os países em desenvolvimento geralmente mostram algum tipo de dualismo em seus 

mercados de trabalho, seja no que diz respeito à estrutura de produção (tradicional ou moderna), 

à localização geográfica (rural ou urbano), à composição da força de trabalho (qualificada ou 

não), ou à natureza jurídica das atividades (formais ou informais). 

O foco do estudo de Harris e Todaro (1970) se dá a partir da dualidade entre o trabalho 

urbano e o rural, em que o primeiro é especializado na produção de um bem manufaturado, 

parte do qual é exportado para o setor rural em troca de bens agrícolas. Enquanto que o segundo, 

o setor rural, tem o poder de escolha entre usar toda a mão de obra disponível para produzir um 

bem agrícola único, parte do qual é exportado para o setor urbano, ou usar apenas parte de seu 

trabalho para produzir este bem enquanto exporta o trabalho restante para o setor urbano em 

troca de salários pagos na forma do bem manufaturado. 

De acordo com as definições, é possível observar que o setor primário se faz presente 

no trabalho rural, e que está conceitualmente ligado ao informal, em contrapartida, o setor 

secundário se apresenta, de acordo com Harris e Todaro (1970), como forma de trabalho 

urbano, considerado como setor formal.  

Entretanto, tal característica não é incorporada a todos os trabalhadores, pelo fato de que 

no meio urbano existe uma classe de empregados que não se adequa ao trabalho formal, mas 

que se refere a trabalhadores que não estão desempregados, dessa forma, são considerados 
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como subempregados, o que, de acordo com Dalberto (2014), se caracterizou como setor 

informal de trabalho. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresentou em 2002, durante a 90ª 

Conferência Internacional do Trabalho, um estudo sobre o mercado de trabalho informal, 

considerando o setor de mercado de trabalho como um todo. De acordo com a OIT, mesmo não 

existindo nenhuma descrição ou definição universalmente aceita ou considerada como exata 

para economia informal, em geral, entende-se que a expressão abrange uma diversidade 

considerável de trabalhadores, empresas e empresários, todos eles dotados de características 

identificáveis, que superam desvantagens e problemas. Ainda em tal documento redigido 

durante essa conferência, a OIT afirmou que a expressão economia informal refere-se a todas 

as atividades econômicas de trabalhadores e unidades econômicas que não são abrangidas, em 

virtude da legislação ou da prática, por disposições formais. 

Noronha (2003) tem sua explicação acerca do surgimento da economia informal baseada 

nas ambiguidades do conceito que aparecem desde a sua origem, a qual não é estritamente 

acadêmica, mas institucional. O termo foi cunhado para retratar uma sociedade que não era 

tipicamente urbana e industrial. Considerando isso, o termo tem sido usado para descrever uma 

ampla gama de situações urbanas-industriais, bem como para classificá-las e mensurá-las por 

meio de metodologias diversificadas de institutos de estatísticas nacionais e internacionais. 

Sanches (2008) em sua análise diz que os estudos a respeito da economia informal têm 

seu início na década de 1970, período de transição que é considerado por muitos como os 

últimos anos de um ciclo de crescimento baseado no capital industrial. O período do Pós-Guerra 

foi de crescimento econômico acelerado baseado amplamente na mão de obra assalariada e 

regulamentada pelo Estado, principalmente nos países mais avançados, o fim desse ciclo gerou 

uma crise no modelo de crescimento e decretou o fim do período chamado de os “Trinta Anos 

Gloriosos”. 

