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Prefácio

A economia informal é um fenômeno amplo e generalizado em todo o mundo.
Dois bilhões de trabalhadores, ou 60% da população mundial ativa, atuam no setor
informal. Embora prevaleça sobretudo nas economias de mercados emergentes e em
desenvolvimento, a informalidade é também uma parte importante das economias
avançadas. Mesmo que às vezes trabalhadores e empresas optem por atuar no setor
informal para evitar impostos ou regulamentos, 85% de todos os trabalhadores
informais do mundo têm empregos precários em pequenas unidades de produção,
principalmente devido à falta de oportunidades no setor formal.
Isso tem consequências macroeconômicas importantes. Primeiro, as empresas
informais tendem a ser pequenas, têm baixa produtividade e não contribuem para
a base tributária. Portanto, os países ou regiões com maiores índices de informalidade são também os que registram crescimento abaixo do seu potencial. Além
disso, não recolhem impostos suficientes nem conseguem oferecer bens e serviços
básicos a toda a população, o que reforça a informalidade. Segundo, é mais provável que os trabalhadores informais sejam pobres e recebam salários mais baixos em
comparação com seus pares do setor formal, tanto porque carecem de proteção
social e acesso a crédito, como porque tendem a possuir um nível de escolaridade
mais baixo. Terceiro, as mulheres não só têm maior probabilidade de trabalhar no
setor informal em comparação com os homens, mas também figuram nas categorias mais precárias e mal remuneradas do emprego informal, em parte devido à
falta de acesso igualitário à educação e aos serviços de saúde.
Este livro reúne estudos recentes do corpo técnico do FMI e de pesquisadores
do meio acadêmico sobre as causas, as características e os principais efeitos da
informalidade. Busca aprofundar nosso entendimento da redução da informalidade como fator essencial para o desenvolvimento sustentável e inclusivo, devido aos
vínculos estreitos porém complexos da informalidade com a produtividade, a
pobreza e a desigualdade. Este conjunto de estudos é ainda mais pertinente no
contexto da atual pandemia de Covid-19, que atingiu mais duramente os trabalhadores informais nas economias de mercados emergentes e em desenvolvimento. Já
sabemos que a pandemia ameaça obliterar a última década de avanços na redução
da pobreza e da desigualdade, e que está pressionando a capacidade dos governos
para estender as redes de proteção social aos trabalhadores e empresas vulneráveis
do setor informal.
Formular e implementar políticas eficazes para enfrentar a informalidade exige,
antes de tudo, a capacidade para medi-la. E medir a informalidade é uma tarefa
intrinsecamente árdua, seja porque os participantes da economia informal não querem ser encontrados ou porque é difícil identificá-los. Outro desafio é que a informalidade decorre de múltiplas razões e pode assumir diversas formas dentro dos
países e entre eles. Este livro contribui para o debate sobre políticas de três formas.
Primeiro, propõe um novo indicador da economia informal que é coerente ao longo
v
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do tempo e entre os países. Segundo, analisa os determinantes da informalidade e
suas consequências para a economia, ao examinar seus efeitos sobre a produtividade,
os mercados de trabalho e a desigualdade entre os gêneros, bem como suas interações com a política fiscal e a inclusão financeira. Terceiro, embora reconheça que
não existe uma solução universal, esta obra argumenta que as políticas podem contribuir para a redução da informalidade. Melhorar o acesso à educação, considerar
a informalidade ao elaborar sistemas tributários e de proteção social, reforçar a
inclusão financeira e implementar políticas estruturais específicas podem ser medidas eficazes para promover o aumento da formalização.
Reduzir a informalidade com o passar do tempo é essencial para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Contudo, é inevitável que esse processo seja gradual,
considerando que as atividades informais são hoje o único meio de subsistência para
bilhões de pessoas. As análises e recomendações constantes desta obra são leitura
obrigatória para autoridades públicas, pesquisadores, profissionais e todos os interessados em formular políticas para criar um mundo mais próspero para todos.

