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RESUMO 

Este estudo objetiva realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o trabalho informal no 

Brasil e o programa Microempreendedor individual para analisar aspectos sobre economia 

informal e identificar se o programa pode contribuir para mitigar essa economia. Para isto, 

utilizam-se base de dados da biblioteca virtual do portal de periódicos, da coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (Capes) e Scielo. São empregados 10 

descritores, a saber: Informalidade, Mercado de trabalho, microempreendedor individual, 

Microempresa, Emprego, Emprego informal, Empreendedor, Emprego Formal, Imposto e 

Feirantes. A amostra catalogada consta de 121 artigos, sendo 50 no periódico capes e 71 no 

Scielo, sendo que 21 artigos envolve a temática a ser estudada. Dentre estes 21 artigos, 33% 

utilizaram o método de análise descritiva, 10% análise exploratória, 5% análise avaliativa, 

24% análise empírica e 48% usaram métodos econométricos. Os resultados evidenciam que 

apesar de vários estudos ao longo dos últimos 20 anos, ainda não existe um trabalho que se 

aprofunde no tema, sendo necessário mais análises (qualitativas e quantitativas) para se 

estudar a informalidade e os efeitos do MEI sobre a informalidade, ocupação e renda. 

Portanto, é necessária maior atenção para o tema, visto ser uma realidade no meio social, 

tendo este estudo como referência para as tomadas de decisões futuras diante do problema da 

informalidade. 

Palavras-chave: Informalidade. Mercado de trabalho. (Des)Emprego. Programa MEI.  
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ABSTRACT 

This study aims to realize a systematic review of the literature on informal work in Brazil and 

the Individual Micro Entrepreneur Program to analyze aspects of informal economy and to 

identify if the program can contribute to mitigate this type of economy. For this, it is used the 

database of the virtual library of the periodical portal, the coordination of higher education 

personnel (CAPES) and Scielo. Ten descriptors are used, namely: Informality, Job Market, 

Individual Micro Entrepreneur, Microenterprise, Employment, Informal Employment, 

Entrepreneur, Formal Employment, Tax and Labor. The cataloged sample consists of 121 

articles, being 50 in the CAPES Periodical and 71 in the Scielo, with 21 articles involving the 

theme to be studied. Among these 21 articles, 33% have used the descriptive analysis method, 

10% exploratory analysis, 5% evaluative analysis, 24% empirical analysis and 48% used 

econometric methods. The results show that, despite several studies over the last 20 years, 

there is still no work that delves into the subject, being necessary more analysis (qualitative 

and quantitative) to study informality and the effects of the MEI on informality, occupation 

and income. Therefore, more attention is needed to the theme, since it is a reality in the social 

environment, and this study is a reference for future decision-making in the face of the 

problem of informality. 

Keywords: Informality. Job Market. (Un)Employment. MEI Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A economia informal tem como significado o autoemprego e outras opções de 

sobrevivência adotada por trabalhadores que apresentam dificuldades em ingressar (ou 

retornar) ao mercado de trabalho, ou até mesmo por opção, aufere renda por meio de formas 

de trabalho por conta própria. São diversos os fatores que levam a informalidade, assim como, 

o desemprego.  

No Brasil, houve um avanço do trabalho informal a partir da década de 1980 

alimentado, sobretudo, pelo desemprego. Historicamente, este período se notabilizou por uma 

profunda recessão econômica, provocada em parte pela política de ajustamento estrutural 

implantada pelo governo no âmbito da dívida externa, o que gerou a elevação do desemprego 

e a expansão do trabalho sem registro e por conta própria no mercado de trabalho
1
.  

Existe uma preocupação sobre a informalidade em que pese a ordem tributária e 

equilíbrio fiscal e não tanto a própria economia informal e os trabalhadores nela inseridos. 

Ramos e Brito (2004), por exemplo, argumentam que o crescimento da informalidade 

representa um foco de preocupação em relação a perda de arrecadação tributária. 