Menezes e Dedecca (2012) também afirmam que até os anos 70, o setor informal era 

visto como composto de atividades e ocupações precárias, as quais ganhavam sentido pelo fraco 

desempenho da economia, incapaz de empregar um excedente de força de trabalho. A 

informalidade surgia dessa maneira, como forma alternativa de sobrevivência para as pessoas 

ali instaladas, esperando-se que o desenvolvimento econômico, por meio de mecanismos de 

incorporação, se encarregasse de eliminar essa situação nefasta, mas também transitória. Porém, 

ainda no final dos anos 1970, essa definição para informalidade já era considerada insatisfatória, 

na medida em que permitia interpretações duais e estanques para o mercado de trabalho. 
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Durante esse período, do surgimento do trabalho informal, o mesmo era visto como 

forma de organização da produção e da relação de trabalho para a população que ficou à 

margem do processo industrial. E o setor informal como um todo visto por uma ótica que o 

considerava como consequência da insuficiência do desenvolvimento econômico.   

 

3.1 Abordagens Teóricas sobre a Informalidade 

 

Serão consideradas a seguir algumas escolas econômicas que realizaram estudos acerca 

dessa temática da informalidade. A primeira é a dos Estruturalistas, a segunda dos Marxistas e 

Neomarxistas e a terceira dos Legalistas e Neoliberais. Essas escolas fizeram abordagens 

distintas sobre o mercado de trabalho informal, e todas essas análises serão de total relevância 

para a compreensão, não só do presente trabalho, como também do que é a informalidade. 

A linha teórica dos Estruturalistas procura nas formas práticas do desenvolvimento do 

capitalismo as explicações do surgimento da economia informal, de acordo com Sanches 

(2008). De acordo com essa tese, haveria uma estrutura econômica dual. Esta seria formada de 

um pólo moderno, dotado de grandes unidades de produção e com relações trabalhistas 

assalariadas reguladas por legislação, e junto a ele coexistiria outro, com baixa produtividade, 

que teria pequenas unidades de produção, intensivas na utilização da mão de obra familiar, o 

que indiretamente implica em relações não regulamentadas de trabalho, embora geralmente 

assalariadas. 

Então, para a escola Estruturalista, a economia informal era um reflexo da 

heterogeneidade estrutural, que tinha como tendência a expansão e não o desaparecimento. 

Assim, os cenários futuros não sugeriam uma sociedade homogênea como a dos países centrais. 

Sanches (2008) cita como exemplo as experiências ocorridas nos países desenvolvidos, 

principalmente os da Europa Ocidental, as quais mostravam que este era o paradigma de 

modernização a ser seguido, no qual havia uma homogeneização socioeconômica, em que 

predominava o assalariamento na estrutura ocupacional, e dominavam as relações de trabalho 

reguladas pelo Estado com ampla penetração das negociações coletivas. Porém, quando 

analisado o mesmo processo para a América Latina constatou-se que este tipo de 

desenvolvimento não havia ocorrido ao longo das décadas de 1960 e 1970, período em que a 

região passou por um grande surto de industrialização. 

Já pela ótica da escola Marxista, o dualismo no mercado de trabalho é inexistente. De 

acordo com Marx, o que acontece, de fato, é uma complementaridade entre as formas de 
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trabalho. Na proposta dos estruturalistas, mesmo que o desenvolvimento se desse de forma 

desigual, tratava a economia de forma polarizada, com o setor moderno e arcaico convivendo, 

porém com um grau de relação muito limitado. A correlação entre os setores se dava apenas, 

por meio dos fluxos de trabalho e renda. Outros autores importantes dessa escola reforçam a 

ideia de Marx, como é o caso de Prandi (1977) e Singer (1979) que observam a economia 

informal como uma barreira contra as crises existentes no modelo capitalista, uma vez que ela 

teria como conter parte do desperdício da reserva criada durante os momentos de dificuldade, 

proporcionando, assim, uma certa estabilidade social.  

Tal estabilidade se manteria de duas maneiras: a primeira por meio da criação de renda 

para aqueles que se encontram fora do mercado formal e a segunda, por meio da produção de 

bens e serviços a baixos preços, o que reduziria o custo da reprodução da força de trabalho. 

Segundo Sanches (2008), a subcontratação e terceirização são formas de produção 

extremamente importantes para a manutenção do modo de acumulação capitalista, pelo fato de 

darem fluidez à superexploração da força de trabalho (que é abundante nos locais onde 

geralmente estão instaladas as subcontratadas. Um aspecto importante deste processo é a 

utilização de parte do exército de reserva de mão-de-obra). 

