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RESUMO 

 

A presente pesquisa parte da abordagem heterodoxa que considera a indústria como o motor do 

desenvolvimento, desta forma, o objetivo principal é compreender de que maneira a 

informalidade se relaciona com o comportamento da indústria no país, por meio dos indicativos 

da desindustrialização, quais sejam: participação da indústria no PIB e a sua proporção no 

emprego total.  O referencial teórico é composto pela teoria clássica da desindustrialização de 

Rowthorn e Rammanaswy (1997), na teoria mais recente proposta por Tregenna (2009) e na 

literatura sobre informalidade. A metodologia consiste na estimação de um modelo 

econométrico, de dados em painel, utilizando os dados das 27 unidades federativas brasileiras 

no período de 2002 a 2018. Verifica-se que a proporção do emprego industrial no emprego total 

gera efeitos negativos na taxa de informalidade, de modo que se pode concluir que o fenômeno 

da desindustrialização impacta na taxa de informalidade, contribuindo para o seu aumento. 

Ademais, a participação da indústria no PIB relacionou-se negativamente com a taxa de 

informalidade, o que pode ser justificado pelo fato do aumento do valor adicionado da indústria 

ter sido causado pelo avanço tecnológico e aumento da produtividade, sem gerar efeitos 

significativos no número de trabalhadores empregados. 

 

Palavras-chave: Indústria; Informalidade; Desindustrialização; Emprego; Indústria de 

tranformação; Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research is part of the heterodox approach that considers industry as the engine of 

development; thus, the main objective is to understand how informality is related to the 

behavior of industry in the country, through the indicators of deindustrialization, namely: 

participation of industry in GDP and its proportion in total employment.  The theoretical 

framework is composed of Rammanaswy and Rowthorn's classical theory of deindustrialization 

(1997), the most recent theory proposed by Tregenna (2009) and the literature on informality. 

The methodology consisted of estimating an econometric model, panel data, using data from 

the 27 Brazilian federative units from 2002 to 2018. It is verified that the proportion of industrial 

employment in total employment generates negative effects on the informality rate, so it can be 

concluded that the phenomenon of deindustrialization impacts the informality rate, contributing 

to its increase. Moreover, the participation of industry in GDP was negatively related to the 

informality rate, which can be justified by the fact that the increase in the added value of the 

industry has as causes the technological advance and increased productivity without generating 

significant effects on the number of workers employed. 

 

Keywords: Industry; Informality; Deindustrialization; Employment; Tranforming industry; 

Development. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Diante do baixo crescimento industrial que o Brasil vem apresentando nas últimas 

décadas e, consequentemente, a perda da importância da indústria na estrutura produtiva do 

país, a hipótese de que esteja ocorrendo uma desindustrialização no Brasil é debatida por 

diversos estudiosos, considerando as consequências que este fenômeno impõe à economia de 

um país em desenvolvimento.  

Num breve retrospecto histórico, conforme Alves (2016), acompanhando o ritmo de 

crescimento que já começara em 1979, o desempenho da indústria brasileira obteve o seu auge 

no ano de 1985, tendo cerca de 21,1% da participação no Produto Interno Bruto (PIB).  No 

entanto, a partir desse período houve uma desaceleração no ritmo, no ano de 1990 a participação 

do setor já era de 17,7% e, posteriormente, em 1995, havia decrescido para 16,6%.  Já no início 

do século XXI, a indústria apresentou um ligeiro sinal de recuperação chegando à marca de 

16,9% em 2003. Este ritmo permaneceu até 2008, porém não se tratou de um movimento 

permanente pois no ano de 2011 o percentual chegou a 13, 9% e em 2015, 11,4%. Continuando 

o desaceleramento a participação do setor no PIB chegou a 10,7% em 2018. 

Em relação ao decrescimento do setor manufatureiro brasileiro, um estudo do Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) confrontando o desenvolvimento 

industrial brasileiro com outros países durante o período de 1971 a 2017, mostra que, 

comparado aos países que apresentaram declínio industrial, apenas o Brasil se mostrou tão 

grave. Argentina, Filipinas, Rússia e Brasil apresentaram um caso de desindustrialização 

precoce, no entanto, o país se destacou pela intensidade em que o recuo da indústria aconteceu 

nesse período, ocupando o terceiro maior retrocesso da indústria de transformação no PIB, atrás 

do Reino Unido e da Austrália, porém esses países tiveram uma retração no setor manufatureiro 

após atingirem um nível elevado da renda per capita. 

Acompanhando o baixo crescimento industrial brasileiro, a ampliação da ocupação na 

indústria não se deu de forma significativa, conforme Ramos e Ferreira (2005), no ano de 1992, 

os postos de trabalho na indústria eram 10,2 milhões, dez anos depois, em 2002, o número de 

postos de trabalho no setor industrial obteve um incremento de apenas 8,9%, chegando à marca 

de 11,1 milhões de postos de trabalho. Cabe ressaltar que a indústria foi apenas responsável por 

7,0% do total dos novos postos de trabalhos criados no período.  

Singer (1999) compreende, em sua análise do período de 1976 a 1999, que a 

desindustrialização foi um dos principais fatores para a mudança na estrutura do emprego, 
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sendo a responsável por desdobrar na informalização e no desassalariamento. Segundo o autor, 

o fenômeno da desindustrialização é oriundo da abertura do mercado interno, a qual acarreta 

em um aumento da concorrência, induzindo as empresas a diminuírem seus custos por meio da 

redução salarial e a diminuição dos postos de trabalhos. 

Assim como Singer (1999), Dedecca e Baltar (1997) também relatam o agravamento da 

informalidade no Brasil nos anos 1990 causado, segundo os autores, pela adoção de uma 

política de abertura econômica, a qual resultou num desmantelamento da base de 

assalariamento, prejudicando o pequeno poder de barganha que os sindicatos possuíam. 

Não se limitando apenas à década de 1990, a informalidade persistiu nos anos seguintes 

no Brasil, em 2002, segundo as estimativas feitas a partir dos microdados 1 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de informalidade era de 57,6% e seguiu 

num curso de atrofiamento até 2014 quando atingiu o valor de 46,8%, porém, possivelmente 

agravado pela crise política que o país começou a enfrentar após esse período, a taxa voltou a 

crescer e, já em 2018, 51% da população ocupada atuava em ocupações informais. 

Mesmo após quase duas décadas, não só no Brasil, mas no mundo, a precariedade das 

ocupações no mercado de trabalho continua sendo um problema. O relatório da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) publicado em 2018 mostra que 61% da população mundial 

ocupada atua em ocupações informais, cerca de dois bilhões de pessoas. Um diagnóstico feito 

acerca da distribuição geográfica do setor informal mostra que, dentre as regiões, a África 

possui o número mais expressivo da informalidade, 85,8% dos seus postos de trabalho são 

informais, em seguida, os Estados Árabes chegam à proporção de 68,6%, um pouco abaixo se 

encontra a Ásia e o Pacífico com 68,2%, 40% nas Américas e, por fim, 25% na Europa. A OIT 

enfatiza que 93% das ocupações informais em nível mundial se encontram nos países 

emergentes e em desenvolvimento. 

A interrupção no percurso de desenvolvimento econômico causada pela 

desindustrialização pode comprometer a qualidade dos empregos gerados nos países que ainda 

estão em desenvolvimento, prejudicando a criação de empregos formais e aumentando o 

número de ocupações precárias, tendo, consequentemente, efeitos no número de trabalhadores 

informais. 

 

1 Microdados oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) 
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1.1. Problema e sua importância  

 

Sob a ótica heterodoxa, o setor industrial deve ser o motor de crescimento de longo 

prazo, dessa maneira a diminuição da atuação do setor seria prejudicial ao crescimento 

econômico dos países. No entanto, Ramaswamy e Rowthorn (1997) analisaram a 

desindustrialização2 como um acontecimento natural ao curso do desenvolvimento, devido à 

diminuição da demanda relativa por produtos industrializados, em virtude da atenuação da 

elasticidade renda da demanda por esses produtos provocada pelo aumento da renda per capita. 

Neste sentido, desde que a desindustrialização ocorra após o país alcançar os pré-requisitos para 

ser considerado desenvolvido, esta não seria danosa e sim uma consequência natural do 

desenvolvimento.  

Entretanto, a diminuição da participação da indústria em uma dada economia antes que 

o setor manufatureiro atinja toda a sua potencialidade, faz com que os países passem por esse 

recuo anteriormente à uma estruturação produtiva (e do emprego), que permita uma 

modernização e expansão dos demais setores. 

Como foi visto, a desindustrialização não é danosa aos países desenvolvidos, todavia 

não é possível afirmar o mesmo em relação aos países que estão em desenvolvimento. Ao 

contrário do que ocorre nas nações já desenvolvidas, a desindustrialização nos países 

emergentes ao ocorrer de maneira precoce torna-se preocupante pois transforma-se em um 

empecilho ao desenvolvimento. 

Um estudo realizado por Castillo e Neto (2016) mostra que Argentina, Brasil e Chile 

enfrentam uma desindustrialização precoce devido à ampliação da especialização em 

commodities. Um dos argumentos utilizados para defender a hipótese da desindustrialização 

prematura nesses países é a de que o pico da industrialização ocorreu quando a renda per capita 

ainda era bem baixa quando comparada à dos países desenvolvidos, quando a indústria destes 

atingiu o seu auge. Além disso, o emprego em manufaturas em relação ao total de emprego está 

diminuindo nesses países, ou seja, seria proxy para desindustrializações prematuras.  

O Brasil, acompanhado do México, foi um dos países latino americanos que 

conseguiram estabelecer um parque industrial relevante, alcançando um crescimento 

significativo da indústria durante os anos 1950 até o início dos anos 1980. Ao longo desse 

 

2 A teoria clássica da desindustrialização define o fenômeno como a redução na parcela do emprego total referente 

ao emprego manufatureiro.  (Ramaswamy e Rowthorn,1997). 
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período, o país intensificou sua atividade industrial com o setor de transformação alcançando a 

significativa parcela de quase 36% do PIB brasileiro, no ano de 1985. No entanto, após alcançar 

aumento significativo, o setor industrial no Brasil iniciou uma recessão nas décadas seguintes. 

Considerando os estudos do IEDI, nos anos de 2004 a 2018, a indústria de transformação 

contraiu a sua parcela no PIB, de 17,8% para 11,3%, respectivamente, demonstrando um 

retrocesso industrial.  A diminuição da indústria no Brasil causou efeitos negativos diretos na 

parcela de ocupados na indústria, segundo dados da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do 

IBGE, em 2003 o emprego industrial correspondia a 17,6% da ocupação, decrescendo para 

15,4% no ano de 2014.  

A perda da relevância da indústria como motor gerador de empregos traz sérios 

problemas ao mercado de trabalho, pois o decrescimento dos postos de trabalho no setor não 

ocorre de forma natural e saudável, considerando que esse excesso de mão de obra não é 

absorvido pelo setor de serviços, como acontece nos países desenvolvidos. Isto posto, como 

consequência do excedente de mão de obra em decorrência da contração do número de 

empregos, há o aumento das formas de trabalho precárias. 

Entre 2003 e 2014, segundo o Índice de Economia Subterrânea (IES), divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e pelo Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE/FGV), a parcela da informalidade referente ao PIB decresceu de 20,1% para 16,1%. 

