
 

REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INFORMAIS NO 

CENÁRIO NACIONAL BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2003 A 2013: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DO IES 

 

SCHULZ, Jéferson Réus da Silva
1
 

ZAJONZ, Bruna Tadielo
2
 

DÖRR, Andrea Cristina
3
 

BUM, Tônia Magali Moraes
4
 

 

 

Palavras-chave: Economia Informal. IES. Economia Subterrânea.  

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A economia informal representa uma categoria de trabalhadores que requer maior 

atenção por parte das autoridades pela posição de fragilidade que ocupa dentro do mercado de 

trabalho, de modo que deve estar na pauta da agenda de discussões que envolvem políticas de 

emprego e renda e de bem estar social. Este segmento do mercado de trabalho comporta 

empregados e empregadores que operam às margens da legislação trabalhista e 

previdenciária, sem qualquer forma de amparo e proteção legal que regulamente suas 

atividades. 

A definição de informal, embora não exista um consenso sobre seu significado, sugere 

uma diversidade considerável de trabalhadores que são privados de condições básicas ou 

mínimas de trabalho e de proteção social e que enfrentam desvantagens e problemas se 

comparados aos trabalhadores com emprego formal (LEONE, 2010). As atividades informais 

e os trabalhadores que auferem renda por meio delas compõe a economia informal, onde 

empregados e empregadores operam sem proteção e reconhecimento da legislação.  

 A economia informal desenvolve-se no cerne de uma série de problemas, dentre os 

quais se destacam as elevadas taxas de desemprego, o subemprego, a pobreza, a desigualdade 

de gênero e a precariedade do trabalho (BIT, 2014). Como economia informal, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) (2006) considera todas aquelas atividades de cunho 
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econômico dos trabalhadores e das unidades econômicas que deixam de agir de acordo com 

regras formais, seja em virtude da legislação ou da prática.  

 Dentre as principais características implícitas à economia informal destacam-se o 

elevado déficit de trabalho digno e uma parcela consideravelmente grande de trabalhadores 

pobres desamparados (BIT, 2014). Este segmento da economia caracteriza-se também pelo 

alto grau de heterogeneidade presente nas diversas situações pelas quais a informalidade se 

manifesta. 

O presente estudo tem como objetivo analisar a representatividade da economia 

informal [também conhecida como economia subterrânea] no cenário nacional brasileiro no 

período que se estende de 2003 a 2013, tendo como base o Índice de Economia Subterrânea 

(IES) divulgado anualmente, desde 2003, pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 

(ETCO) em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

(IBRE/FGV).  

 

2 METODOLOGIA 

 

 Pesquisa, de acordo com Gil (2008), consiste em um processo formal e sistemático 

que implica no desenvolvimento do método científico. Conforme o mesmo autor, a pesquisa 

tem como objetivo fundamental a descoberta de respostas para problemas, utilizando-se, para 

tanto, do emprego de procedimentos científicos. O presente estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva, pois procura descrever as características de determinado fenômeno, o 

comportamento da economia subterrânea. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 175) “toda pesquisa implica o levantamento de 

dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas”. Na 

presente pesquisa optou-se por trabalhar com dados secundários. A base de dados utilizada 

baseia-se no cálculo do Índice de Economia Subterrânea (IES) divulgado anualmente pelo 

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV). O período abordado compreende os 

anos de 2003 [primeiro ano de divulgação do índice] até 2013 [último ano para o qual se tem 

os dados consolidados e já divulgados]. Os dados foram tabulados por meio do Programa 

Microsoft Office Excel 2007, o que permitiu a construção de gráficos e tabelas para facilitar a 

análise e a compreensão dos resultados.  

 

 



 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Na Contabilidade Nacional a economia informal é denominada economia subterrânea 

e caracteriza-se pelas atividades não declaradas, não contabilizadas e, desse modo, não 

controladas pelo poder público. Os principais problemas gerados pela economia subterrânea 

gravitam em torno da redução da arrecadação, da produção de competição desigual entre 

empresas dos setores formal e informal, da dificuldade na escolha e formulação de políticas 

para este segmento da atividade econômica que é também responsável por afetar a 

credibilidade das estatísticas oficias dada a dificuldade que há em se mesurar as atividades 

informais (ETCO, 2014). 

 Acerca do comportamento da economia subterrânea, que é um problema difícil de ser 

enfrentado em virtude da heterogeneidade pressente nas diversas atividades informais e pelo 

fato de não serem mensuradas de forma adequada nas estatísticas oficiais, o Instituto 

Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FVG), realiza desde 2003 o calculo do Índice 

de Economia Subterrânea (IES).  