No que tange a versão da escola Legalista a análise da economia informal se apresenta 

como algo ligado à ilegalidade, clandestinidade. De acordo com Sanches (2008), tal abordagem 

apresenta a economia informal entrelaçada ao emprego clandestino e a tentativa de burlar a 

legislação fiscal. Esta atitude seria uma tentativa de obter uma alternativa (mesmo que não seja 

na esfera legal) para a manutenção e a ampliação da valorização do capital. 

Por essa teoria, circundam algumas críticas, de acordo com Tokman (1987), o fato de 

não cumprir as normas vigentes, na verdade, acaba sendo o resultado de atuar na economia 

informal e não, de fato, a sua causa, portanto, nem todos que não respeitam a legislação 

existente podem ser considerados atores da economia informal.  

Essa linha de estudo sobre a informalidade se apresenta de forma bem controversa, 

principalmente quando comparada às demais citadas anteriormente. A abordagem legalista 

limita outras explicações, se baseia somente na atuação do Estado e na legalidade ou não do 

trabalho, o que é visto como uma limitação teórica frente a uma temática tão complexa como é 

a do trabalho informal. Em contrapartida, as linhas teóricas das escolas Estruturalistas e 

Marxistas conversam entre si no sentido de que ambas observam a economia informal por uma 

ótica macroeconômica, considerando o crescimento econômico como um dos principais 

determinantes da economia informal.  
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4. METODOLOGIA 

 

De acordo com Dalfovo et al. (2008), há uma diferenciação na classificação das 

pesquisas científicas de acordo com o objetivo de cada uma, elas podem ser: descritiva – 

estando dentro de análises quantitativas e qualitativas, quando há um levantamento de dados e 

o porquê destes dados; exploratória – a investigação de algum objeto de estudo que possui 

poucas informações; explicativa – informar e explicar a ocorrência de algum fenômeno; 

experimental – envolve algum tipo de experimento que deve seguir um método a rigor científico 

para que a estrutura se faça eficiente; ex – post – facto – é parecida com a experimental, só que 

aqui não é possível ter controle dos fenômenos que ocorrem durante o estudo; levantamentos – 

foca-se a pesquisa em diretrizes para se alcançar o objeto de estudo; pesquisa – participante – 

os participantes são considerados um dos problemas da pesquisa ;estudo de caso – trabalha 

aspecto específico de um fenômeno e suas decorrências; pesquisa bibliográfica e documental – 

ponto de partida de toda pesquisa, é a revisão de literatura. 

A forma de análise utilizada no presente trabalho é a da estatística descritiva, que 

segundo Gondim et al. (2006) se preocupa em descrever os dados, ressaltando que, para se obter 

bons resultados numa análise estatística, além dos métodos aplicados, também é necessário ter 

clareza nos conceitos utilizados. De acordo com Morais (2005), as medidas de estatística 

descritiva, designadas por parâmetros quando se referem à população e por estatísticas quando 

se referem às amostras, permitem sintetizar os dados da população ou da amostra através de um 

só valor. 

Segundo Silvestre (2007), a estatística descritiva é constituída pelo conjunto de métodos 

destinados à organização e descrição dos dados através de indicadores sintéticos ou sumários. 

Para Guedes et al. (2006), a estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma 

série de valores de mesma natureza, organiza e descreve os dados de três maneiras: por meio 

de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. A tabela é uma representação matricial que 

resume um conjunto de observações, enquanto os gráficos são formas de apresentação dos 

dados, cujo objetivo é o de produzir uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo. 

Para ressaltar as tendências características observadas nas tabelas, isoladamente, ou em 

comparação com outras, é necessário expressar tais tendências através de números ou 

estatísticas.  