Entretanto, a partir de 2015, esse número voltou a crescer chegando a 16,9% do PIB em 2018 

e, posteriormente, chegando à marca de 17,3% do PIB no ano de 2019. Embora tenha ocorrido 

um período de redução significativa, observa-se que ocorre um efeito “rebote” da taxa de 

informalidade a partir do ano de 2015. Destarte, verifica-se que apesar de passar por períodos 

de recuo contínuo, a informalidade é algo aparentemente persistente no Brasil. 

Pelo exposto, este estudo visa analisar se existe um vínculo entre a possível 

desindustrialização e a informalidade no Brasil, visto que, com o retrocesso da atividade 

industrial antes que esta atinja sua maturidade, os outros setores provavelmente não se 

desenvolveram o suficiente para absorver essa mão de obra. A escolha do intervalo de 2002 a 

2018 se dá devido às oscilações que a taxa de informalidade apresenta no período. Dessa forma, 

toma-se como hipótese, neste estudo, que a redução no emprego industrial (causada pela 

desindustrialização) implica no aumento das ocupações precárias, entre elas, ocupações 

informais, o que pode ser um dos possíveis agravantes da informalidade no país. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Objetiva-se verificar se os indicadores da desindustrialização causam implicações no 

emprego brasileiro, especialmente no que diz respeito às ocupações informais, durante o 

período de 2002 a 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) Verificar a relação entre os indicadores da desindustrialização e a taxa de informalidade 

durante o período de 2002 a 2018 por meio de um modelo econométrico de dados em painel. 
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2. DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

Na presente seção será apresentado o referencial teórico a respeito da 

desindustrialização, expondo o seu arcabouço teórico com as definições do fenômeno, o debate 

referente ao fenômeno no Brasil e a literatura acerca dos impactos do fenômeno nos países 

latino-americanos, em especial no Brasil. 

 

2.1.  Impactos da desindustrialização na América Latina 

 

A partir de uma visão heterodoxa, o setor industrial seria o responsável por elevar os 

países em desenvolvimento aos mesmos patamares que os países avançados, assumindo a 

condição de países desenvolvidos. Perante a essa perspectiva, o desenvolvimento da 

manufatura nesses países é crucial para que estes avancem.  

Em virtude disso, Dasgupta e Singh (2006) reforçam que é um sinal preocupante quando 

a perda de relevância da indústria tanto no valor adicionado quanto no emprego ocorre em 

diversos países em desenvolvimento, os quais ainda apresentam uma baixa renda per capita. A 

fim de compreender as razões e as consequências do fenômeno, a literatura tem se esforçado 

para entender as especificidades de cada região, a fim de verificar os determinantes da 

desindustrialização precoce nas diferentes regiões afetadas no globo. 

Em relação à América Latina, dentre os principais motivos, o modelo de política 

econômica adotado com um viés liberal nos anos 1990 pelos países latinos e a competição 

causada por essa abertura comercial, é visto como um dos principais fatores intensificadores da 

desindustrialização nesses países, visto que as indústrias não tinham condições de competir com 

o mercado externo. Como reflexo, o setor de serviços passou a absorver esse excedente de mão 

de obra causado pela desindustrialização no momento indevido. (CRUZ, 2008). 

Dasgupta e Singh (2006) ressaltam que os sinais de uma desindustrialização precoce 

tanto nos termos de produção quanto de empregos em países que ainda estão em 

desenvolvimento são preocupantes porque o excedente do emprego do setor agrícola tende a 

regredir para agricultura ou ser direcionado para o setor informal. 

Como consequência, esse movimento precoce, de acordo com Rodrik (2015), gera 

efeitos adversos no emprego na região, tendo como consequência uma América Latina assolada 
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pelo crescimento da informalidade e acompanhada de uma produtividade constantemente 

prejudicada. 

A informalidade, por sua vez, relaciona-se diretamente com a diminuição da 

produtividade, em momentos de elevada taxa de informalidade a produtividade do país é 

comprometida. Um estudo mais recente realizado por Schymura (2020) descreve o 

comportamento da produtividade nos últimos anos, mostrando que, a partir do final de 2014, a 

informalidade foi responsável por mais de 50% da queda da produtividade até 2019 no Brasil, 

sendo o nível de produtividade das empresas formais até quatro vezes maior que nas empresas 

informais.  

Ainda com Schymura (2020), o autor expõe o comportamento da produtividade dos 

setores e dentre eles a indústria foi o mais prejudicado, a sua produtividade obteve uma queda 

de 5% entre 1995 e 2018, o setor de serviços, por sua vez, teve um aumento de apenas 6% e, 

em contrapartida, a agropecuária no mesmo período teve uma expansão da sua produtividade 

em 358%. 

Os números referentes à produtividade na indústria e na agropecuária brasileira refletem 

a condição, descrita por Antunes (2008), dos países latino-americanos assumirem um status de 

fornecedor de matérias primas e grãos para o mundo causando perda de relevância da indústria, 

a qual contribuiu para o fortalecimento de atividades de exploração direta da natureza, por meio 

de uma economia pautada no agro-primária-exportadora, prejudicando a retomada da indústria 

como motor de desenvolvimento. 

O número de empregos formais é prejudicado quando o setor agropecuário é fortalecido, 

visto que este não é um gerador ativo de empregos, não contribuindo para o aumento da 

formalização das ocupações. O Gráfico 1 a seguir mostra a pouca relevância que o setor teve 

durante o período de 2002 a 2018 no percentual de empregos formais no Brasil, tendo em seu 

melhor percentual no período apenas 4,2% dos empregos formais. Diante disso, uma economia 

voltada para o fortalecimento do setor agroexportador, pode ser um fator agravante do nível de 

informalização do trabalho no Brasil, dada sua baixa criação de postos de trabalho formais.     
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Gráfico 1- Evolução da participação do setor de serviços, agropecuário e da indústria 

de transformação no período de 2002 a 2018. 

 

       Fonte: Elaboração própria com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

Castillo e Neto (2016) relatam que o Brasil, dentre os países analisados (Argentina, 

México e Chile) é o que apresenta a situação mais problemática, pois percebe-se que há uma 

queda significativa na especialização comercial do país em produtos com um grau de tecnologia 

mais avançado, fortalecendo a exportação dos primários que demandam baixa tecnologia e 

consequentemente são caracterizados pela baixa produtividade. O Gráfico 2 mostra o 

crescimento da “primarização” das exportações brasileiras, enquanto que em 1990 os produtos 

primários chegavam a 28%, em 2014 já tinham metade do comércio nacional, reforçando a tese 

de Antunes (2010) sobre a posição de fornecedor do mundo a que os países latino-americanos 

são colocados.  
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Gráfico 2 - Comparativo entre a especialização comercial brasileiro entre os períodos 

de 1990 e 2014. 

 

Fonte: Castillo e Neto (2016). 

 

Se as políticas neoliberais adotadas na década de 1990 foram consideradas as principais 

responsáveis pela redução da participação da indústria no período, o crescimento chinês pode 

também ser considerado um dos intensificadores desse processo a partir dos anos 2000, isto 

porque a China durante esse mesmo período tornou-se um grande parceiro comercial do Brasil  

devido a sua demanda por commodities, sendo o mercado brasileiro um dos seus principais 

fornecedores, esse fator pode justificar o vasto crescimento que as exportações primárias 

atingiram (vide Gráfico 1). Assim, segundo Jenkins (2015), o crescimento econômico 

influenciado pelo boom das commodities colaborou para que a estrutura produtiva brasileira 

permanecesse ainda mais na comercialização de produtos de baixa tecnologia, portanto ainda 

mais distante do setor manufatureiro. Além disso, o autor explica que o aumento do preço 

relativo das commodities cooperou para a valorização da taxa de câmbio no período, afetando 

negativamente a competitividade do setor manufatureiro brasileiro para com o mundo. 

Jenkins (2015) relata ainda que as evidências trazidas apontam o papel fundamental que 

a adoção de políticas industriais e tecnológicas possuem para a promoção de uma retomada do 

setor manufatureiro no país, com objetivo de aumentar a competitividade internacional da 

indústria brasileira e reverter o cenário de baixa relevância em que esta se encontra, 

impulsionando o crescimento econômico do país e a criação de empregos industriais, 

contribuindo para o aumento da qualidade dos postos de trabalho. 

A ausência de políticas industriais voltadas para o fortalecimento da indústria fazem 

com o que o país continue mantendo este setor cada vez mais distante da estrutura produtiva do 
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país, gerando assim as consequências expressas anteriormente como a “primarização” 

comercial da economia, mantendo o país apenas no papel de fornecedor de matérias-primas 

sem produzir produtos com alto valor agregado e, por conta disso, prejudica a estrutura do 

emprego, mantendo o excedente de mão de obra gerado pela perda de relevância da indústria 

em ocupações precárias. 

2.2. Conceituando a desindustrialização   

 

Nicholas Kaldor foi um dos relevantes autores heterodoxos a ressaltar a importância da 

atuação da indústria no crescimento econômico de um país. Buscando entender as diferentes 

taxas de crescimento internacional, o autor chegou à algumas conclusões acerca do setor 

manufatureiro, acarretando na formulação de leis sobre o tema. Lamonica e Feijó (2015) 

formalizaram essas leis da seguinte forma: 

1. A primeira é a de que o crescimento da manufatura está diretamente ligado ao 

crescimento da economia, de modo que, quanto mais rápida for a taxa de crescimento 

da manufatura, mais rápido será o crescimento da economia como um todo. A 

formulação dessa lei respalda a justificativa da indústria como o “motor de crescimento” 

de uma economia; 

2. A segunda lei trata da interpretação de Kaldor a respeito da Lei de Verdoorn, 

estabelecendo que a taxa de crescimento da produtividade do trabalho na manufatura é 

endógena à taxa de crescimento da produção manufatureira; 

3. A terceira lei, por sua vez, justifica a relação positiva entre a taxa de crescimento das 

exportações e o crescimento do produto, de modo que quanto maior o crescimento das 

exportações maior o crescimento do PIB; 

4. E por último, a quarta lei alega que o crescimento da economia a longo prazo não é 

restringido pela oferta, mas sim pela demanda, assim a principal restrição da demanda 

ao crescimento do produto numa economia aberta é o Balanço de Pagamentos. Essa lei 

indica que o crescimento pode sofrer inibições externas, de modo que a sustentabilidade 

do crescimento carece da aptidão do país em manter a competitividade de suas 

exportações, o que consequentemente necessita do aumento da produtividade no setor 

de transformação industrial.  
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Além disso, é importante ressaltar que a manufatura também pode atuar mediante as 

economias dinâmicas de escala como o motor de crescimento, pois a existência dessas 

economias de escala expressa a relação de que a produtividade da indústria é superior quanto 

maior for o crescimento da produção industrial, (TREGENNA, 2009). 

Dessa forma, segundo a tradição kaldoriana, o fenômeno da desindustrialização 

impactaria negativamente em uma economia, devido às características especiais de crescimento 

do setor manufatureiro as quais não eram compartilhadas, ao menos não na mesma medida, 

pelos outros setores. Isto porque a industrialização é importante para o desenvolvimento, uma 

vez desenvolvido a indústria entra numa fase natural de encolhimento, porem com alto 

potencial tecnológico e de produtividade. No mundo desenvolvido, o progresso tecnológico é 

o que sustenta o elevado nível de renda per capita. 