Kristalina Georgieva
Diretora-Geral
Fundo Monetário Internacional
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INTRODUÇÃO

O que sabemos
sobre a economia informal?
Corinne Deléchat e Leandro Medina
A economia informal está há muito tempo no centro dos debates acadêmicos e de
políticas públicas, tanto pela sua onipresença como pelos seus complexos vínculos
com o processo de desenvolvimento econômico. A economia informal, que compreende atividades que têm valor de mercado e contribuiriam para a receita tributária e o PIB se fossem declaradas, é um fenômeno global generalizado. Segundo a
Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2018) cerca de 2 bilhões de trabalhadores, ou 60% do total da população empregada com 15 anos ou mais, atuam
no setor informal. De acordo com estimativas recentes, a economia informal
representa cerca de um terço da economia mundial.
Mas o que é a informalidade? Trata-se de um fenômeno complexo e multifacetado, difícil de medir e analisar. Por definição, as atividades informais não são
registradas ou são subregistradas, e seus participantes não querem ser contabilizados. Como indica Kanbur (2009, 2):
A informalidade é um termo que tem a dúbia distinção de combinar uma importância
máxima para a ação e as políticas públicas com um mínimo de clareza conceitual e
coerência na literatura analítica. Há uma infinidade de definições, o que leva à incoerência na análise e, o que é pior, ao fracasso das políticas públicas.

A informalidade abarca uma grande variedade de situações dentro dos países e
entre eles, e decorre de uma ampla gama de razões. Num extremo, a informalidade
pode ser o resultado de uma escolha deliberada, com pessoas e empresas decidindo
permanecer fora da economia formal para evitar impostos, contribuições sociais
ou o cumprimento de normas e exigências de licenciamento (Schneider, 2015;
Hassan e Schneider, 2016; Williams e Schneider, 2016). Essa opção está
relacionada a uma visão comum, porém equivocada, de que a principal causa da
informalidade são as empresas e indivíduos que “burlam” o sistema para evitar o
pagamento de impostos. No outro extremo, a informalidade pode existir quando
alguns indivíduos são muito pobres ou têm um nível de escolaridade baixo demais
para ter acesso a empregos formais, benefícios do governo e serviços financeiros e,
assim, precisam recorrer a atividades informais como uma rede de segurança.
Portanto, a informalidade pode assumir muitas formas. Nem todos os trabalhadores informais são pobres e nem todos os trabalhadores pobres estão no setor
informal. Alguns trabalhadores podem ser empregados simultânea ou sucessivamente
nos setores formal e informal. As empresas informais variam de operações precárias
de uma só pessoa para fins de subsistência a pequenas empresas prósperas.
1
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Os fatores por trás da informalidade são também multifacetados, como destaca
este livro. Abrangem o baixo desenvolvimento econômico e a desigualdade de
acesso a saúde, educação e outros bens públicos básicos; a situação do ambiente
legal e regulatório, sobretudo nos mercados de trabalho e de produtos; a concepção dos sistemas tributário e de proteção social e a qualidade das instituições. Na
verdade, a informalidade pode ser mais bem entendida como uma resposta a um
vasto conjunto de instituições, o que pode explicar sua forte persistência, a ampla
divergência no tamanho da economia informal entre os diferentes países e a grande variação dos tipos de informalidade dentro dos países.
Os capítulos deste livro promovem a discussão sobre a informalidade ao ilustrar
que sua alta incidência e persistência, sobretudo em economias de mercados emergentes e em desenvolvimento, é um obstáculo ao desenvolvimento sustentável
devido a suas ligações estreitas porém complexas com o crescimento econômico, a
pobreza e a desigualdade, incluída a desigualdade de gênero. As empresas informais
não contribuem para a base tributária e tendem a manter-se pequenas, com baixa
produtividade e pouco acesso a financiamento. Assim, os países ou regiões com altos
índices de informalidade tendem a crescer menos do que seu potencial (La Porta e
Schleifer, 2008, 2014). A informalidade também priva os governos de um volume
considerável de receitas tributárias que poderiam ser empregadas para melhorar os
serviços públicos básicos (cuja falta, por sua vez, contribui para a informalidade).