Mesmo ao considerar uma análise descritiva dos dados, existem outras diferenciações 

dentro de uma pesquisa. Como mostra Dalfovo et al. (2008), a abordagem quanto à temática 
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central do problema também pode ocorrer de duas formas: análise qualitativa e análise 

quantitativa. A primeira não é traduzida em números, pretendendo, assim, verificar a relação 

da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por 

parte do pesquisador. Enquanto a segunda engloba tudo aquilo que pode ser mensurado em 

números, classificados e analisados, utiliza-se de técnicas estatísticas. 

Porém, é sabido ressaltar que os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem, 

mesmo apresentando diferenças quanto à ênfase e à forma. Os métodos qualitativos trazem 

como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e 

intuitivo capazes de contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos, como bem expõe 

Neves (1996). 

Para a pesquisa desse trabalho será incorporado o método quantitativo, uma vez que ele 

está frequentemente ligado aos estudos descritivos, aqueles que procuram descobrir e classificar 

a relação entre as variáveis, os quais propõem investigar “o que é”, ou seja, a descobrir as 

características de um fenômeno como tal, segundo Richardson (1989). Dalfovo et al. (2008) 

complementa que a pesquisa classificada, desde que se tenha controle sobre as variáveis, podem 

assumir papel importante em estudos quantitativo-descritivos. 

Silvestre (2007) expõe que os dados que se pretendem analisar podem constituir todos 

os possíveis valores da característica no conjunto de elementos do objeto de estudo ou então 

serem apenas valores da característica de uma parte dos elementos objeto de observação. No 

caso do presente trabalho, os dados constituem valores no conjunto dos elementos de estudo, 

pois se referem às características pessoais de cada entrevistado.  

A partir disso, então, se mostra a necessidade de uma abordagem descritiva-quantitativa 

desses dados, para que se possa ter uma melhor inferência acerca do trabalhador informal, bem 

como de suas características.  

 

4.1. Descrição dos dados 

 

Para a análise descritiva utilizada no trabalho, os dados foram retirados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), planejada para produzir resultados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades 

da Federação e nove Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Tal pesquisa tinha como intuito 

informar características gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, entre 
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outros temas, de acordo com as necessidades de informação para o País, tendo como unidade 

de investigação o domicílio, como afirma o IBGE. 

A PNAD considera de uma abordagem macro dois grupos: o de domicílios e o de 

pessoas. Para o presente trabalho, foram utilizados os dados referentes ao grupo de pessoas dos 

últimos quatro anos da pesquisa – 2012 a 2015, período esse escolhido pelo ápice vivido na 

economia brasileira nos anos de 2012 e 2013, e a instauração da crise econômica (sentida até 

hoje) a partir do segundo semestre de 2014. E as variáveis selecionadas para análise como forma 

de definição do perfil do trabalhador foram: sexo, raça, escolaridade, carteira assinada ou não 

(na semana de referência), rendimento mensal (em reais), contribuição para a previdência e 

turno de trabalho (diurno ou noturno). 

A variável sexo está inserida no grupo de identificação dos moradores da residência, 

referente ao sexo Masculino, e referente ao sexo Feminino. A variável raça está agrupada no 

grupo de características gerais dos moradores, a qual é dividida em seis subgrupos: branca, 

preta, amarela, parda, indígena e sem declaração. A variável escolaridade é referente ao nível 

de instrução do trabalhador, e para essa análise são usadas duas variáveis: alfabetizado e último 

curso de qualificação concluído, que fazem parte do grupo nomeado como educação. 

A variável carteira assinada, pertencente ao grupo classificado como trabalho e 

rendimento das pessoas de 10 (dez) anos ou mais, é a mais relevante da pesquisa, pois é por 

meio dela que se classificam os trabalhadores formais e informais.  

A variável rendimento mensal está inserida no grupo de características de trabalho e de 

rendimento dos moradores e considera a renda mensal em dinheiro do trabalhador, na semana 

de referência. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como supracitado, os dados analisados são referentes aos anos de 2012, 2013, 2014 e 

2015. E a análise será feita de forma cronológica considerando as mesmas variáveis para todos 

os anos, para que se possa inferir comparativamente. 