Os pequenos empreendimentos são importantes geradores do primeiro emprego 

levando os jovens e adultos sem experiência e qualificação profissional ao mercado de 

trabalho. A informalidade ganha evidência nos demais setores do país e, mais precisamente, 

nas atividades de pequenos negócios, tais como vendedores ambulantes, costureiras, 

confeiteiras, eletricista, pedreiros, mecânicos, bares, minimercados, livrarias, feirantes e 

outros. Muitos ficaram na economia informal, motivados pela falta de crédito, excesso de 

imposto, e pelas altas taxas de juros (DORNELAS, 2008).  

Com esteio nessa discussão, essa pesquisa visa analisar a temática da informalidade ao 

Microempreendedor Individual (MEI) por meio da técnica de revisão sistemática, tendo como 

fonte dos dados as plataformas Scielo e Periódicos Capes. Além disso, este trabalho também 

analisa a figura do MEI enquanto redutor estratégico da informalidade. Haja vista que esse 

programa foi criado com a finalidade de auxiliar os microempreendedores a formalizarem 

suas atividades, instituído pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, que 

visa contribuir para a legalização dos negócios informais, dando segurança ao empreendedor 

                                                           
1
 Dentre outros fatores que justificam esse contexto estão as altas taxas de inflação, a instabilidade econômica, 

bem como certas decisões econômicas adotadas ao longo da década de 1970. 
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por saber que as regras são estáveis e que para serem alteradas necessitam de outra Lei 

Complementar.  

O programa MEI é recente razão pela qual é necessário ampliar o conhecimento 

sobre o programa, assim como conhecer suas aspirações e necessidades. Desta forma, tornar-

se-ia possível identificar e fornecer subsídios a gestores públicos e privados voltados para a 

gestão do programa para que tenham um melhor direcionamento e tomada de decisão. 

Pretende-se analisar a principal contribuição do programa: a legalização dos empreendedores 

informais. Esta por sua vez visa a produção de renda e a inclusão produtiva. 

Com efeito, entende-se que os resultados esperados com este trabalho possam 

proporcionar maior compreensão da realidade socioeconômica dos microempreendedores 

individuais diante da informalidade e contribuir para a sedimentação de uma agenda pesquisa. 

Em síntese, o objetivo principal é analisar a informalidade no Brasil a partir de uma revisão 

sistemática da literatura. Enquanto os objetivos secundários consistem em analisar o 

surgimento do MEI e seus benefícios em relação à abertura e/ou formalização de pequenos 

negócios, visando a saída da informalidade. A discussão em relação ao MEI consiste em 

saber: em que base foi concebida o programa MEI? Qual a intensão? Como vem processando 

a sua implementação? Será que está atendendo a todos que se encontram na informalidade? 

Para abordar o referido tema a partir das questões mencionadas, analisa-se a implementação 

do MEI junto aqueles que ainda não se legalizaram. 

Para alcançar esses objetivos, a dissertação está dividida em cinco capítulos, 

incluindo essa introdução. O próximo se reserva a contextualização da informalidade e do 

MEI. O terceiro versa sobre as notas metodológicas, isto é, a técnica de revisão sistemática, 

bem como a estratégia da pesquisa como, por exemplo, a fonte dos dados, os descritores 

utilizados e os filtros para seleção dos artigos. A análise e discussão dos resultados são feitas 

no quarto capítulo. E, por fim, são tecidas as considerações.  
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2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DE INFORMALIDADE E DO MEI 

 

2.1 Informalidade 

O termo informalidade está relacionado ao autoemprego, ao assalariado sem 

carteira assinada, trabalhadores que auferem renda do trabalho por conta própria. Noronha 

(2003) alerta para o fato de que o conceito não é unânime ou universal, a depender da forma 

como o termo é concebido. Para Bagnasco (1997) a informalidade está ligada aos processos 

de produção e troca de bens e serviços, regulados pelos mercados que vão de encontro às leis 

comerciais, fiscais e trabalhistas e é mais fácil compreendê-la não pelo que é, mas pelo que 

não é.  

Cacciamali (2000) relata que o processo de mudanças estruturais na América 

Latina levou seus governantes a implantarem reformas micro e macroeconômicas voltadas 

para uma economia mais aberta e competitiva, com a meta de alcançar novamente o 

dinamismo econômico.  