Como os trabalhadores informais não têm contratos de trabalho formais nem
proteção social e tendem a ter menos escolaridade, estão mais propensos a ser pobres
e a não ter condições dignas de trabalho em comparação com os seus pares do setor
formal. Além disso, níveis elevados de informalidade estão associados a uma grande
desigualdade: os trabalhadores tendem a ganhar menos no setor informal do que
seus pares do setor formal com qualificações semelhantes, e a diferença salarial entre
os trabalhadores formais e informais é maior nos níveis de qualificação mais baixos.
Isso explica por que o grande declínio da informalidade na América Latina observado nos últimos 20 anos esteve associado a reduções significativas da desigualdade.
A informalidade também está relacionada à desigualdade de gênero: em dois de
cada três países de baixa e média renda, as mulheres têm maior probabilidade do
que os homens de trabalharem no setor informal e figuram nas categorias mais
precárias e mais mal remuneradas do emprego informal. Por exemplo, segundo a
ONU Mulheres (2016), a diferença salarial de gênero chega a 28% no setor informal na África Subsaariana, bem superior à diferença de 6% no setor formal.
A OIT (2018) estima que, mundialmente, 85% dos trabalhadores informais
estão empregados de forma precária em pequenas empresas informais, com apenas
11% dos trabalhadores informais empregados em empresas formais. Assim, urge
proporcionar aos trabalhadores empregos dignos e facilitar a transição das pequenas
empresas para a formalidade a fim de apoiar o desenvolvimento inclusivo, conforme
reconhecido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas1.
1
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 é “promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos”. Em especial,
a meta 8.3 visa promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades
produtivas e a geração de empregos decentes, e incentivar a formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros.
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A pandemia causada pelo coronavírus 2019 (Covid-19) só veio reforçar esse
senso de urgência. A pandemia devastou as atividades informais, sobretudo nos
países em desenvolvimento, onde grandes segmentos da população não são cobertos pelos esquemas de proteção social existentes. A necessidade de prestar socorro
surgiu como uma prioridade urgente para os governos. Confinamentos rigorosos
destruíram a subsistência de motoristas de táxi e microônibus, de feirantes e vendedores ambulantes, de proprietários de bares e restaurantes que dependem da
renda diária para sobreviver. Em questão de semanas, porém, países com redes de
proteção social fracas ou inexistentes formularam planos ad hoc e, em alguns
casos, inovadores de transferência de renda ou em espécie. Desde março de 2020,
139 países e territórios em todo o mundo planejaram, implementaram ou adaptaram transferências de renda para apoiar seus cidadãos (Rawlings, Jean François
e Macleod, 2020).
Como discutido no capítulo 10, essa crise como nenhuma outra pode ser uma
oportunidade para alavancar soluções digitais para 1) criar mecanismos mais permanentes para ampliar a proteção social e 2) proporcionar aos indivíduos ou
empresas vulneráveis incentivos adequados para se inscreverem num cadastro
nacional como um passo para a formalização. Outras ferramentas podem ser uma
combinação de apoio a pequenas e médias empresas (incubadoras, preparação de
contas financeiras), bem como política tributária e medidas administrativas
(limiar mínimo adequado para o IVA, simplificação dos procedimentos de pagamento de impostos, incentivos para fazer parte do cadastro de contribuintes).