A comparação se dará nos dois biênios: 2012-2013 e 2014-2015, tornando possível uma 

análise de curto prazo, e, principalmente, pelo fato de que, no ano de 2014, mais precisamente 

no segundo semestre, se instaurou no Brasil uma crise econômica de grandes proporções, o que 

torna ainda mais relevante uma análise separada desses anos. Segundo Krigger e Panichi 

(2016), a situação econômica vivida pelo Brasil nos últimos anos tem gerado diversos debates 

e questionamentos, e isso não se restringe somente ao mercado financeiro e ao governo. 

Inflação, desemprego, corrupção, falta de medidas efetivas de ajuste fiscal são algumas das 

causas para a derrocada da economia brasileira como um todo. 

Partindo disso, a primeira análise é referente à proporção de pessoas com carteira 

assinada ou não, pelo fato desta ser a característica diferenciadora, considerada no presente 

trabalho, quanto ao trabalhador informal e o formal. Para isso foi criada uma variável 

denominada informal, uma variável dummy assumindo valor 1 (um) para o trabalhador informal 

e valor 0 (zero) caso contrário, ou seja, trabalhador formal.  

O gráfico 1 mostra a proporção de trabalhadores formais e informais dos anos de 2012 

e 2013. A partir dos dados, é possível inferir que não se apresentaram grandes mudanças do ano 

de 2012 para 2013, o que é reflexo de um período de estabilidade econômica vivida no Brasil. 

Como demonstra Paula e Pires (2017) a economia brasileira, passou por um período de 

expansão (2004-2013), em que a taxa de crescimento média foi de 4,0% a.a., acompanhado por 

um processo de melhoria na distribuição de renda e na pobreza.  

O gráfico 2 apresenta os dados referentes aos anos de 2014 e 2015, e como já 

mencionado anteriormente, a partir do segundo semestre do ano de 2014, se instaurou no Brasil 

uma crise econômica e política com reflexos duradouros. De acordo com Filho (2017), a 

profundidade da atual recessão vivida no Brasil é o resultado de um conjunto de choques de 

oferta e de demanda que atingiram a economia brasileira, e foram ocasionados por erros de 

política econômica cometidos principalmente no período em que foram adotadas políticas que 

formaram a "Nova Matriz Econômica" (NME). Porém, os impactos da crise ainda não foram 

refletidos nesses dados recentes à sua instauração, como se pode observar a partir do gráfico 2, 

a proporção de trabalhadores com carteira assinada (formais) é significativamente maior que a 
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proporção de trabalhadores sem carteira assinada (informais) tanto para o ano de 2014 quanto 

para o ano de 2015. 

 

Gráfico 1. Proporção de trabalhadores dos setores para o período 2012/2013 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013 

 

Gráfico 2. Proporção de trabalhadores dos setores para o período 2014/2015 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

 

As tabelas 1 e 2 mostram a variável sexo, considerando as proporções para cada setor, 

e os valores são reflexo de um mercado de trabalho preenchido, em sua maioria, por homens, 

tanto no setor informal quanto no formal. Como é possível observar na Tabela 2, os valores 

relacionados ao sexo masculino são maiores no trabalho formal (70,35% e 70,16%, 

respectivamente aos anos de 2014 e 2015), enquanto os valores relacionados ao sexo feminino 

são maiores no trabalho informal (36,67% e 35,79%, respectivamente).  

De acordo com Leone (2010), o sexo e a cor da pele marcam, em geral, as oportunidades 

dos indivíduos no mercado de trabalho: as mulheres se concentram em poucos setores 
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econômicos, principalmente no setor de serviços em ocupações de menor remuneração e nível 

de responsabilidade enquanto que os negros, ainda que consigam abranger uma diversidade 

maior de setores, só conseguem empregos de baixa qualificação, remuneração e prestígio social, 

vide tabelas 3 e 4 abaixo, respectivamente para os biênios 2012/2013 e 2014/2015 em que foram 

apresentados os dados referentes à raça do trabalhador. Os valores foram divididos em cinco 

categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Como pode-se observar na Tabela 3, a 

proporção de trabalhadores declaradas brancos no setor formal é quase que 10% maior que no 

setor informal, para ambos os anos. 