No entanto, para Clark (1957) apud  Ramaswamy e Rowthorn (1997), a 

desindustrialização seria uma consequência natural nas economias avançadas, causada pela 

mudança da demanda da manufatura para os serviços. O autor argumentou que essa mudança 

ocorreria por uma extrapolação da Lei de Engel, a qual alega que, de acordo com o aumento da 

renda per capita de um país, a demanda por produtos agrícolas tende a diminuir. Transportando 

esse argumento para a esfera da fabricação, Clark (1957) entendia que à medida que um país se 

desenvolve mais e, consequentemente, há um aumento ainda maior da sua renda per capita, a 

demanda por produtos manufaturados tende a se estabilizar e depois cair, de modo que haja 

uma transferência da demanda para o setor de serviços. Consequentemente, essa transferência 

acarretaria em mudanças na estrutura de emprego, resultando numa diminuição da parcela do 

emprego referente a manufatura.  

Mais tarde, após testemunharem desde o início dos anos 1970 a atenuação do emprego 

industrial nas economias avançadas, considerando a ocorrência da desindustrialização, 

Ramaswamy e Rowthorn (1997) argumentaram que a desindustrialização não se tratava de um 

fenômeno negativo e sim uma consequência proveniente do dinamismo industrial em uma 

economia que teve o seu processo de desenvolvimento econômico bem sucedido. 

A partir da análise acerca da desindustrialização nas economias avançadas, Ramaswamy 

e Rowthorn (1997) notaram que, embora tenha ocorrido um declínio no emprego 

manufatureiro, percebeu-se que, em contrapartida, houve um crescimento do emprego no setor 

de serviços nessas economias. Contrariando a hipótese de Clark (1957), esse aumento não seria 

justificado pela mudança no padrão de gastos ou na demanda, o que justificaria a mudança seria 
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a diferença de produtividade entre os setores, visto que a produtividade no setor de manufaturas 

tem um crescimento maior e mais rápido comparado ao setor de serviços. 

 Destarte, para que o setor de serviços consiga fazer com que sua produção acompanhe 

a da manufatura, este teria que absorver uma proporção cada vez maior do emprego total, o que 

explica a ocorrência da desindustrialização em países altamente desenvolvidos. Por 

conseguinte, o crescimento do padrão de vida nas economias avançadas seria possivelmente 

cada vez mais afetado pela evolução da produtividade no setor de serviços. 

Em seguida,  Rowthorn e Ramaswamy (1999) mostram que a desindustrialização nas 

economias avançadas tem sido causada essencialmente por fatores internos, referindo-se aos 

efeitos combinados das interações entre as mudanças no padrão de demanda entre manufaturas 

e serviços, o crescimento mais rápido da produtividade na indústria em comparação com os 

serviços e a queda associada no preço relativo dos manufaturados, isto é, o crescimento mais 

acelerado da produtividade no setor manufatureiro torna os produtos manufaturados mais 

baratos, de modo que a demanda por esses produtos aumenta. No entanto, devido ao 

crescimento mais elevado da produtividade no setor manufatureiro, torna-se necessário menos 

mão de obra para fabricar qualquer volume da produção. As evidências encontradas no estudo 

realizado pelos autores demonstram que o efeito causado pelo crescimento acelerado da 

produtividade no setor manufatureiro supera o efeito da criação da demanda causado pelos 

preços mais baixos, assim o efeito líquido é a atenuação da participação do emprego no setor.    

Quanto às possíveis causas da desindustrialização, Palma (2005) expôs as quatro 

hipóteses com maior relevância para explicar a atenuação do emprego industrial com relação 

ao emprego total nos países desenvolvidos desde os anos 1960, sendo as seguintes:  

1. A queda da parcela do emprego manufatureiro trata-se de uma “ilusão estatística” 

devido à realocação da mão de obra industrial para o setor de serviços causado em 

virtude do crescimento das atividades terceirizadas pela indústria no setor; 

2. O declínio ocorre em virtude da atenuação na elasticidade da demanda por indústrias; 

3. A redução é causada pelo aumento vertiginoso da produtividade em ao menos alguns 

setores da indústria; 

4. A nova divisão internacional do trabalho, em especial a terceirização, ameaça o 

emprego industrial nos países industrializados. 
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No mais, além das possíveis fontes apresentadas pelo autor, é importante acrescentar 

como uma possível justificativa para o fenômeno da desindustrialização a doença 

holandesa. 

                                             Podemos definir a doença holandesa de maneira muito simples: a doença holandesa é 

a crônica sobreapreciação da taxa de câmbio de um país causada pela exploração de 

recursos abundantes e baratos, cuja produção e exportação é compatível com uma taxa 

de câmbio claramente mais apreciada que a taxa de câmbio que torna competitivas 

internacionalmente as demais empresas de bens comercializáveis que usam a 

tecnologia mais moderna existente no mundo. É um fenômeno estrutural que cria 

obstáculos à industrialização ou, se tiver sido neutralizada e o país se industrializou, 

mas, depois, deixou de sê-lo, provoca desindustrialização (BRESSER-PEREIRA, 

MARCONI, OREIRO 2014). 

 

Palma (2005), a partir de seu estudo acerca de um grupo de países, chega a um novo 

conceito sobre doença holandesa alegando que esta não se trata de um excedente a 

desindustrialização, mas sim a de um excesso específico, o qual está associado ao procedimento 

de desindustrialização típico de países que possuem pautas de industrialização direcionadas à 

geração de um superávit comercial industrial.  O autor observou que a metamorfose de um 

processo de desindustrialização para o outro ocorreu nos grupos de países estudados por uma 

das seguintes razões:  

• a descoberta de recursos naturais;   

• o desenvolvimento de atividades de exportação de serviços, principalmente turismo e 

finanças e;  

• por último, mudanças na política econômica, que trouxeram os países que estavam acima 

da sua posição Ricardiana natural de volta para sua posição de vantagem comparativa 

tradicional. 

Posteriormente, Tregenna (2009) questiona a definição habitual de que a 

desindustrialização é um declínio da presença da manufatura no emprego total e introduz 

conceituação do termo a diminuição da participação da indústria no valor adicionado como uma 

consequência desse fenômeno. Segundo a autora, numa situação em que há uma queda do 

emprego manufatureiro apesar do crescimento saudável da produção manufatureira e da 

crescente participação da manufatura no PIB, não necessariamente originaria consequências 

negativas para o crescimento tipicamente associado à desindustrialização.  A tendência pode 

muito bem ser preocupante por outras razões especialmente com relação ao emprego, mas não 
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necessariamente prejudicaria a capacidade de recuperação do crescimento da manufatura ou 

enfraqueceria o crescimento a longo prazo. 

 

2.3.  Debates sobre a desindustrialização no Brasil 

 

Perante as oscilações na performance da indústria brasileira nas últimas décadas, os 

pesquisadores preocuparam-se em analisar e compreender as consequências e causas desse 

comportamento, analisando especialmente a sua relação com o PIB e com o emprego total. 

No entanto, existem divergências entre as possíveis interpretações acerca do baixo 

desempenho da indústria no país. Alguns estudiosos defendem que o Brasil esteja passando por 

um processo de desindustrialização como uma possível causa para a contração do setor 

manufatureiro, entretanto, outros autores discordam dessa abordagem. 

Marquetti (2002), ao observar o desempenho da indústria durante os anos de 1980 a 

1998, a partir da participação relativa da indústria de transformação tanto no valor adicionado 

quanto na proporção do emprego industrial em relação à população ocupada, afirma que o 

Brasil sofreu com uma desindustrialização, iniciada a partir da segunda metade da década de 

1980.  

Nassif (2008), por sua vez, assevera que não se pode afirmar que a economia brasileira 

passa por uma desindustrialização, pois, segundo o autor, a forte perda da participação da 

indústria de transformação no PIB, como tendência, foi um acontecimento restrito à segunda 

metade da década de 1980, causado pelo decrescimento da produtividade do trabalho nesse 

período. Isto porque, a partir da década de 1990, a tendência foi rompida devido ao fato de que 

a participação do setor no PIB apresentou crescimento, ainda que a taxas baixas, chegando à 

participação de 22%, seguido de um ligeiro crescimento no início dos anos 2000, alcançando o 

valor de 23%. Por conta disso, o autor afirma que não é possível dizer que no intervalo de 1990 

até o ano de 2008 houve ocorrência de desindustrialização no país. 

Bonelli e Pêssoa (2010) analisam a perda da relevância da indústria de transformação 

brasileira e concluem que não é possível afirmar que essa perda acarretou consequências 

realmente preocupantes para o setor manufatureiro. Segundo os autores, as perdas observadas 

na indústria, sob a ótica do valor adicionado e do emprego, a partir da década de 1990, foram 

oriundas da alteração na estratégia de desenvolvimento que vinha sendo seguida desde os anos 
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de 1930 baseada no processo de substituição de importações a qual tendia a favorecer a indústria 

até os anos 1980. A partir dos anos 1990, o país passa por reformas significativas como, a 

abertura comercial, privatização de empresas estatais, controle de inflação, liquidação de 

monopólios, desregulação de setores econômicos e ainda adotou uma postura menos rígida em 

relação ao investimento estrangeiro. No entanto, embora os autores descartem a hipótese de 

uma desindustrialização no caso brasileiro, reconhecem que o setor industrial foi o mais 

prejudicado diante da nova estratégia de desenvolvimento.  

Contrariando o argumento de Nassif (2008), Oreiro e Feijó (2010) argumentam que 

embora tenha ocorrido uma retomada do crescimento a partir do início dos anos 2000, a retração 

da indústria não foi um evento restrito ao período de 1986-1998 e que a hipótese da 

desindustrialização não deve ser descartada diante do comportamento da indústria nos anos 

seguintes. Isto porque, com base na taxa de crescimento da indústria de transformação 

brasileira, no intervalo de 1993 a 2008, observa-se que esta apresenta uma perda relativa e 

contínua da sua importância. Os autores apontam que, conforme a composição do saldo 

comercial brasileiro e do valor adicionado da indústria, há sinais de que esteja ocorrendo no 

Brasil uma desindustrialização oriunda de uma taxa de câmbio apreciada o que implica na 

valorização dos preços das commodities e dos recursos naturais no mercado internacional, a 

chamada “doença holandesa”. 