Já Pamplona (2001) relata que grande parte dos novos negócios criados surge 

como forma de gerar renda mínima ao sustento ou como resposta a falta de oportunidade no 

mercado de trabalho formal. Dentre um dos motivos que tem levado a redução da 

informalidade nos últimos anos tem sido a facilidade de crédito a partir da formalização, 

principalmente junto aos Bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 

e Banco do Nordeste, dispondo com linhas de financiamento com redução de tarifas e taxas 

de juros. O crédito disponibiliza ao negócio o capital necessário para o investimento e giro 

(RIBEIRO NETO, 2008). 

2.2 O Regime de Microempreendedor Individual (MEI) 

Diante do contexto histórico, a Constituição Federal de 1988, doravante Brasil 

(1988), em seus artigos 170 e 179 estipulava aos quatro entes da federação estabelecer um 

tratamento jurídico e diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte de modo a 

facilitar ou até mesmo eliminar suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, visando uma melhoria do trabalho e justiça social.  

As microempresas e empresas de pequeno porte têm sido comtempladas com um 

tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico brasileiro e com o tempo levantaram-se 

discussões acerca da necessidade da adoção de um tratamento diferenciado e benéfico mais 

profundo para este segmento e havendo posteriormente a conquista dos artigos 170, IX e 179 
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da Constituição Federal de 1988, que estabeleceram o tratamento simplificado, diferenciado e 

favorecido para os pequenos negócios no âmbito da ordem econômica Nacional.  

De acordo com a Constituição a ordem econômica é fundada na valorização do 

trabalho e na livre iniciativa com finalidade de assegurar a todos existência digna conforme as 

regras da justiça social consoante os princípios enumerados no art. 170. O Governo passou a 

efetivar este tratamento a partir da edição do Simples Nacional (Brasil, 1996) através da lei 

9.317 de 05 de dezembro de 1996 e do estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte 

(Brasil, 1999), não tendo muito sucesso no período pelo motivo de estar mais ligada a União, 

e pela falta de sincronia com os Estados, Distrito federal e os municípios, dificultando a 

gestão de pequenas empresas. 

Com a Emenda Constitucional 42 (Brasil, 2003) em 19 de dezembro de 2003 foi 

estabelecido, além do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 

pequeno porte, um regime único de arrecadação de impostos e contribuição e o cadastro 

nacional único do contribuinte. Neste caso, o regime seria opcional ao contribuinte.  

Passados 22 anos desde a promulgação da Constituição entrou em vigor a Lei do 

Super Simples ou Simples Nacional (Brasil, 2006) em 14 de dezembro de 2006 assegurando o 

cumprimento do artigo 179 da Carta Magna, que possibilita a concretização dos princípios do 

favorecimento e do tratamento jurídico diferenciado as microempresas e empresas de pequeno 

porte. Esta é a base para a criação do MEI ao trazer a figura do pequeno empresário, não se 

tornando muito clara, pois a mesma denominação era utilizada para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, tornando-se difícil identificar os procedimentos específicos 

dispensados a eles.  

Segundo Abreu (2008) a Lei do Simples representa, pela primeira vez, dentro de 

uma perspectiva prática mais concreta, a integração de algumas atividades dos fiscos, a 

possibilidade de atuação conjunta, ao mesmo tempo em que se prepara o terreno e se preserva 

a autonomia relativa dos entes subnacionais. 

A Lei Complementar nº 128/2008 de 19 de dezembro de 2008 instituiu o 

Microempreendedor Individual (MEI) como sendo a pessoa que trabalha por conta própria e 

que se legaliza como pequeno empresário e sendo necessária para a identificação dos 

empresários informais que se legalizaram e para formalização dos que já trabalham por conta 

própria. A formalização pode ser feita pelo portal do empreendedor, sendo necessário o CNPJ 

e inscrição na junta comercial.  
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As atividades permitidas ao MEI constam no anexo III da resolução do comitê 

gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 94 de 24 de novembro de 2011. A formalização do 

MEI visa o aumento da arrecadação, além de dar uma atenção para a realidade das demandas 

sociais. Os critérios para ser um MEI são: 

1. Ser optante do simples Nacional; 

2. Possuir estabelecimento Único e sem filial; 

3. Não participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador; 

4. Ter apenas um empregado, que receba no máximo um salário mínimo federal 

ou piso salarial da categoria profissional; 

5. Exercer as atividades do anexo I, II e III do simples nacional e autorizadas   

pelo CGSN. 