 

Tabela 1. Proporção dos setores considerando sexo para o período 2012/2013 

Categoria 
Feminino Masculino 

2012 2013 2012 2013 

Formal 62,03% 63,70% 69,62% 70,29% 

Informal 37,96% 36,29% 30,37% 29,70% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013. 

Tabela 2. Proporção dos setores considerando sexo para o período 2014/2015 

Categoria 
Feminino Masculino 

2014 2015 2014 2015 

Formal 63,32% 64,20% 70,35% 70,16% 

Informal 36,67% 35,79% 29,65% 29,83% 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

Tabela 3. Proporção dos setores considerando a raça para o período 2012/2013 

Raça 
Formal Informal 

2012 2013 2012 2013 

Branco 4,74% 47,13% 35,96% 36,27% 

Preto 9,91% 9,88% 10,39% 10,11% 

Amarelo 0,43% 0,44% 0,32% 0,33% 

Pardo 41,99% 42,29% 52,90% 52,84% 

Indígena 0,24% 0,02% 0,04% 0,42% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013. 
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Tabela 4. Proporção dos setores considerando a raça para o período 2014/2015 

Raça 
Formal Informal 

2014 2015 2014 2015 

Branco 45,96% 45,67% 35,67% 34,99% 

Preto 10,53% 11,00% 11,09% 11,62% 

Amarelo 0,42% 0,44% 0,33% 0,27% 

Pardo 42,80% 42,61% 52,35% 52,68% 

Indígena 0,26% 0,26% 0,54% 0,41% 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

 

A variável raça apresenta valores discrepantes para cada subcategoria, vide. Para todos 

anos, os autodeclarados brancos e pardos são proporcionalmente maiores que as demais 

subcategorias, tanto para trabalhadores formais quanto para informais, ocupando mais de 50% 

do total de pessoas consideradas na pesquisa. 

Apesar de os pardos conseguirem se alocar na formalidade com chances semelhantes à 

dos brancos, os empregos assumidos por esses indivíduos talvez sejam de qualidade inferior. 

Assim, apesar de as chances de inserção entre pardos e brancos poderem ser consideradas 

equivalentes, podem existir diferenças consideráveis nos trabalhos assumidos por ambos os 

grupos que conduzem à uma diferença de rendimentos. Segundo Dalberto (2014), é importante 

salientar que esses resultados também podem possuir algum tipo de tendência devido a fatores 

como o tamanho da amostra e o problema da autodeclaração racial dos indivíduos na coleta dos 

dados. 

As variáveis utilizadas até então fazem referência a características do perfil físico do 

trabalhador. Porém, não só ele é visto como determinante para a inserção ou não na economia 

informal, é preciso considerar outros determinantes como por exemplo a escolaridade, o 

rendimento mensal (quanto que o trabalhador recebe, em dinheiro, no final do mês).  

As tabelas 5 e 6 se referem à alfabetização dos trabalhadores de cada categoria de 

trabalho. Os valores apresentados são positivos para o Brasil, pois demonstram níveis 

baixíssimos de analfabetos, mesmo quando consideramos o mercado informal de trabalho. As 

variáveis alfabetizado e conclusão são dimensões relacionadas à escolaridade, e, por isso, se 

referem ao grau de formação do trabalhador. A partir dos dados das Tabelas 7 e 8, é possível 

inferir que, do ano de 2014 para o ano de 2015, houve um aumento da proporção de pessoas 

que concluíram o último curso de qualificação frequentado, e uma redução dos analfabetos.  