Cano (2012), ao tratar sobre a desindustrialização no Brasil, expõe cinco razões que 

estariam sendo responsáveis pela ocorrência do fenômeno de maneira precoce e prejudicial ao 

desenvolvimento do país: 

1. A política cambial em uso, instaurada a partir do Plano Real é uma das principais causas. 

Segundo o autor, o câmbio excessivamente valorizado prejudica a competitividade da 

indústria nacional; 

2. A abertura comercial desregrada pela qual o país passou e ainda passa acompanhada da 

queda das tarifas e dos demais mecanismos protecionistas da indústria nacional 

agregaram o efeito nocivo do câmbio valorizado, acarretando numa diminuição da 

proteção da indústria nacional em relação aos outros países; 

3. A terceira razão diz respeito aos entraves que a alta taxa de juros causa na indústria. Ao 

comparar uma taxa elevada de juros com a taxa de lucro contida na economia industrial 

moderna, o capitalista tanto na visão Marxista quanto na visão Keynesiana optará por 

acumular capital devido ao seu alto retorno. Isto implica numa redução dos 

investimentos no setor industrial, de modo que o setor perde produtividade, novas 
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oportunidades e competitividade, tornando-se um obstáculo para o desenvolvimento 

econômico do país; 

4. A quarta razão seria o investimento direto estrangeiro, o qual o autor sinaliza que carece 

de uma observação mais cautelosa e afirma que uma taxa de investimento deveria ser 

estruturalmente analisada; 

5. A quinta razão é a desaceleração da economia mundial a partir do ano de 2007. 

Em um estudo mais recente, partindo da definição acerca da desindustrialização de 

Tregenna (2009), Soares, Mutter e Oreiro (2012) rejeitam a hipótese de uma desindustrialização 

absoluta no caso brasileiro, devido ao fato dos níveis de emprego industrial e de produto 

industrial terem apresentado um certo crescimento. Todavia, esses autores sinalizam que o 

emprego e o produto têm sofrido uma perda relativa, porém irregular nas últimas décadas. 

Contudo, os mesmos justificam que a maior perda do produto no emprego industrial ocorreu 

em períodos de crises, tanto da economia brasileira quanto na economia do resto do mundo. 

 

3. INFORMALIDADE 

 

Serão apresentados neste capítulo a conceituação da informalidade a partir da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as principais abordagens teóricas presentes na 

literatura a respeito dos seus determinantes. 

 

 3.1. Conceito de informalidade segundo a OIT 

 

A denominação “Setor Informal” foi utilizada pela primeira vez nos estudos realizados 

pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), por meio do Programa Mundial de Emprego 

(PME) que teve o seu início em 1969 e trouxe importantes contribuições teóricas para o Setor 

Informal. Especialmente o estudo em 1972 da OIT, sobre Emprego e Renda no Quênia, cujo 

objetivo foi construir uma categoria de análise que fosse capaz de descrever as atividades 

geradoras de uma renda relativamente baixa, englobando grupos de trabalhadores mais pobres 

no meio urbano. Por conseguinte, o relatório conseguiu caracterizar de maneira mais precisa as 



28 

 

 

atividades e os trabalhadores informais, tornando-se um marco para discussão a respeito do 

Setor Informal. (CACCIAMALI, 1982). 

Sendo assim, como Swaminathan (1991) apresenta, a definição do Setor Informal 

naquele período advinha do confronto com a formalidade a partir de sete fatores: 

1. pequena escala produtiva; 

2. propriedade familiar; 

3. dependência de recursos locais 

4. atividade intensiva do trabalho com tecnologia adaptada às condições locais;  

5. habilidades adquiridas fora do sistema escolar formal; 

6. facilidade de ingresso à atividade; 

7. operação em mercados não regulados e competitivos. 

Posteriormente, com o intuito de ser adaptada a outras realidades do globo, a definição 

formulada pela OIT sofreu algumas alterações. O Programa Regional de Emprego para a 

América Latina e Caribe (PREALC) estudou especificamente a realidade latina a respeito do 

Setor Informal conjuntamente da OIT. Dessa forma, de acordo com Tokman e Souza (1976 e 

1978) apud Cacciamali (2000), como resultado foi incluída à definição tradicional de Setor 

Informal atividades que não possuam organização, seja ela de natureza jurídica ou âmbito da 

relação capital-trabalho. 

No entanto, os estudos acerca da informalidade chegaram a uma situação de maior 

complexidade colocando em xeque as políticas propostas pela OIT para o mercado de trabalho 

nos países em desenvolvimento. Como resultado, de acordo com Tokman (1995), surgiram duas 

abordagens na América Latina sobre a informalidade, a primeira diz respeito ao excedente 

estrutural de mão de obra, oriundo de um contexto econômico adverso, o qual pressiona o 

mercado de trabalho, tornando a oferta de “bons empregos” insuficiente e a segunda considera as 

mudanças na divisão do trabalho oriundas da globalização, como a adaptação das empresas 

modernas diante de uma demanda instável e a adoção de medidas de “descentralização 

produtiva” associadas com a subcontratação de empresas e de mão de obra (KREIN; PRONI, 

2010). 

  Porém, de acordo com Swaminathan, (1991), no decorrer dos anos, a definição do setor 

informal passou por mudanças em sua significação, visto que durante o período do surgimento 

do termo no ano de 1972, a OIT possuía uma abordagem otimista em conter os avanços do setor 
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informal, recorrendo à intervenção estatal, mediante fornecimento de capacitação da mão de obra 

e da facilidade na obtenção de crédito.  

Em 1993, mais de 20 anos de debates a respeito do tema, na 15ª Conferência de 

Estatísticos do Trabalho, realizada em Genebra, a definição do setor informal passa a ser 

analisada a partir das unidades econômicas, chegando à seguinte definição: 

                                             

As unidades de produção do setor informal foram definidas (...) como um subconjunto 

de empresas não incorporadas de propriedade familiar, ou seja, como um subconjunto 

de unidades de produção que não são constituídas como entidades legais separadas, 

independentemente das famílias ou membros da família que os possuam, e para os 

quais nenhum conjunto completo de contas (incluindo balanços de ativos e passivos) 

são disponíveis, o que permitiria uma distinção clara das atividades de produção das 

empresas das outras atividades de seus proprietários e a identificação de quaisquer 

fluxos de renda e capital entre as empresas e os proprietários, (HUSSMANNS; 

FARHAD, 2001). 

 

Dessa forma, a nova definição internacional do setor informal proposta pela OIT em 

1993 tem como critérios principais: o tipo de organização jurídica de unidade e o tipo de contas 

mantidas. Posteriormente, em 1997, a OIT torna essa definição ainda mais clara, admitindo que 

a população atuante no setor informal se caracteriza como todas as pessoas que durante um 

dado período de referência, foram empregadas em pelo menos uma unidade de produção do 

setor informal, independentemente de sua condição de emprego (HUSSMANS, 1997 apud 

CACCIAMALI, 2000). 

Cabe ressaltar, conforme Cerqueira (2017), que os critérios estabelecidos a respeito do 

setor informal em 1993 pela OIT, tornaram-se basicamente um padrão e são seguidos por 

diversos institutos e agências de pesquisa brasileiras, inclusive pelo IBGE. 

No entanto, com o passar dos anos, as previsões otimistas da OIT foram contrariadas, 

em virtude do fato da informalidade se tornar cada vez mais complexa e heterogênea, de modo 

que foi necessária uma expansão do conceito. Visto que, a definição anterior de “Setor 

Informal” não delimitava quais atividades pertenceriam especificamente a esta terminologia. 

Em consequência, em 2002, na 90ª Conferência Internacional do Trabalho a OIT passou a 

recomendar o uso do termo “Economia Informal” (KREIN; PRONI, 2010). 

A definição anterior de “Setor Informal” se limitava apenas a atividades específicas de 

natureza industrial, causando uma separação da atividade informal dos setores primário, 

secundário e terciário da economia. Por outro lado, o termo “economia informal” abrange 

trabalhadores informais atuantes nos setores primários, secundários ou terciários sendo estes 

compostos por atividades econômicas rurais ou urbanas.  
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Krein e Proni (2010) mostram que as seguintes categorias foram incluídas ao novo 

conceito:  

a) trabalhadores independentes típicos (microempresa familiar, trabalhador em 

cooperativa, trabalhador autônomo em domicílio); 

b) “falsos” autônomos (trabalhador terceirizado subcontratado, trabalho em domicílio, 

trabalhador em falsa cooperativa, falsos voluntários do terceiro setor);  

c) trabalhadores dependentes “flexíveis” e/ou “atípicos” (assalariados de microempresas, 

trabalhador em tempo parcial, emprego temporário ou por tempo determinado, 

trabalhador doméstico, “teletrabalhadores”);  

d) microempregadores; 

e) produtores para o autoconsumo; 

f) trabalhadores voluntários do “terceiro setor” e da economia solidária. 

 

3.2. As diferentes abordagens teóricas acerca dos determinantes da economia informal 

 

A fim de explicar e compreender a economia informal e os seus determinantes, diversas 

correntes surgiram, as que ganharam maior destaque foram: Estruturalista, Neoliberal e 

Marxista. Diante disso, essa subseção terá como objetivo fazer uma breve dissertação sobre 

cada uma dessas abordagens citadas. 

 

3.2.1. Estruturalista 

 

A abordagem estruturalista advém do Programa Regional de Emprego para a América 

Latina e Caribe (PREACL), o qual foi durante os seus quase 20 anos de atividades um dos 

principais centros de pesquisa acerca do que é denominado como informalidade. O enfoque 

estruturalista tem como objetivo investigar as formas práticas de desenvolvimento do 

capitalismo a fim de encontrar possíveis justificativas para a ascensão da economia informal, 
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este enfoque, por sua vez, reflete a teoria da heterogeneidade estrutural da escola cepalina. 

(SANCHES, 2008). 

O conceito da heterogeneidade abordada pela Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) indica um cenário no qual existem entre os setores econômicos 

diferentes produtividades e modernidade. Sendo assim, de acordo com Sanches (2008), a 

estrutura econômica teria como característica a dualidade, possuindo um polo moderno, com 

alta produtividade, composto por grandes unidades de produção e caracterizado pelas relações 

trabalhistas assalariadas por legislação e um polo tradicional, determinado pela baixa 

produtividade, formado por pequenas unidades de produção e com uso intensivo de mão de 

obra não regulamentadas mesmo que sejam geralmente assalariadas. 

Matsuo (2009) pontua que este conceito expressa tanto as relações sociais quanto as 

formas produtivas. Para a autora, a heterogeneidade estrutural seria a forma conceituada de uma 

descontinuidade, em virtude das distintas produtividades, entre as camadas “moderna” e 

“tradicional”. A partir disso, os pensadores estruturalistas notaram que, apesar do fato de que 

as camadas sociais e os componentes da estrutura produtiva estejam inseridos na mesma 

conjuntura, a concentração dos frutos do progresso técnico exacerbaria ainda mais as tendências 

à marginalização presentes entre o “pólo moderno” e o “pólo tradicional”.   

Ao contrário do que aconteceu no processo de desenvolvimento dos países centrais em 

que o setor tradicional fora absorvido pelo setor moderno até a sua extinção, levando a uma 

homogeneização da estrutura econômica, foi percebido pelos estruturalistas que o estilo de 

desenvolvimento latino americano não acarretaria num processo semelhante, longe disso, 

acentuaria ainda mais a sua heterogeneidade estrutural. 

Isto posto, Ramos (2007) argumenta que a informalidade seria definida como o 

excedente estrutural e conjuntural de mão de obra. Isto porque, segundo o autor, países que 

apresentam um abreviado estado de bem-estar, não teriam a manifestação do excedente do 

trabalho através do desemprego aberto e para ele, as atividades informais são apenas a 

expressão das tentativas de sobrevivência da população. Dessa forma, o excedente estrutural 

adviria do estilo de desenvolvimento adotado, o qual tende à estagnação e se articularia com o 

ciclo macroeconômico de curto prazo. 