Os MEI são isentos de alguns impostos, a saber: Imposto de renda de pessoas 

jurídicas (IRPJ), Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), Programa social sobre o 

lucro líquido (PIS), Contribuição social (COFINS) e o Imposto sobre propriedade industrial 

(IPI), Contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação profissional 

vinculado ao sistema sindical e demais entidades de serviço social autônomo e demais 

contribuições instituídas pela União.  

A documentação necessária para fazer o cadastro é a identidade, CPF, endereço e 

o número do último recibo do imposto de renda. Os benefícios do MEI são: 

1. Redução da carga tributária 

2. Isenção da taxa para regularização 

3. Auxílio previdenciário 

4.Conta bancária jurídica 

5. Emitir Notas Fiscais 

Dentre as principais desvantagens do MEI exposta pela Lei 128/2008 de 19 de 

dezembro de 2008 está a limitação de só poder contratar um funcionário, limite de 

faturamento de R$60.000,00 por ano, limitando o crescimento, não puder agregar outra 

empresa ou sócio e restrições de algumas atividades. O Programa MEI surgiu como uma 

forma de mitigar a informalidade, reforçando a focalização nos extremamente pobres. A ação 

nas feiras livres teve como objetivo levar este benefício aos feirantes e prepara-los para que 

possam operar com cartão de crédito.  

Algumas prefeituras desenvolvem projetos para a formalização dos feirantes pelo 

sistema MEI para que possam se adequar às exigências legais e que possam trabalhar com 
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tranquilidade gerando emprego e renda e garantindo direitos e facilitando o acesso ao crédito 

para investimentos e melhorando o desempenho do negócio. Os feirantes são considerados 

prioridades para o Programa. Os empreendedores da feira, ao se registrarem, terão que seguir 

normas da prefeitura como adequação ambiental e sanitária. Os programas da prefeitura de 

microcrédito através da secretaria de desenvolvimento econômico vão ser extensivos estes 

segmentos.  

A importância do MEI para os microempreendedores dos ramos de pequenos 

negócios se refere à condição de informalidade existente neste campo dentro do contexto 

econômico atual. A regulamentação do MEI tem como objetivo trazer benefícios sociais 

aqueles que se encontram nesta situação. Diante da burocracia enfrentada na formalização do 

empreendimento faz-se necessário a conscientização dos trabalhadores quanto à importância 

para o desenvolvimento econômico e social. A formalização do MEI foi uma forma 

encontrada pelo governo para o aumento da arrecadação e uma atenção por parte dele para a 

realidade das demandas sociais.  

Os microempreendedores do ramo de confecções têm se destacado no quadro 

atual da economia através de sua participação no processo produtivo, geração de emprego e 

desenvolvimento e existindo também outros ramos que ainda permanecem excluídos. É 

importante considerar que a condição de informalidade implica uma série de desvantagens 

para o empreendedor, assim como, dificuldade do acesso ao crédito e a exclusão de mercados 

que exigem a regularização fiscal e a emissão de notas fiscais. Espera-se que a legislação 

sobre o microempreendedor venha eliminar esta barreira existente.  
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3. NOTAS METODOLÓGICAS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

3.1 A fonte dos dados pesquisados: Scielo e Periódicos Capes 

Para consecução dessa pesquisa são utilizadas as informações disponibilizadas nas 

plataformas do Scielo e do Portal de periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), por serem bibliotecas eletrônicas (virtual) e abranger uma 

gama de periódicos científicos. 

O Scielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos, proporcionando um amplo acesso a coleções de periódicos como um 

todo, aos fascículos de cada título de periódico, assim como aos textos completos dos artigos. 