Assim, é essencial que as autoridades compreendam melhor as causas e os
efeitos da informalidade para conseguir enfrentar os principais desafios do desenvolvimento econômico. No entanto, essa compreensão é complicada por dificuldades óbvias de medição, pois os participantes do setor informal não querem ser
encontrados ou é difícil identificá-los. Vários métodos, que podem ser categorizados como abordagens diretas ou indiretas, vêm sendo usados para medir o
tamanho da economia informal. Os métodos diretos dependem, sobretudo, de
pesquisas e amostras baseadas em respostas voluntárias, inspeções do fisco ou
outras formas de garantir a conformidade; por conseguinte, os resultados são
sensíveis à forma como um questionário é formulado ou à disposição dos entrevistados de cooperar.
Por outro lado, a disponibilidade de dados microeconômicos diretos melhorou
muito. Por exemplo, em um relatório de 2018 intitulado Women and Men in the
Informal Economy, a OIT compila dados comparáveis sobre o emprego informal
e o emprego no setor informal em mais de 100 países, representando mais de 90%
da população mundial empregada com 15 anos ou mais. As abordagens indiretas,
aplicadas na primeira seção deste livro, dão uma ideia do tamanho da economia
informal na produção total por meio de medidas ou indicadores alternativos,
como o consumo de eletricidade ou o dinheiro vivo na economia.
Essas duas abordagens levam a conclusões semelhantes no que respeita ao
tamanho e evolução das economias informais dentro dos países e entre eles: 1) a
economia informal é grande e representa, em média, um terço da economia mundial; 2) a informalidade tende a diminuir com o tempo e a ser menor, mas ainda
significativa, em economias mais avançadas, em comparação com países de renda
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Gráfico 1 da Introdução: O tamanho da economia informal
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Fonte: Medina e Schneider (no prelo).
Nota: OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

mais baixa (embora a tendência de recuo não seja universal, e a informalidade
tenha crescido na última década em vários países, como Equador, Namíbia e
Venezuela); 3) a informalidade varia consideravelmente entre as regiões e os países. A América Latina e o Caribe e a África Subsaariana se destacam como as duas
regiões do mundo onde a informalidade é maior. No caso dos países de baixa
renda, o tamanho médio do setor informal permanece expressivo, em 36% (14%
no caso das economias avançadas) (gráfico 1 da Introdução).
A concepção de políticas eficazes para abordar a informalidade é uma tarefa
complexa devido à multiplicidade de causas e formas desse fenômeno, tanto entre
os países como dentro deles. A informalidade é moldada pelo contexto institucional e socioeconômico único de cada país, o que significa que não há uma fórmula
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universal. No entanto, as conclusões apresentadas neste livro oferecem princípios
orientadores comuns para a concepção de políticas. Quatro políticas gerais podem
abordar com eficácia as causas fundamentais da informalidade:
• A melhoria do acesso e da qualidade da educação provavelmente é, por si só, a
maneira mais poderosa de diminuir a informalidade. As reformas educacionais
destinadas tanto a aumentar a igualdade do acesso quanto a garantir a permanência dos estudantes na escola até o fim do ciclo do ensino médio são
de especial importância. Amplas oportunidades de formação técnica e profissionalizante também serão úteis.
• A concepção do sistema tributário deve evitar aumentar inadvertidamente os
incentivos para que pessoas e empresas permaneçam no setor informal (Levy,
2010). De modo geral, reconhece-se que sistemas mais simples de tributação
do valor agregado e da pessoa jurídica (com alíquotas mais baixas e isenções
e brechas mínimas ou inexistentes), bem como impostos baixos sobre a folha
de pagamento, ajudam a reduzir a informalidade. O apoio de regimes de
proteção social, com impostos progressivos sobre a renda e proteção para os
mais pobres, ajuda a tratar dos aspectos distributivos.
• Políticas para melhorar a inclusão financeira, promovendo a ampliação do acesso a serviços financeiros formais (ou por meio de bancos) podem ajudar a reduzir
a informalidade. Para as empresas e empreendedores que atuam na economia
informal, a falta de acesso a financiamento é uma restrição crucial que restringe a produtividade e o crescimento dos negócios. Os países onde o
acesso a financiamento é mais amplo tendem a crescer mais rapidamente e
a ter menor desigualdade de renda.