Diante disso, como bem apresenta Matsuo (200), os estruturalistas defendem que o 

Estado deveria adotar uma postura ativa, a fim de fomentar o desenvolvimento econômico 

mediante ao investimento público e estimulação ao capital privado visando o investimento em 

setores estratégicos da economia. Contudo, estes pensadores adotam uma postura cautelosa em 
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relação à promoção do desenvolvimento de maneira rápida por meio da abertura da economia, 

não sendo favoráveis à desregulamentação do mercado de trabalho, tampouco à abertura 

econômica para capitais e mercadorias. 

 

 

3.2.2.  Neoliberais 

 

Contrapondo-se notoriamente à abordagem estruturalista, os pensadores neoliberais 

classificam o setor informal como uma atividade econômica de vasta popularidade que, por sua 

vez, vai contra o Estado e as suas regulamentações. Dessa maneira, na perspectiva neoliberal, 

a presença do Estado seria a responsável pelo “problema” do setor informal, deste modo, a 

solução seria por intermédio da viabilização de um livre funcionamento do mercado o qual só 

seria possível por meio de um “afrouxamento” da intervenção do Estado. Além disso, os autores 

neoliberais argumentam que a forte regulamentação estatal no mercado de trabalho seria 

responsável por desestimular as empresas a contratar mão de obra, contribuindo para o 

surgimento de empresas ilegais. (MATSUO, 2009). 

Sanches (2008) pontua que os neoliberais argumentam que a razão pela qual as formas 

de trabalho surgem advém do fato da Estado não ter seguido o desenvolvimento da sociedade 

tornando suas instituições obsoletas, dando origem a novas alternativas de trabalho 

consideradas informais por não se enquadrarem nas antigas instituições. 

Além disso, de acordo com Ramos (2007), para os pensadores neoliberais a economia 

informal seria sinônimo de economia subterrânea. Essa caracterização acerca da informalidade 

foi alvo de críticas isto porque limitava a caracterização das atividades informais apenas ao 

âmbito da legalidade. 

 

                                  Identificar a informalidade à economia subterrânea seria como supô-la independente da 

escala de produção, da produtividade etc.., e, ao mesmo tempo, presumir que a mesma 

unidade de análise (economia informal) poderia aplicar-se ao autônomo que não 

contribui para a previdência social, à parte não-declarada de uma firma multinacional, à 

microempresa familiar não-legalizada etc. (RAMOS, 2007, p.125). 

 

   

Como é assinalado por Sanches (2008), percebe-se que a abordagem neoliberal possui 

uma certa limitação, isto porque os pensadores neoliberais não oferecem explicações acerca da 
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informalidade que ultrapassem outros aspectos além da questão da legalidade e da maneira que 

o Estado atua. 

 

3.2.3. Marxistas 

 

Marx também oferece uma explicação sobre o fenômeno da informalidade, porém ao 

contrário das outras abordagens que já foram apresentadas, de acordo com a percepção 

marxista, as atividades informais não seriam atípicas dentro do modo da lógica capitalista, pelo 

contrário, elas são necessárias para o funcionamento do modo de produção capitalista. 

(SANCHES, 2008). 

 

                             A acumulação capitalista produz constantemente, e na proporção de sua energia e seu 

volume, uma população trabalhadora adicional relativamente excedente, isto é, 

excessiva para as necessidades médias de valorização do capital e, portanto, supérflua.  

(MARX, 2013, p. 705). 

 

 

Em sua dissertação acerca da “Lei geral da acumulação capitalista”, esse excedente 

populacional necessário para o funcionamento do modo de produção capitalista é denominado 

por Marx como “exército industrial de reserva”. E, de acordo com a lógica marxista, a 

economia informal seria parte integrante desse exército industrial de reserva. 

 

                            Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação 

ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se 

converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação capitalista, e até mesmo numa 

condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército 

industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como 

se ele o tivesse criado por conta própria. Ela fornece as suas necessidades variáveis de 

valorização o material humano sempre pronto para ser explorado, independentemente 

dos limites do verdadeiro aumento populacional. (MARX, 2013, p.707). 

 

  

Conforme Marx, o “exército industrial de reserva” seria dividido em três categorias, 

como apresenta Matsuo (2009): 

1. População flutuante ou líquida, a qual relaciona-se com a expansão e retração da atividade 

econômica do sistema capitalista; 

2. População latente, advém da mão de obra rural liberada em virtude da penetração do 

capitalismo no campo, porém também é composta pelos trabalhadores autônomos que 
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atuam no setor terciário, aqueles que são referidos como “trabalhadores por conta própria” 

que estão ocupados no comércio ou em serviços; 

3. População estagnada, trata-se dos setores mais antigos da economia, como o artesanato e 

indústria domiciliar, também pode ser incluído nessa categoria os trabalhadores 

domésticos. 

Cabe ressaltar que, de acordo com Sanches (2008), a perspectiva marxista possui suas 

contraposições com a abordagem estruturalistas especial a respeito do desenvolvimento da 

economia informal no Brasil. Os intelectuais marxistas argumentam que a interpretação dual 

utilizada pelos pensadores estruturalistas não explicava de maneira tão precisa o processo de 

desenvolvimento da economia informal no país, de modo que ao contrário da visão dualista, os 

marxistas argumentam que o desenvolvimento deste processo seria melhor representado a partir 

da utilização dos conceitos de desenvolvimento desigual e combinado. 

Na visão dualista, embora o desenvolvimento se desse de forma desigual, tratava-se de 

forma polarizada, com os setores (arcaico e moderno) associados, porém, estes estariam pelos 

fluxos de trabalho e renda. Entretanto, na dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado 

acredita-se que haveria uma relação de dependência muito maior entre os setores, estendendo-

se além dos fluxos de trabalho e renda. 

 

4. METODOLOGIA 

 

        Com relação à metodologia, diante do objetivo proposto neste trabalho, será realizada 

uma análise aplicada por meio da estimação de um modelo econométrico acerca do 

comportamento das variáveis relacionadas à indústria e a informalidade nas 27 unidades 

federativas brasileiras no período de 2002 a 2018, a fim de verificar se há ou não uma relação 

entre a taxa de informalidade e os indicadores da desindustrialização durante o período 

analisado. 

Para essa análise será utilizado um modelo de regressão com dados em painel, a escolha 

da regressão é justificada devido às suas características, pois, como exposto por Gujarati (2011), 

tratam-se de dados especiais combinados nos quais a mesma unidade de corte transversal (neste 

caso, Unidade Federativa) é examinada no decorrer do tempo.  Além disso, as regressões com 



35 

 

 

dados em painel oferecem dados mais informativos, com maior variabilidade, menos 

colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade e uma maior eficiência. 

 O modelo básico de dados em painel pode ser representado por meio da seguinte 

equação:   

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝑋′𝑖𝑡𝛽 +  𝑧′𝑖α + 𝑢𝑖𝑡                     (1) 

 

Sendo, 𝑌𝑖𝑡 como o valor da variável dependente na unidade 𝑖 e no período de tempo 𝑡; 

os regressores, sem a inclusão de um termo constante, são representados por 𝑥𝑖𝑡 , o efeito 

individual ou heterogeneidade é representado por 𝑧′𝑖α, no qual 𝑧𝑖 possui um termo constante e 

variáveis específicas individuais ou em grupo que podem ser observadas ou não, permanecendo 

constante ao longo do tempo 𝑡; e, por fim, 𝜀𝑖𝑡 é o termo de erro na unidade 𝑖  e no momento 𝑡. 

O modelo de dados em painel pode ser estimado como modelo pooled ou por efeitos fixos ou 

efeitos aleatórios. 

Como Greene (2011) explica, o modelo pooled é utilizado quando os pressupostos 

clássicos são atendidos, ou seja, média condicional zero do erro padrão, homoscedasticidade, 

independência entre as observações e a exogeneidade estrita de 𝑥𝑖𝑡 , sendo não necessária 

nenhuma análise específica além dos resultados já expostos. No entanto, quando o modelo não 

atende às condições clássicas, a estimação da regressão pode ser feita por meio de efeitos fixos 

ou aleatórios. Os efeitos fixos são nomeados dessa maneira, pois tratam-se de modelos nos 

quais os coeficientes podem variar de indivíduo para indivíduo ou no tempo, apesar de 

permanecerem como constantes. Já os efeitos aleatórios pressupõem que o comportamento dos 

indivíduos e do tempo não podem ser observados, nem mensurados, ou seja, desconhecidos. 

Sendo assim, no modelo de efeitos aleatórios esses efeitos individuais e temporais específicos 

são representados por meio de uma variável aleatória. 

Conforme Wooldridge (2010), a estimação do modelo com efeitos fixos ocorre quando 

os efeitos não observáveis (𝑎𝑖) estão correlacionados com uma ou mais variáveis explicativas, 

dessa forma, estima-se o modelo com efeitos fixos para que os termos idiossincráticos sejam 

eliminados. Contudo, supondo que os efeitos não observáveis não se correlacionem com as 

variáveis explicativas em nenhum momento de 𝑡, remover esses efeitos terá como resultado 

estimadores ineficientes, consequentemente, prejudicando a qualidade do modelo, assim, a 

forma de estimação indicada é por meio de efeitos aleatórios. Na prática, o teste de Hausman é 
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recomendado para determinar qual o tipo de modelo que se encaixa melhor em uma dada 

regressão. 

Como mostra Gujarati (2011), o teste de Hausman possui como hipótese nula que os 

estimadores do modelo de efeito fixo e do modelo de componentes dos erros não diferem 

substancialmente. Dessa forma, caso a hipótese nula seja rejeitada, conclui-se que o modelo de 

efeitos fixos é mais adequado, visto que, ao rejeitar a hipótese nula, entende-se que os efeitos 

aleatórios possivelmente estão correlacionados com um ou mais regressores, tornando, 

consequentemente, o modelo de efeitos aleatórios menos apropriado.  

Outro tipo de teste utilizado para checar que não há a presença de efeitos aleatórios no 

modelo, é o chamado teste do multiplicador de Lagrange de Breusch e Pagan, o qual tem como 

hipótese nula, 𝜎𝑢
2 = 0, de modo que com a aceitação da hipótese descarta-se a presença de 

efeitos aleatórios, tornando o modelo pooled preferível. 

Quanto aos efeitos fixos, para diagnosticar a presença destes é utilizado o Teste F ou 

Teste Chow, cuja hipótese nula é a de que há igualdade nos interceptos e nas inclinações para 

todos os indivíduos, o que caracteriza o modelo de dados empilhados como o mais oportuno. 

Além dos testes determinantes para a escolha do modelo ideal, alguns outros testes serão 

utilizados para determinar a qualidade do modelo, visando detectar a presença de 

heterocedasticidade, multicolinearidade e a estacionariedade ou não da série. 

  De acordo com Gujarati e Porter (2011), enquanto a homoscedasticidade ocorre 

quando a variância condicional de 𝑢𝑖 é um número constante igual a 𝜎2, a heterocedasticidade 

é justamente o oposto, nesse caso a variância de  𝑢𝑖  é desigual. A presença de 

heterocedasticidade prejudica a eficiência dos estimadores MQO (Mínimos Quadrados 

Ordinários) por não possuírem variância mínima. Para checar se há ou não presença de 

heterocedasticidade, utiliza-se o Teste de Breusch-Pagan, que possui como hipótese nula a 

presença de efeitos significativos.  