 O IES consiste num estudo que estima os valores das atividades deliberadamente não 

declaradas aos poderes públicos, no intuito de sonegar impostos, e das atividades de 

trabalhadores que se encontram na informalidade em virtude da tributação e burocracia 

excessivas (ETCO, 2014). Atualmente, o cálculo do IES é realizado com base nos dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).  

 A Tabela 1 apresenta dados estimados relativos à mensuração da economia informal 

no período que se estende de 2003 a 2013. A proposta da Tabela é mostrar, em termos de 

equivalência, o quanto de moeda os informais movimentaram no referido período 

expressando estes valores em percentuais do Produto Interno Bruto (PIB). Dessa forma, o que 

se verifica é uma redução da participação das atividades da economia subterrânea no que 

equivale ao PIB. Isto se evidencia quando se observa que em 2003 as atividades informais 

equivaliam a 21,00% do PIB e em 2013 este percentual chegou a seu mínimo, com 16,20%.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1 – Mensuração da Economia Informal (2003-2013) 

  Milhões de Reais 

Anos % PIB Reais Correntes Reais a Preços de 2013 

2003 21,00 357.267,60 709.223,30 

2004 20,90 404.980,30 744.127,70 

2005 20,40 438.168,90 750.970,00 

2006 20,10 477.286,50 770.619,00 

2007 19,40 515.566,70 786.282,10 

2008 18,70 566.475,60 797.472,90 

2009 18,50 597.946,40 785.336,50 

2010 17,70 665.750,70 807.911,30 

2011 16,90 702.174,20 796.601,10 

2012 16,80 735.727,40 792.313,20 

2013 16,20 782.352,80 782.352,80 

Fonte: Adaptada do ETCO (2014). 

  

 Fica evidenciado que, conforme indicam as estimativas, os informais movimentaram o 

equivalente a 16,20% do PIB de 2013. Contudo, essas atividades não são contabilizadas pelas 

estatísticas oficiais do governo e não participam de forma direta do cálculo do PIB. 

 A Figura 1 mostra graficamente como de 2003 a 2013 o percentual da economia 

informal ou subterrânea, que equivale ao PIB, se reduziu em 4,80%, sofrendo uma redução 

gradual. Isto decorre, conforme o ETCO (2014), de um conjunto de fatores que têm 

contribuído para reduzir a informalidade através de incentivos à formalização. Dentre os 

fatores citados encontram-se a ampliação do acesso ao crédito, a desoneração tributária, a 

desburocratização de processos tributários e as políticas direcionadas aos pequenos 

empresários, como o Programa MEI. Dessa forma, se evidencia a importância das políticas 

públicas voltadas para a formalização das atividades informais. 

 

Figura 1 – Representação da economia informal em percentual do PIB (2003-2013). 

 

Fonte: Tabela 1 (2014). 



 

  

 Outro aspecto importante para fins de análise é considerar o montante, em reais 

correntes, do total da produção de bens e serviços que não é reportada ao governo, ficando a 

margem do PIB nacional. O que se observa, conforme indica a Figura 2, é que a 

movimentação de moeda corrente oriunda das atividades informais, aumentou no período que 

se estende de 2003 a 2013, chegando a movimentar R$ 782,352 bilhões de reais em 2013
3
. 

 

Figura 2 – Movimentação em moeda corrente da produção de bens e serviços da 

economia informal (2003-2013). 

 

Fonte: Tabela 1 (2014). 

  

 Contudo, quando observamos os valores da Tabela 1 deflacionados para o ano de 

2013, podemos constatar que houve uma tendência de aumento do montante de moeda 

movimentado pelos informais até o ano de 2008, com queda em 2009. A posterior elevação da 

quantidade de moeda movimentada pelas atividades informais em 2010 veio seguida de uma 

redução gradativa nos anos que se seguiram até 2013. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O que se observa quanto à análise do IES é que a representatividade das 

atividades informais vem diminuindo gradativamente no Brasil no período que se 

estende de 2003 a 2013. Isto pode ser decorrente, dentre outros fatores, devido ao 

incentivo e implementação de políticas de formalização.  

Dessa forma, as políticas de ampliação de acesso ao crédito, a desoneração tributária, 

a desburocratização de processos tributários e as políticas direcionadas aos pequenos 
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empresários, como o Programa Microempreendedor Individual (MEI), podem ser apontadas 

como fatores que contribuem para redução do IES na medida em que visam facilitar a entrada 

e a permanência de trabalhadores informais no mercado de trabalho formal. 
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