• Uma série de políticas estruturais pode ajudar a aumentar os incentivos e reduzir o custo da formalização. A regulamentação do mercado de trabalho pode
ser simplificada para proporcionar mais flexibilidade e facilitar a entrada dos
trabalhadores informais no emprego formal. Políticas de concorrência
podem impulsionar o ingresso de pequenas empresas em alguns setores,
eliminando monopólios. Eliminar o excesso de regulamentação e de burocracia também ajuda.
As plataformas digitais, como as que possibilitam transferências do governo
para os cidadãos por meio de dispositivos móveis, podem apoiar essas políticas e
contribuir para o crescimento inclusivo, levando contas financeiras à população
não bancarizada, capacitando financeiramente as mulheres e ajudando as pequenas e médias empresas a crescer dentro do setor formal.
Em suma, a informalidade é um fenômeno generalizado e persistente que afeta de
maneira crucial o ritmo de crescimento e desenvolvimento das economias e sua capacidade de oferecer oportunidades econômicas dignas a suas populações. O desenvolvimento sustentável exige uma redução da informalidade ao longo do tempo, mas esse
processo é inevitavelmente gradual porque o setor informal é hoje a única fonte de
renda viável para bilhões de pessoas. A melhor forma de tratar a informalidade é por
meio de reformas constantes – como o investimento em educação – e políticas que
abordem as causas subjacentes. Atacar o setor com base no argumento de que ele em
geral opera na ilegalidade e deixa de pagar impostos não é a solução.
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Este livro – uma coletânea de estudos recentes do corpo técnico do FMI e de
pesquisadores acadêmicos renomados – lança um novo olhar sobre a informalidade
através de uma lente econômica e examina algumas das principais questões envolvidas: o que sabemos sobre a economia informal? Quais são as principais razões que
levam um indivíduo ou uma empresa a operar no setor informal? Como a informalidade está relacionada com o crescimento e a desigualdade, incluída a desigualdade
de gênero? É possível conceber sistemas tributário e de proteção social de forma a
evitar empurrar os trabalhadores e as empresas para o setor informal? Por que as
pessoas costumam usar serviços financeiros formais e informais simultaneamente,
sobretudo nos países em desenvolvimento? Ao abranger as muitas facetas da informalidade, esta obra oferece uma perspectiva única sobre esse fenômeno complexo e
contribui para a vasta porém desigual bibliografia dedicada ao tema.

O TAMANHO DA ECONOMIA INFORMAL E SUA
RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A primeira seção do livro apresenta novas estimativas do tamanho da economia
informal em todo o mundo e, em seguida, discute suas principais características e
determinantes, tratando, entre outros aspectos, da complexa relação entre a informalidade e o PIB per capita.
O capítulo 1 usa um novo método para estimar o tamanho do setor informal em
158 países ao longo dos últimos 25 anos. Leandro Medina e Friedrich Schneider
aplicam o modelo MIMIC (múltiplos indicadores, múltiplas causas), um método
de estimação indireta baseado em variáveis representativas da informalidade, entre
elas dados sobre a iluminação noturna medida por satélite. As estimativas do modelo MIMIC têm sido usadas por estudos internacionais recentes da informalidade,
alguns dos quais figuram nos capítulos deste livro.
No capítulo 2, Ben Kelmanson, Koralai Kirabaeva e Leandro Medina estimam
empiricamente os motores da economia informal nos países europeus. Constatam
que a qualidade regulatória, a má governança (corrupção e sistemas judiciais fracos)
e a carga tributária tendem a estar associadas a um maior nível de informalidade,
enquanto fatores como a abertura comercial e a maior produtividade estão associados a um menor nível de informalidade. O capítulo sugere que os países europeus
necessitam de reformas regulatórias e institucionais abrangentes para lidar de maneira eficaz com a economia informal.