Segundo Gujarati e Porter (2011), a multicolinearidade remete a existência de uma 

relação linear perfeita entre todas ou apenas algumas variáveis explicativas de uma regressão. 

Entretanto, a multicolinearidade também atinge as variáveis que estão intercorrelacionadas, 

porém não perfeitamente. Além disso, a presença de multicolinearidade gera algumas 

consequências, caso haja a presença de colinearidade perfeita, os coeficientes de regressão 

serão indeterminados e os erros padrão não definidos, porém, se a colinearidade for quase 

perfeita, os coeficientes de regressão podem ser estimados, porém com erros-padrão que 

tendem a serem altos. Uma maneira de detectar a presença de multicolinearidade pode ser feita 
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com a utilização do valor do Fator de Inflação da Variância (FIV), isto porque quando a 

colinearidade de um regressor para com outros regressores aumenta, o FIV também aumenta. 

A checagem da multicolinearidade neste trabalho será feita mediante a estimativa do FIV de 

cada uma das variáveis explicativas. 

Quanto à estacionariedade, ainda de acordo com Gujarati e Porter (2011), uma série 

temporal não estacionária limita o estudo do seu comportamento apenas ao período analisado 

em questão, isto porque a sua média ou a sua variância (ou até mesmo as duas) irá variar com 

o tempo. Consequentemente, uma série temporal não estacionária não pode ser generalizada 

para outros períodos, prejudicando assim a sua utilidade para previsões.  Para averiguar se a 

série temporal é ou não estacionária são utilizados os testes de raiz unitária, nesta pesquisa, o 

teste escolhido foi Teste de Dickey-Fuller Aumentado. 

4.1. Modelo estimado  

 

Nesta seção é apresentado o modelo que foi elaborado para a realização desta pesquisa.  

Foram utilizados os dados das 27 unidades federativas brasileira durante 17 anos, no intervalo 

de 2002 a 2018, gerando um total de 459 observações. Todos os resultados foram obtidos por 

meio do software estatístico R.3 

Abaixo, apresenta-se o modelo, baseado na metodologia de dados em painel, que será 

empregado neste trabalho: 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 =   Y + β1Giniit + β2TxDesocupit + β3Pobrezait + β4Escolaridadeit +

 β5EmpIndusit +  β6PIBIndusit + β7PIBServit +  β8PIBAgroit +  𝑢it          (2) 

 

em que: 

Inform = a taxa de informalidade das unidades federativas em cada ano; 

𝑌 = intercepto do modelo; 

𝛽 = coeficiente a ser estimado; 

Gini = o índice de Gini anual de cada uma das unidades federativas; 

 

3  O R trata-se de um ambiente de software livre para computação estatística e gráfica. 
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TxDesocup = a taxa de desocupação, por UF; 

TxPobreza = a taxa de pobreza anual de cada uma das UF’s; 

Escolaridade = escolaridade média, por UF;  

EmpIndus = proporção do emprego industrial no emprego total; 

PIBIndus = participação da indústria no PIB; 

PIBServ = participação do setor de serviços no PIB; 

PIBAgro = participação do setor agrícola no PIB; 

𝑢𝑖𝑡 = termo de erro. 

4.2. Descrição das variáveis 

 

Para analisar a relação entre a informalidade e a desindustrialização foram utilizados 

alguns indicadores socioeconômicos presentes na literatura da informalidade conjuntamente 

dos indicadores relacionados ao desempenho da indústria, tanto no emprego quanto no PIB, nas 

Unidades Federativas como variáveis independentes na construção do modelo econométrico. 

As variáveis escolhidas para estimação do modelo e os sinais esperados das relações 

entre as variáveis independentes e a dependente podem ser observadas na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Informações sobre as variáveis escolhidas para o modelo 

Variável dependente Terminologia  

Taxa de Informalidade Inform  

Variável independente  Sinal esperado 

Índice de Gini Gini Positivo 

Taxa de desocupação TxDesocup Positivo 

Escolaridade média Escolaridade Negativo 

Taxa de pobreza TxPobreza Positivo 

Proporção do emprego industrial no emprego 

total 
EmpIndus Positivo/Negativo 

Parcela do setor industrial no PIB PibIndus Positivo/Negativo 

Parcela do setor de serviços no PIB PibServ Positivo/Negativo 

Parcela do setor agrícola no PIB PibAgro Positivo/Negativo 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A variável dependente informalidade refere-se ao percentual de indivíduos atuando na 

informalidade em relação à população ocupada. A formação dessa variável foi realizada por 

meio dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), tendo a definição da informalidade 

baseada nas condições de ocupação utilizadas em ambas as pesquisas. Devido ao recorte 

temporal, a metodologia utilizada na PNAD foi substituída para a PNADc sofrendo algumas 

alterações, especialmente nas variáveis referentes à condição de ocupação, por conta disso, os 

grupos considerados como informais não são exatamente os mesmos em todo o período 

analisado. No entanto, a escolha das condições de ocupação que compõem a informalidade foi 

feita com o objetivo de equiparar a definição durante o período de 2002 a 2018. Dessa forma, 

de 2002 a 2015 os indivíduos classificados como informais pertencem às seguintes categorias: 

outros empregados sem carteira; trabalhador doméstico sem carteira; conta- própria e 

não remunerado. Enquanto a partir do ano de 2016, as condições de ocupação classificadas 

como informais são: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; 

trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; empregado no setor público 

sem carteira de trabalho assinada; conta-própria e trabalhador familiar auxiliar. 

Cabe ressaltar que as variáveis independentes, taxa de pobreza, taxa de desocupação, 

índice de Gini e escolaridade média foram escolhidas devido a sua presença na literatura da 

informalidade, pois apesar de não serem o foco central desta pesquisa tornam o modelo mais 

completo, evitando vieses de estimação como efeitos indesejados sobre os erros-padrão e, 

consequentemente, sobre a representatividade das variáveis escolhidas, contribuindo dessa 

forma para melhores resultados.    

A variável taxa de pobreza diz respeito à proporção de indivíduos que possuem 

rendimento mensal abaixo de um valor estipulado como linha de pobreza pelo programa social 

Bolsa Família, considerando todos aqueles indivíduos que possuem rendimento mensal inferior 

ao valor determinado como pobres. As linhas de pobreza sofreram modificações devido aos 

reajustes no benefício do programa no decorrer dos anos, sendo assim, os valores referentes às 

linhas de pobreza no recorte temporal referem-se aos indivíduos com rendimento mensal 
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inferior a R$ 100,00 de 20024 a 2005; R$120,00 de 2006 a 2009; após 2009 e até 2013, 

R$140,00; 2014 a 2015, R$154,00; em 2016, R$ 170,00; e por fim,  de 2017 a 2018 com o 

valor estipulado de R$187,00. 

Já a  taxa de desocupação entende-se como a proporção de indíviduos desocupados em 

relação ao total de pessoas em idade economicamente ativa, que inclui as pesssoas ocupadas ou 

desocupadas no período de referência. A PNAD, a qual foi utilizada neste trabalho até o ano de 

2015 como fonte de dados para a construção da taxa de desocupação, define como desocupados 

aqueles indíviduos sem trabalho que tomaram, efetivamente, alguma providência à procura de 

trabalho na semana de referência. No entanto, essa descrição modifica-se na metodologia 

utilizada na PNADc, a qual estabele como desocupados os indíviduos que tomaram alguma 

providência em busca de trabalho até o período de 30 dias com disponibilidade para assumí-lo 

na semana de referência, também são considerados aqueles que não tomaram nenhuma 

providência no período de 30 dias pois já haviam conseguido trabalho, cujo início seria após a 

semana de referência. 

A variável Gini trata-se de um indicador utilizado para mensurar a desigualdade, nesse 

caso, das unidades federativas. O coeficiente é um valor que varia entre 0 e 1, em que quanto 

mais próximo de 0, menor a desigualdade e quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade 

(alcançando o valor “1” a desigualdade seria absoluta). 

Com relação à variável grau de escolaridade médio, Mello e Santos (2009) em seu 

estudo acerca da relação entre informalidade e a escolaridade dos indíviduos, revela que o grau 

de distribuição educacional dos indivíduos é um fator preponderante na evolução da 

informalidade sendo o principal responsável pela elevação do grau de formalidade da economia. 

Sendo assim, a escolha dessa variável justifica-se pela sua forte relação com a variável 

dependente, e, por conta disso, indicadores do grau de escolaridade (número médio de anos de 

esudo) de cada Unidade Federativa foram considerados na elaboração desse modelo. 

Para indicar o fenômeno da desindustrialização foram escolhidas duas variáveis, a 

primeira é a proporção do emprego da indústria de tranformação no emprego total a qual refere-

se ao indicador utilizado na definição clássica de desindustrialização de  Rammanaswy e 

 

4 Ressalta-se que apesar do Bolsa Família ter sido criado apenas em 2003, o que foi utilizado no ano de 2002 foi a 

sua linha de corte estabelecida em 2003 para a concessão do benefício. 
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Rowthorn (1997) e a segunda variável, parcela do setor industrial no PIB, a qual também refere-

se a um indicador da desindustrialização, porém proposto posteriormente por Tregenna (2009). 

A  escolha da participação do setor de serviços e agrícola no PIB como variável 

independente é justificada  pelo  intuito de tornar o modelo mais completo e  consequentemente 

verificar como a variável dependente relaciona-se com esses outros setores. 

A fim de tornar o modelo mais intuitivo, contribuindo para uma melhor interepretação 

das relações entre as variáveis, foi aplicado um logaritmo em todas as variáveis presentes na 

regressão, de modo que o modelo assume a forma funcional de log-log. A escolha é justificada 

pois, de acordo com Gujarati e Porter (2011), quando um modelo assume essa forma funcional,  

o coeficiente angular 𝛽2 mensura a elasticidade de Y com relação a X, ou seja, a variação 

percentual de Y corresponde a uma dada variação percentual em X. 

 

4.3. Fonte de dados 

 

Neste trabalho os dados referentes a características do trabalho, rendimento e da 

educação são oriundos da PNAD, a qual tem como objetivo acompanhar as flutuações e 

evolução no curto, médio e longo prazo da força de trabalho e outras informações necessárias 

para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. Esses dados são obtidos por meio 

das entrevistas realizadas no decorrer do ano, de modo que as informações acerca dos temas 

abordados pela pesquisa são provenientes das declarações feitas pelos entrevistados. No mais, 

devido à substituição da PNAD para a PNADc, os dados utilizados a partir de 2016 serão 

oriundos da divulgação anual realizada por esta última. 

Quanto as informações a respeito do emprego na indústria de transformação durante o 

utiliza-se como base de dados a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a qual trata-se 

de uma declaração obrigatória a todos os estabelecimentos, tanto públicos quanto privados, 

mesmo que não tenham tido movimentação, solicitada pelo Ministério da Economia cujo 

objetivo é coletar informações acerca da atividade trabalhista no país. Esses dados são 

disponibilizados pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

E, por último, os dados referentes à participação dos setores industrial, agricultura e de 

serviços (excetuando administração, defesa, educação, saúde públicas e seguridade social) 
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também são oriundos do IBGE, com a colaboração dos Órgãos Estaduais de Estatística, 

Secretarias Estaduais de Governo e da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA, estando disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). 