Outro fator que contribui para esses valores positivos em relação à escolaridade é em 

relação às ações governamentais referentes à educação profissional e tecnológica que ocorreram 
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ao longo da história da administração pública no Brasil. Segundo Oliveira (2015), o governo 

federal, mesmo iniciando um ciclo diferente de gestão a partir do ano de 2003, manteve os laços 

com a iniciativa privada, mas realizou uma série de medidas administrativo-legais que causaram 

mudanças no panorama da educação profissional brasileira com um Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Silva (2012) complementa dizendo 

que tal melhoria nos níveis de escolaridade se deve, de forma geral, aos programas 

desenvolvidos pelo Governo Federal, com o intuito de oferecer acesso à educação a um maior 

número de pessoas. 

 

Tabela 5. Proporção de alfabetizados por setor para o período 2012/2013 

Categoria 
Alfabetizado Não Alfabetizado 

2012 2013 2012 2013 

Formal 98,01% 98,09% 1,98% 1,90% 

Informal 91,95% 92,56% 8,04% 7,33% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013. 

Tabela 6. Proporção de alfabetizados por setor para o período 2014/2015 

Categoria 
Alfabetizado Não Alfabetizado 

2014 2015 2014 2015 

Formal 98,10% 98,40% 1,89% 1,59% 

Informal 92,85% 93,14% 7,14% 6,85% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

Tabela 7. Proporção de trabalhadores concluintes ou não do curso de qualificação para o 

período 2012/2013 

Categoria 
Concluintes Não concluintes 

2012 2013 2012 2013 

Formal 69,54% 71,20% 30,45% 28,79% 

Informal 50,09% 51,89% 49,90% 48,10% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013. 

Tabela 8. Proporção de trabalhadores concluintes ou não do curso de qualificação 2014/2015. 

Categoria 
Concluiu Não concluiu 

2014 2015 2014 2015 

Formal 69,88% 71,58% 30,11% 28,41% 

Informal 51,45% 52,51% 48,54% 47,48% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

 

Uma variável interessante a se analisar, por possuir valores bem marcantes é em relação 

ao turno de trabalho de cada categoria. De acordo com as tabelas 9 e 10 abaixo, pode-se inferir 
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que a maioria dos trabalhadores (proporções sempre acima de 90%) estão trabalhando no 

período diurno, tanto para os formais quanto para os informais. Voltando a temática de que o 

trabalho informal é inferior e menos favorável, temos nessa variável um ponto positivo, em que 

mesmo o mercado informal possui a maior parte dos seus trabalhadores inseridos no turno 

diurno de trabalho e não no noturno que é menos favorável. 

 

Tabela 9. Proporção de trabalhadores por setor em cada turno 2012/2013 

Categoria 
Diurno Noturno 

2012 2013 2012 2013 

Formal 91,09% 90,23% 0,89% 0,97% 

Informal 92,92% 91,49% 0,70% 0,85% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2014. 

Tabela 10. Proporção de trabalhadores por setor em cada turno 2014/2015 

Categoria 
Diurno Noturno 

2014 2015 2014 2015 

Formal 90,44% 91,90% 0,95% 0,80% 

Informal 91,92% 92,87% 0,80% 0,71% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

 

A próxima variável a se considerar para análise é sobre o rendimento mensal – em 

dinheiro - das famílias entrevistadas. E como pode-se inferir, de acordo com a Tabela 11, o 

rendimento médio mensal é significativamente maior para os trabalhadores que ocupam um 

trabalho formal. E não só além da melhor renda, como também dos benefícios para rendas 

futuras, como aposentadoria, por exemplo, que esse trabalhador poderá ter. O aumento dos 

valores do ano de 2014 para 2015, vide Tabela 12, fica claro a partir dos dados abaixo, o que 

corrobora com a tendência apresentada desde o primeiro biênio estudado. 

 

Tabela 11. Proporção dos setores considerando o rendimento mensal para o período 2012/2013. 

Categoria 
Rendimento Mensal 

2012 2013 

Informal  R$     821,00   R$     941,00  

Formal  R$  1.366,00   R$  1.494,00  
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013. 
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Tabela 12. Proporção dos setores considerando o rendimento mensal para o período 2014/2015. 