O acesso aos títulos dos periódicos e aos artigos pode ser feito a partir de índices e de 

formulários de busca. A interface Scielo proporciona acesso à sua coleção de periódicos por 

meio de uma lista alfabética de títulos, ou de uma lista de assuntos, ou ainda por um módulo 

de pesquisa de títulos dos periódicos, por assunto, pelos nomes das instituições publicadoras e 

pelo local de publicação e também propicia acesso aos textos completos dos artigos por meio 

de um índice de autor e um índice de assuntos, ou partir de um formulário de pesquisa de 

artigos, que busca os elementos que o compõem, tais como autor, palavra do título, assunto, 

palavras do texto e ano de publicação.  

Há opção de idioma na lateral esquerda do site a serem escolhidos pelo leitor, 

dentre eles o português, espanhol e inglês. Os assuntos tratados estão nas seguintes áreas: 

Arquitetura, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciência da Saúde, Ciência da Terra, 

Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências Jurídicas, Ciências Sociais, Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Geociências, Linguística, Letras e Artes, Matemática, Oceanografia e 

Química. 

A quantidade de revistas listadas são 1.447 periódicos com 49.910 fascículos, 

713.987 artigos e 16.591.603 citações e sendo disponibilizados artigos da Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Portugal e Venezuela e estando em 

desenvolvimento a base da Bolívia, Paraguai, Peru, África do Sul e Uruguai. 

O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza 

a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção cientifica internacional. 

Foi criado devido ao déficit de acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica 

internacional, dentro da perspectiva de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo 

com a compra de periódicos impresso para cada uma das universidades do sistema superior de 

ensino federal. 
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É considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único do mundo, financiado 

pelo governo brasileiro e sendo também a iniciativa do gênero com maior capilaridade, 

cobrindo todo território nacional, atendendo às demandas dos setores acadêmicos, produtivo e 

governamental, propiciando o aumento da produção científica nacional e o crescimento da 

inserção científica brasileira no exterior.  

O acervo disponibiliza mais de 38.000 periódicos com texto completo, 134 bases 

referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e 

obras de referência, norma técnicas, estatísticas e conteúdo áudio visual. O conteúdo inclui o 

número de acesso às diferentes bases de dados, a evolução dos títulos. Mediante buscas pelo 

banco de teses e dissertações foram listadas um total de 5.901 dissertações, 8.920 teses, 

12.273 livros, 5.330 revistas e 14.351 artigos.  

3.2 Os descritores utilizados para buscar os artigos 

Ao buscar “assunto” pode ser simples ou avançado, podendo ser através do uso do 

termo simples e composto e o uso de booleanos, em que os operadores devem ser digitados 

em letras maiúsculas, caso contrário, será considerado como parte da expressão And, Or e Not 

e se nenhum operador for incluído a busca é realizada procurando todas as palavras. 

Ao buscar “livro” é permitido localizar livros, capítulos, anais, relatórios e dentre 

outros tipos de publicações não seriadas e ao buscar periódicos na opção avançada é 

permitido ao usuário pesquisar por título, ISBN, Autor, Editor e fornecedor. A pesquisa pode 

ser feita para qualquer idioma. Além disso, estão disponíveis quatro tipos de buscas rápidas: 

buscar assunto, buscar periódicos, buscar livro e buscar base.  

O uso de descritores como informações consiste em uma estratégia de busca 

incluindo as bases de dados Periódicos Capes e Scielo para a identificação dos artigos que 

foram selecionados os termos da Informalidade ao MEI, tema dessa dissertação. São 

considerados 10 descritores: Informalidade, Mercado de trabalho, Microempreendedor 

individual, Microempresa, Emprego, Emprego Informal, Empreendedor, Emprego Formal, 

Imposto e feirantes.  

Vale ressaltar que esses descritores estão em consonância com o tema e os 

objetivos da pesquisa. Assim, optou-se por combinar os descritores para refinar as buscas. Em 

outros termos, pode-se dizer que os descritores utilizados foram pesquisados nas bases de 

dados em cruzamento por meio do operador booleano And e Or e tendo como estratégia de 

busca possibilitar a identificação dos títulos dos artigos.   
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Como estratégia de busca são consideradas várias combinações de pesquisa, 

sendo no Periódico Capes: i) Informalidade OR Mercado de trabalho; ii) Informalidade OR 

Microempreendedor individual; iii) Informalidade OR Microempresa; iv) Informalidade AND 

emprego; v) Emprego Informal OR Empreendedor; vi) Emprego Informal OR Imposto; vii) 

Informalidade OR Feirantes.  