O capítulo 3, de Dong Frank Wu e Friedrich Schneider, examina os determinantes
de longo prazo do desenvolvimento. Os autores constatam que a informalidade diminui quando o desenvolvimento aumenta, mas apenas até um certo limiar, para além
do qual a informalidade aumenta novamente. A noção de um limiar sugere que as
possíveis recompensas da diminuição dos setores informais são maiores nos níveis de
desenvolvimento mais baixos e quando a informalidade representa uma parcela
importante da economia. Wu e Schneider também observam que a educação está
intimamente associada ao desenvolvimento econômico, sugerindo que políticas que
visem diretamente a melhoria do capital humano, em vez da redução do tamanho do
setor informal, são a melhor forma de apoiar o crescimento inclusivo a longo prazo.
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A INFORMALIDADE E SUA RELAÇÃO
COM A PRODUTIVIDADE, OS MERCADOS
DE TRABALHO E A DESIGUALDADE DE GÊNERO
A segunda seção do livro enfoca as relações entre informalidade, produtividade,
mercados de trabalho e desigualdades de gênero.
No capítulo 4, Manabu Nose estima a eficiência da alocação de terras e mão
de obra em 40 países da África Subsaariana. Os resultados empíricos sugerem que
o aumento da eficiência do mercado de fatores, sobretudo com a alocação de
terras para empresas mais produtivas, ajudaria as empresas subsaarianas a deixar o
setor informal e obter ganhos significativos em termos de escala e produtividade.
O autor constata que a melhoria da regulamentação para formalizar a alocação de
terras e a adoção de contratos de trabalho com benefícios de seguridade social é
uma forma eficaz de apoiar o crescimento das empresas quando a capacidade
jurídica é fraca.
No capítulo 5, Antonio C. David, Frederic Lambert e Frederik Toscani mostram
que a informalidade amortece as flutuações do desemprego ao longo do ciclo econômico na América Latina em comparação com as economias avançadas. Isso pode
ser atribuído à presença de dois mercados de trabalho: um formal, bem protegido,
e outro informal, altamente flexível. Nos países onde os custos do desligamento de
funcionários são mais altos e a regulamentação sobre demissões é pesada, o “excesso”
de informalidade é superior ao que se poderia prever com base na renda e nos níveis
de escolaridade. Nesse sentido, os autores constatam que reformas tributárias e do
mercado de trabalho podem influenciar muito a taxa de informalidade. No entanto,
também advertem contra o excesso de otimismo: quando o PIB per capita é baixo,
a informalidade permanece alta, desde que a demanda por bens formais também
seja baixa. Em outras palavras, a produtividade de um país, mais especificamente a
produtividade do seu setor formal em comparação com a do seu setor informal, é
um determinante fundamental da informalidade.
No capítulo 6, Arina Viseth avalia como a imigração afeta o emprego da população nativa nos setores formal e informal em três países da África Subsaariana.
Quando trabalhadores estrangeiros e nativos têm poucas qualificações, a imigração
aumenta a oferta de mão de obra no setor formal, reduzindo o chamado emprego
nativo nesse setor e estimulando os trabalhadores nativos a buscar empregos no setor
informal. Quando os trabalhadores nativos e estrangeiros são altamente qualificados, a imigração aumenta a demanda por mão de obra no setor formal, resultando
em mais empregos e numa maior expansão da economia, o que, por sua vez, estimula a geração de empregos no setor informal.
No capítulo 7, Vivian Malta, Lisa Kolovich, Angelica Martínez Leyva e Marina
M. Tavares investigam os fatores que podem explicar a maior presença de mulheres
no setor informal. As autoras mostram a associação entre a super-representação
feminina no setor informal e as desigualdades de gênero na educação, a tendenciosidade das normas sociais e legais contra as mulheres, e o arcabouço jurídico. Em
especial, verificam que a baixa escolaridade tende a ser um fator mais importante
para o emprego informal entre as mulheres.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

7

8

O trabalho informal no mundo: Prioridades para um crescimento inclusivo

A INFORMALIDADE E A POLÍTICA FISCAL
A terceira seção do livro examina a relação entre a informalidade e a política fiscal.