Categoria 
Rendimento Mensal 

2014 2015 

Informal  R$     993,00   R$ 1.040,00  

Formal  R$ 1.604,00   R$ 1.707,00  
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

 

Como mencionado acima, o rendimento mensal tem total ligação com a contribuição ou 

não para a previdência. O trabalhador formal é obrigado a contribuir para a previdência social, 

a contribuição é descontada em diretamente da folha de pagamentos daqueles que possuem 

registro de carteira assinada, porém, o informal precisa contribuir por vontade própria, o que os 

dados das tabelas 13 e 14 abaixo mostram não acontecer.  

Arbache (2003) afirma que nos últimos anos a Previdência Social tem experimentado 

elevados e crescentes déficits em suas contas, o que abriu espaço para um grande debate 

nacional sobre o assunto. Dentre os argumentos mais populares para explicar as causas do 

déficit está o que sustenta que a informalidade do mercado de trabalho reduz as receitas da 

Previdência, contribuindo para o seu desequilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma haveria 

uma ligação entre o funcionamento e características do mercado de trabalho e a Previdência 

Social.  

Tabela 13. Proporção dos setores considerando a contribuição para a previdência 2012/2013 

Categoria 
Contribuinte Não contribuinte 

2012 2013 2012 2013 

Formal 100% 100% - - 

Informal 18,29% 19,48% 81,70% 80,51% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2012 e 2013. 

Tabela 14. Proporção dos setores considerando a contribuição para a previdência 2014/2015 

Categoria 
Contribuinte Não contribuinte 

2014 2015 2014 2015 

Formal 100% 100% - - 

Informal 20,86% 20,97% 79,14% 79,02% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD de 2014 e 2015. 

 

Os resultados apresentados, com base na análise dos dados, evidenciam a teoria da 

segmentação do mercado de trabalho considerada anteriormente. As diferenças, em todas as 

variáveis consideradas para a presente pesquisa, entre os setores – formal e informal – 

comprovam que existe sim uma separação entre essas duas formas de trabalho, tanto no que se 
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diz respeito ao perfil físico do trabalhador quanto nas características de qualificação e 

rendimento.  

Na maioria das análises, os valores de um setor para o outro são distintos, porém é sabido 

considerar que a economia informal se apresenta como um fenômeno real presente na economia 

brasileira (e mundial), como observa Vianna (2006) a dinâmica observada para o fenômeno da 

informalidade tem levado ao questionamento de pressupostos anteriormente formulados, como 

o que relaciona o seu crescimento associado, sobretudo, aos períodos de crise econômica, 

quando haveria a expulsão de determinados segmentos da população do mercado denominado 

formal. A tendência de contínuo crescimento da informalidade não só contraria esta hipótese 

como indica a necessidade de se repensar as teorias existentes a este respeito e pesquisar os 

novos rumos adquiridos por este fenômeno. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate acerca dos diversos conceitos que circundam a temática mercado de trabalho 

informal foi discutido como tópico principal neste trabalho, que abordou diferentes linhas de 

pensamento e, portanto, diferentes definições sobre o assunto. Mesmo sendo muitos os 

conceitos que envolvem trabalho informal, um ponto em comum a todos é a necessidade de se 

obter uma renda que vise a garantia da sobrevida do trabalhador.  

Tanto a Teoria da Segmentação do Mercado de Trabalho quanto as linhas teóricas das 

Escolas Econômicas mostraram a importância dos estudos acerca dessa temática, e 

principalmente a necessidade da diferenciação explicita de todos os termos que envolvem 

informalidade, como setor informal, economia informal, trabalhador informal dentre outros. 

Tais teorias quando somadas às análises quantitativas abordadas no presente trabalho, 

para traçar tanto o perfil físico quanto econômico do trabalhador, possibilitaram a inferência 

das características atuais do mercado de trabalho como um todo e evidenciando a presença e a 

continuidade da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. 
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