 

5. RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na estimação do modelo 

econométrico com dados em painel, assim como a apresentação dos testes realizados para 

verificar a qualidade do modelo estimado. Na Tabela 2 estão expostas as estastísticas descritivas 

referentes às variáveis escolhidas para a estimação do modelo. 

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas das variáveis. 

Variáveis N Média Desvio padrão Min Pctl(25) Pctl(75) Max 

Inform 459 0.531 0.213 0.296 0.452 0.587 4.583 

Gini 459 0.517 0.040 0.408 0.486 0.543 0.636 

Escolaridade 459 6.943 1.081 4.152 6.206 7.672 10.005 

TxDesocup 459 0.086 0.029 0.027 0.066 0.103 0.204 

Pobreza 459 0.079 0.057 0.007 0.034 0.110 0.336 

EmpIndus 459 0.133 0.072 0.024 0.075 0.171 0.340 

PibIndus 459 0.221 0.083 0.039 0.167 0.277 0.447 

PibAgro 459 0.082 0.055 0.003 0.040 0.112 0.316 

PibServ 459 0.450 0.062 0.328 0.405 0.486 0.675 

Fonte: Elaboração própria com o pacote stargazer do R. 

 

Como é possível observar na Tabela 2, a média da variável dependente (Inform), 

referente à taxa de informalidade é de 53,1%. A proporção do emprego industrial dentro do 

emprego total (EmpIndus) média foi de 13,3%. Quanto à participação do setor industrial no 

PIB (PibIndus), a média ficou em torno de 22,1%. De modo geral, percebe-se que a 

informalidade no período continuou alta, acompanhada de uma participação média do emprego 

industrial pouco significante, conjuntamente de uma parcela no PIB por parte da indústria 

pouco significativa, dado que se trata de um país em desenvolvimento.  

Quanto à testagem do modelo, conclui-se, a partir dos resultados expostos na Tabela 3, 

que não há presença de multicolinearidade, visto que conforme mostram os resultados o FIV 
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(Fator Inflação da Variável) referente às variáveis explicativas não apresentaram nenhum valor 

acima de 10, o qual conforme Wooldridge (2010) é utilizado como o valor elegido para 

constatar a presença de multicolinearidade, dessa forma o modelo não viola a premissa do 

modelo clássico. 

 

Tabela 3 - Resultado do FIV 

Fator Inflação da Variável (FIV)     

Gini Escolaridade Pobreza TxDesocup EmpIndus PibIndus PibServ PibAgro 

1.873 3.950 4.176 1.387 4.021 2.830 1.814 2.408 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Em relação às outras premissas clássicas, o resultado do teste de raiz unitária Dickey-

Fuller Aumentado, apresentado na Tabela 4 e de forma mais detalhada no Apêndice A, rejeitou 

a hipótese nula de estacionariedade, revelando que a série temporal utilizada na estimação do 

modelo econométrico não apresenta problemas de estacionariedade.  Quanto às premissas do 

modelo de regressão linear clássico, confirma-se que não há presença de heterocedasticidade 

no modelo, pois o Teste de Breusch-Pagan apresentou um p-valor acima de 0,05.   

No que diz respeito à escolha do melhor modelo, conforme a Tabela 4, o Teste de 

Hausman apresentou um p-valor menor que o nível de significância estabelecido (5%), 

indicando que os efeitos fixos eram mais adequados, porém o Teste F advertiu que os efeitos 

fixos não eram significantes, sugerindo o modelo tradicional de dados empilhados (pooled) 

como oportuno. Como confirmação da escolha do modelo de dados empilhados, o Teste do 

Multiplicador de Lagrange obteve um p-valor maior que 5%, confirmando que o modelo de 

dados agrupados era o mais adequado para a estimação da regressão. 

A seguir, na Tabela 4, estão expostos os resultados da regressão, assim como o dos testes 

realizados para definir o modelo mais adequado e também aqueles executados para verificar a 

qualidade do modelo. 
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Tabela 4- Resultados da estimação do modelo pooled. 

 Variável dependente 

 log(Inform) 

log(Gini) -0.155 
 (0.114)5 

log(Escolaridade) -0.252*** 
 (0.081) 

log(Pobreza) 0.114*** 
 (0.017) 

log(TxDesocup) 0.115*** 
 (0.022) 

log(EmpIndus) -0.126*** 
 (0.021) 

log(PibIndus) 0.116*** 
 (0.025) 

log(PibServ) -0.133** 
 (0.065) 

log(PibAgro) 0.051*** 
  (0.011) 

Constant 0.272 
 (0.166) 
  

Observations 459 

R2 0.598 

Adjusted R2 0.591 

F Statistic 

F Test 

Hausman Test 

LM Test 

Breusch-Pagan  

ADF Test                                                                      

83.638*** (df = 8; 450) 

9.243 

0.000 

5.107 

0.886 

0.01 

Note: *p<0,1;**p<0,05;***p<0.01 

Fonte: Elaboração própria por meio do pacote stargazer no R. 

 

Com base nas informações da Tabela 4, contata-se que todas as variáveis são 

significativas ao valor de 5% de significância, exceto a variável referente ao coeficiente de Gini. 

 

5 Os valores entre parênteses referem-se ao erro-padrão de cada uma das variáveis. 
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O 𝑅2 ajustado indica que 59,1% do comportamento da variável dependente é explicado pelas 

variáveis explicativas. 

A variável referente ao Índice de Gini, além de não ser significativa, não apresenta o 

sinal esperado de acordo com o coeficiente que pode assumir valores entre 0 e 1, em que quanto 

mais próximo de 1 maior a desigualdade ou seja, um aumento de percentual no coeficiente não 

levaria a uma diminuição da taxa de informalidade. 

Em relação à variável taxa de desocupação, o coeficiente estimado apresenta o sinal 

esperado, visto que um aumento de um ponto percentual acarreta num aumento de 0,11% na 

taxa de informalidade.  

A variável escolaridade, relacionada ao número médio de anos de estudo, apresenta a 

relação esperada com a variável dependente, informalidade, estando de acordo com a teoria 

econômica, conforme Mello e Santos (2010), visto que o aumento do nível médio de 

escolaridade tende a impactar negativamente na taxa de informalidade, de modo que, nesse 

modelo analisado foi possível estimar que um aumento de um por cento nos anos de estudo 

acarretaria em uma diminuição de cerca de 0,25% na taxa de informalidade.  

Quanto à relação da pobreza com a informalidade, o coeficiente estimado apresenta o 

resultado esperado, no qual um aumento percentual na taxa de pobreza implicaria num 

acréscimo de 0,11% na taxa de informalidade, o que pode ser questionado é o pouco impacto 

que o aumento de indivíduos abaixo da linha de pobreza implica na informalidade, no entanto, 

o coeficiente apresenta o sinal esperado, pois localidades com taxas de pobrezas mais elevadas 

tendem a ter um maior número de trabalhadores informais.  

A variável emprego industrial, representante da teoria clássica da desindustrialização, 

expressa uma relação inversamente proporcional com a informalidade, de modo que segundo o 

modelo estimado, um aumento de 1% no emprego industrial diminuiria em cerca de 0,12% na 

taxa de informalidade. Percebe-se que apesar do desempenho pouco significativo do número  

de trabalhadores formais no setor (vide Gráfico 1, página 18), o emprego na indústria de 

transformação ainda assim contribui para a diminuição da informalidade. Essa relação 

inversamente proporcional condiz com a hipótese proposta neste trabalho de que a diminuição 

da proporção do emprego industrial no emprego total impacta de maneira negativa na taxa de 

informalidade, ou seja, se o aumento do emprego industrial afeta negativamente a taxa de 

informalidade, a diminuição do número de postos de trabalho na indústria consequentemente 

acarretaria numa redução dos trabalhadores informais, de modo que a desindustrialização sob 
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a definição clássica ( Rammanaswy e Rowthorn, 1997) gera consequências no número de 

informais.  

Ademais, o resultado também está de acordo com Dasgupta e Singh (2006), de que a 

desindustrialização faz com que excedente do emprego do setor agrícola tende a regredir para 

agricultura ou ser direcionado para o setor informal, ao invés de ser direcionado para o setor 

industrial de serviços, implicando, consequentemente, num aumento da informalidade. Além 

disso, o resultado também condiz com as consequências da desindustrialização na América 

Latina expostas por Rodrik (2015), pois segundo o autor o fenômeno contribui para que os 

países da região sejam assolados por altas taxas de informalidade.  

Em relação à variável PibIndus, verifica-se que um aumento de 1% na parcela do setor 

industrial no PIB impacta num aumento de 0,11% na taxa de informalidade, de modo que a 

hipótese de desindustrialização sob o indicativo defendido por Tregenna (2009) de diminuição 

da participação da indústria no PIB, ao contrário da teoria clássica da desindustrialização não 

obteve efeitos de diminuição na taxa de informalidade. No entanto, um aumento no PIB da 

indústria pode ser impulsionado pela elevação do grau de produtividade do setor, porém, de 

qualquer forma, é uma questão que deve ser analisada com uma maior profundidade, visto que 

durante o período analisado a indústria de transformação foi o setor que teve a segunda maior 

parcela dos empregos formais (vide Gráfico 1, página 18), embora não sejam valores muito 

expressivos. 

Quanto à variável referente ao setor de serviços, PibServ, um aumento de 1% na 

participação do setor no PIB  acarretaria numa diminuição de 0,13% na variável dependente. A 

relação inversamente proporcional com a informalidade condiz com a participação do setor no 

emprego formal, de modo que, como pode ser visualizado no Gráfico 1, durante todo o período 

analisado foi responsável por mais de 30% da alocação das ocupações formais. 

Por último, a variável PibAgro, não gerou efeitos negativos na taxa de informalidade, pois um 

aumento percentual na participação no PIB do setor agrícola impactaria em um aumento de 

0,05% na variável dependente. Entretanto, o resultado do coeficiente da variável, mesmo que 

positivo, ser menor que o efeito da participação do PIB na indústria na variável dependente 

(0,11%), acaba sendo incoerente com as informações do Gráfico 1 visto que o setor agrícola 

possui o menor grau de formalização dentre os três setores. Dessa maneira, esperava-se que o 

impacto do setor industrial na informalidade fosse, pelo menos, menor que o efeito do setor 

agrícola.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar de que maneira o processo de 

desindustrialização relaciona-se com a estrutura do emprego, em especial, com a informalidade. 

Dessa forma, foram utilizadas as duas definições do fenômeno, valor adicionado da indústria e 

emprego industrial, a fim de analisar como ambos se relacionam com a taxa de informalidade 

no período de 2002 a 2018, por meio da estimação do modelo econométrico de dados em painel. 

Por meio da regressão estimada, a intenção principal deste trabalho foi apurar se as 

variáveis representantes da desindustrialização assumiam uma relação inversamente 

proporcional com a taxa de informalidade, ou seja, se o crescimento da participação da  

indústria no PIB e o aumento da proporção do emprego industrial acarretariam em uma 

diminuição do número de trabalhadores informais. 