No capítulo 8, Hilary Devine avalia a relação entre a informalidade e a qualidade
das instituições políticas e fiscais nas economias de mercados emergentes e em desenvolvimento. Conclui que as instituições políticas e fiscais são importantes, além do
desenvolvimento econômico, da estabilidade macroeconômica e dos indicadores do
capital humano. Em especial, indicadores da responsabilização do governo, restrições
ao executivo e direitos de propriedade estão associados a uma menor informalidade.
A qualidade das instituições fiscais também é importante: indicadores da eficiência do
IVA e da sustentabilidade fiscal também guardam uma relação significativa com um
menor nível de informalidade.
No capítulo 9, Ehtisham Ahmad aborda as duas dimensões da informalidade
mencionadas acima: 1) a prática das empresas de “burlar” o sistema para evitar o
pagamento dos impostos sobre transações, salários e lucros e 2) os trabalhadores informais que vivem em assentamentos informais e não pagam impostos, mas tampouco
recebem serviços e benefícios do governo. O autor mostra que as reformas tributárias
nacionais, como a do sistema do IVA, podem gerar informações sobre contribuintes
“ocultos”. No plano subnacional, as reformas tratam dos impostos sobre a propriedade, com disposições ligadas à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável que podem incentivar os trabalhadores migrantes a deixarem a
informalidade.
No capítulo 10, Sonja Davidovic, Soheib Nunhuck, Delphine Prady e Hervé
Tourpe estudam como ampliar a proteção social de modo a alcançar trabalhadores e
empresas informais durante uma pandemia utilizando tecnologias digitais. Os autores
apresentam um quadro para orientar as autoridades na montagem de programas sustentáveis de transferência do governo para a população por meio de dispositivos
móveis. Junto com outros programas, as plataformas de transferências móveis podem
fortalecer as redes de proteção social, possibilitando uma cobertura adequada e eficaz
das famílias e trabalhadores vulneráveis.

A INFORMALIDADE E A INCLUSÃO FINANCEIRA
A última seção do livro avalia a relação entre a economia informal e o setor
financeiro.
No capítulo 11, Corinne Deléchat, Lama Kiyasseh, Margaux MacDonald e Rui
Xu analisam o uso de serviços financeiros formais e informais em economias de
mercados emergentes e em desenvolvimento. O capítulo mostra que as pessoas
costumam combinar os dois tipos de acesso financeiro (formal e informal), e que
essa escolha é motivada por características individuais, como gênero e escolaridade,
mas também pelas características e políticas do país, como as políticas monetária e
financeira. Em especial, conclui-se que políticas macroprudenciais rigorosas (aplicadas aos serviços financeiros formais) tendem a gerar “vazamentos”, empurrando as
pessoas para os serviços financeiros informais.
No último capítulo, Azanaw Mengistu e Héctor Pérez-Saiz estudam como a
adoção de vários produtos financeiros afeta a concorrência e a solidez financeira e,
por extensão, a inclusão financeira na África Subsaariana. Os autores constatam que
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uma concorrência mais intensa tende a aumentar a probabilidade de acesso a esses
produtos financeiros e que esse efeito também é observado no caso dos indivíduos
que atuam na economia informal.
Ao apresentar esta obra aos leitores, nosso objetivo é ajudar a preencher as
lacunas ainda existentes na bibliografia acadêmica e nas discussões sobre políticas,
bem como fornecer às autoridades e profissionais evidências empíricas, lições extraídas e opções de políticas para abordar a informalidade e suas consequências econômicas e, assim, promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo.
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