Quanto às variáveis utilizadas referentes à literatura da informalidade, como já era 

previsto todas apresentaram o sinal esperado e também foram estatisticamente significativas, 

com exceção do índice de Gini, o qual além de não ser significativo no modelo, apresentando 

sinal positivo, estando, consequentemente, em desacordo com a relação da desigualdade com a 

informalidade 

Os resultados relacionados à desindustrialização, a partir da definição clássica de  

Rammanaswy e Rowthorn (1997),  mostraram que o aumento do emprego industrial gera 

efeitos negativos na taxa de informalidade. Dessa forma, é possível inferir que durante o 

período analisado o emprego industrial teve impacto contrário na taxa de informalidade, de 

modo que, é factível presumir que o processo de desindustrialização precoce, com a redução da 

parcela do emprego na indústria de transformação, colaborou para que o setor, dada a sua 

capacidade de gerar empregos formais, contribua de uma maneira menos significativa para a 

formalização do emprego, acarretando, consequentemente, num aumento da taxa de 

informalidade. Isto ocorre porque por mais que o setor de serviços detenha grande parte dos 

trabalhadores formais, o que é caracterizado como um movimento natural do desenvolvimento 

sob a ótica kaldoriana, quando ocorre de maneira precoce, o excedente do setor agropecuário 

que deveria migrar para a indústria tende a permanecer na agricultura ou migrar para o setor 

informal.  

Em relação à definição moderna de Tregenna (2009), percebe-se que o aumento da 

participação da indústria no PIB não acarreta na diminuição da taxa de informalidade. Isto pode 



48 

 

 

ser justificado porque um aumento da produção bruta industrial não vem acompanhada 

necessariamente de um aumento tão significativo no número de trabalhadores, sendo a 

produção apenas intensificada mediante o avanço tecnológico, aumentando assim a 

produtividade no setor ou o resultado pode ter sido apenas uma consequência da pouca 

relevância que a indústria tem apresentado no PIB. 

 Talvez para a obtenção com maior amplitude da relação do comportamento industrial 

com o número de ocupações informais no Brasil seja necessário uma análise utilizando outros 

recortes temporais com o intuito de entender como a relação entre a indústria e a informalidade 

se deu em outros períodos, buscando comparar o impacto quantitativo que a indústria obteve 

sobre a informalidade. Caberia também uma análise considerando o comportamento da 

produtividade no setor, a fim de compreender com maior precisão como o valor adicionado da 

indústria relaciona-se com a taxa de informalidade. 

Por fim, o objetivo deste trabalho foi alcançado e a sua hipótese aceita de que, durante 

o perído analisado, a informalidade é afetada pelos indicadores da desindustrialização, de modo 

que a diminuição do emprego industrial contribuiu para o aumento de ocupações informais. 

Dessa forma, a ocorrência do processo de desindustrialização precoce na sua definição clássica 

afeta a taxa de informalidade, visto que de acordo com os resultados obtidos, durante o período 

de 2002 a 2018 as ocupações industriais tiveram um efeito positivo na formalização da 

economia. 
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APÊNDICE A - SCRIPT UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 

RESULTADOS DA PESQUISA  

LINGUAGEM R 

Exportando e transformando os dados 

library(readxl) 
dados3 <- read_excel("C:/Users/Fernanda/Desktop/Dados/dados3.xlsx") 
 

library(plm) 
dadost<-pdata.frame(dados3, index = c("Ano", "UF")) 
 
library(dplyr) 

##  
## Attaching package: 'dplyr' 

Montagem do modelo 

Pooled 

reg.pool= (plm(log(Informais)~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) + log(Pobres) 
+ log(Desocupados)+ log(PropIndus) + log(PibIndus) + log(PibServ) + log(Pi
bAgro) , data= dadost, model = "pooling")) 
 
summary(reg.pool) 

## Pooling Model 
##  
## Call: 
## plm(formula = log(Informais) ~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) +  
##     log(Pobres) + log(Desocupados) + log(PropIndus) + log(PibIndus) +  
##     log(PibServ) + log(PibAgro), data = dadost, model = "pooling") 
##  
## Balanced Panel: n = 17, T = 27, N = 459 
##  
## Residuals: 
##      Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max.  
## -0.227305 -0.067826 -0.012425  0.049521  2.290267  
##  
## Coefficients: 
##                   Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
## (Intercept)       0.272132   0.165628  1.6430  0.101074     
## log(Gini)        -0.154625   0.114017 -1.3562  0.175728     
## log(MédiaEstudo) -0.251810   0.081334 -3.0960  0.002084 **  
## log(Pobres)       0.113973   0.017467  6.5252 1.833e-10 *** 
## log(Desocupados)  0.115287   0.022297  5.1706 3.518e-07 *** 
## log(PropIndus)   -0.126309   0.020684 -6.1067 2.201e-09 *** 
## log(PibIndus)     0.116383   0.025319  4.5967 5.583e-06 *** 
## log(PibServ)     -0.132529   0.065488 -2.0237  0.043591 *   
## log(PibAgro)      0.050613   0.010512  4.8150 2.014e-06 *** 
## ---. 
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## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Total Sum of Squares:    21.73 
## Residual Sum of Squares: 8.7376 
## R-Squared:      0.59789 
## Adj. R-Squared: 0.59074 
## F-statistic: 83.638 on 8 and 450 DF, p-value: < 2.22e-16 

Efeitos fixos 

reg.ef= (plm(log(Informais)~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) + log(Pobres) + 
log(Desocupados)+ log(PropIndus) + log(PibIndus) + log(PibServ) + log(PibA
gro) , data= dadost, model = "within")) 
 
summary(reg.ef) 

## Oneway (individual) effect Within Model 
##  
## Call: 
## plm(formula = log(Informais) ~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) +  
##     log(Pobres) + log(Desocupados) + log(PropIndus) + log(PibIndus) +  
##     log(PibServ) + log(PibAgro), data = dadost, model = "within") 
##  
## Balanced Panel: n = 17, T = 27, N = 459 
##  
## Residuals: 
##       Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max.  
## -0.2319260 -0.0505677 -0.0072888  0.0360124  2.2319614  
##  
## Coefficients: 
##                   Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
## log(Gini)        -0.220244   0.125240 -1.7586   0.07936 .   
## log(MédiaEstudo) -0.586882   0.115684 -5.0732 5.811e-07 *** 
## log(Pobres)       0.083587   0.021149  3.9522 9.037e-05 *** 
## log(Desocupados)  0.034978   0.024891  1.4052   0.16067     
## log(PropIndus)   -0.130850   0.019922 -6.5682 1.459e-10 *** 
## log(PibIndus)     0.135411   0.024274  5.5785 4.276e-08 *** 
## log(PibServ)     -0.195861   0.063501 -3.0844   0.00217 **  
## log(PibAgro)      0.018437   0.011070  1.6655   0.09653 .   
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Total Sum of Squares:    19.615 
## Residual Sum of Squares: 7.5497 
## R-Squared:      0.6151 
## Adj. R-Squared: 0.59381 
## F-statistic: 86.6945 on 8 and 434 DF, p-value: < 2.22e-16 

Efeitos aleatórios 

reg.ea= (plm(log(Informais)~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) + log(Pobres) + 
log(Desocupados)+ log(PropIndus) + log(PibIndus) + log(PibServ) + log(PibA
gro) , data= dadost, model = "random", random.method = "walhus")) 
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summary(reg.ea) 

## Oneway (individual) effect Random Effect Model  
##    (Wallace-Hussain's transformation) 
##  
## Call: 
## plm(formula = log(Informais) ~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) +  
##     log(Pobres) + log(Desocupados) + log(PropIndus) + log(PibIndus) +  
##     log(PibServ) + log(PibAgro), data = dadost, model = "random",  
##     random.method = "walhus") 
##  
## Balanced Panel: n = 17, T = 27, N = 459 
##  
## Effects: 
##                    var  std.dev share 
## idiosyncratic 0.017912 0.133837 0.941 
## individual    0.001124 0.033524 0.059 
## theta: 0.3907 
##  
## Residuals: 
##      Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max.  
## -0.200174 -0.058726 -0.010200  0.046930  2.268391  
##  
## Coefficients: 
##                   Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)     
## (Intercept)       0.273922   0.183298  1.4944 0.1350695     
## log(Gini)        -0.215609   0.118634 -1.8174 0.0691522 .   
## log(MédiaEstudo) -0.360373   0.094332 -3.8203 0.0001333 *** 
## log(Pobres)       0.107971   0.018775  5.7507 8.886e-09 *** 
## log(Desocupados)  0.077236   0.023512  3.2849 0.0010201 **  
## log(PropIndus)   -0.128503   0.020149 -6.3775 1.800e-10 *** 
## log(PibIndus)     0.124817   0.024574  5.0792 3.790e-07 *** 
## log(PibServ)     -0.159943   0.063862 -2.5045 0.0122619 *   
## log(PibAgro)      0.036028   0.010668  3.3774 0.0007318 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Total Sum of Squares:    20.4 
## Residual Sum of Squares: 8.1251 
## R-Squared:      0.60171 
## Adj. R-Squared: 0.59462 
## Chisq: 679.816 on 8 DF, p-value: < 2.22e-16 

Teste F (Chow) 

library(plm) 
pFtest(reg.ef, reg.pool) 

##  
##  F test for individual effects 
##  
## data:  log(Informais) ~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) + log(Pobres) +  .
.. 
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## F = 4.268, df1 = 16, df2 = 434, p-value = 9.243e-08 
## alternative hypothesis: significant effects 

Teste Hausman 

phtest(reg.ef,reg.ea) 

##  
##  Hausman Test 
##  
## data:  log(Informais) ~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) + log(Pobres) +  .
.. 
## chisq = 29.461, df = 8, p-value = 0.0002632 
## alternative hypothesis: one model is inconsistent 

Teste Breusch-Pagan 

plmtest(reg.pool, type = "bp") 

##  
##  Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) for balanced panels 
##  
## data:  log(Informais) ~ log(Gini) + log(MédiaEstudo) + log(Pobres) +  .
.. 
## chisq = 20.797, df = 1, p-value = 5.107e-06 
## alternative hypothesis: significant effects 

Teste heterocedasticidade 

library(lmtest) 

## Loading required package: zoo 

##  
## Attaching package: 'zoo' 

## The following objects are masked from 'package:base': 
##  
##     as.Date, as.Date.numeric 

bptest(reg.pool) 

##  
##  studentized Breusch-Pagan test 
##  
## data:  reg.pool 
## BP = 3.658, df = 8, p-value = 0.8866 

Teste multicolinearidade 

library(car) 

## Loading required package: carData 

##  
## Attaching package: 'car' 
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## The following object is masked from 'package:dplyr': 
##  
##     recode 

vif(reg.pool) 

##        log(Gini) log(MédiaEstudo)      log(Pobres) log(Desocupados)  
##         1.873367         3.950965         4.176584         1.387627  
##   log(PropIndus)    log(PibIndus)     log(PibServ)     log(PibAgro)  
##         4.021228         2.830639         1.814000         2.408531 

Teste de estacionariedade 

library(tseries) 

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod': 
##   method            from 
##   as.zoo.data.frame zoo 

adf.test(dados3$`tx de informalidade`) 

## Warning in adf.test(dados3$`tx de informalidade`): p-value smaller than
 printed 
## p-value 

##  

##  Augmented Dickey-Fuller Test 

##  

## data:  dados3$`tx de informalidade` 

## Dickey-Fuller = -6.9803, Lag order = 7, p-value = 0.01 

## alternative 
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