Na plataforma do Scielo foram considerados: i) Microempreendedor individual 

OR Economia Formal; ii) Informalidade AND Acesso ao crédito OR Arrecadação; iii) 

Informalidade AND Arrecadação; iv) Microempreendedor OR Economia Informal; v) 

Informalidade OR Formalidade; vi) Programa Microempreendedor individual OR Setor 

Informal OR Mercado de trabalho AND Informalidade; vii) Legalizações das empresas 

Informais OR Emprego Formal. 

A partir do Quadro 1, verifica-se pela base de dados (Scielo e Periódicos Capes) a 

quantidade de artigos selecionados a partir das combinações supracitadas. Note que a 

estratégia utilizada possibilitou a identificação de 159 publicações, sendo 68 no site periódico 

Capes e 91 no Scielo. 

Quadro 1 – Resultado das buscas por descritores nas plataformas Periódicos CAPES e Scielo 
Fonte dos dados Descritores Quantidades de artigos 

 

 

 

Periódico 

CAPES 

Informalidade OR Mercado de trabalho 

Informalidade OR Microempreendedor individual 

Informalidade OR Microempresa 

Informalidade AND Emprego 

Emprego Informal OR Empreendedor 

Emprego Formal OR Imposto 

Informalidade OR Feirantes 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

TOTAL 68 

 

 

 

 

Scielo 

Microempreendedor individual OR Economia Formal 14 

Informalidade AND Acesso ao crédito OR Arrecadação 15 

Informalidade AND Arrecadação 2 

Microempreendedor OR Economia Informal 15 

Informalidade OR Formalidade 15 

Programa Microempreendedor individual OR setor Informal OR 

Mercado de trabalho AND Informalidade 

15 

 

Legalização das empresas Informais OR Emprego Formal 15 

TOTAL 91 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Para a verificação da relação existente destes descritores com o assunto estudado 

desta revisão utilizou-se da leitura do título e resumo. Observa-se no Periódico Capes que o 

descritor Informalidade OR Mercado de trabalho apresentou 10 artigos relacionados à 

informalidade, informalidade OR Microempreendedor individual apresentou 10 artigos, 5 

abordando sobre o microempreendedor individual, 4 a informalidade e 1 não atende ao tema 

estudado; Informalidade OR Microempresa apresentou 10 artigos, 9 abordando a 

informalidade e 1 não atende ao tema estudado; informalidade AND emprego apresentou 8 
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artigos abordando a informalidade, Emprego informal OR Empreendedor apresentou 10 

artigos, 1 abordando a informalidade, 1 empreendedor individual e 8 empreendedorismo, 

Emprego formal OR Imposto apresentou 10 artigos, sendo 9 abordando o emprego Formal e 1 

não atende ao tema estudado, Informalidade OR Feirantes apresentou 10 artigos, sendo 6 

abordando a informalidade, 1 abordando o microempreendedor individual e 3 não atende ao 

tema estudado.  

No Scielo foram encontrados 91 artigos. O descritor Microempreendedor 

individual OR Economia Formal apresentou 14 artigos, 1 abordando o emprego formal, 11 

sobre a informalidade e 2 não atende ao tema estudado; Informalidade AND Acesso ao crédito 

OR Arrecadação apresentou 15 artigos, 13 abordando a informalidade e 2 não atende ao tema 

estudado; Informalidade AND Arrecadação apresentou 2 artigos, 1 abordando a informalidade 

e 1 não atende ao tema estudado; Microempreendedor OR Economia Informal apresentou 15 

artigos, 6 abordando a informalidade e 9 não atende ao tema estudado; Informalidade OR 

Formalidade apresentou 15 artigos, 7 abordando a Informalidade e 8 não atende ao tema 

estudado; Programa Microempreendedor Individual OR Setor Informal OR Mercado de 

trabalho AND Informalidade apresentou 15 artigos, 3 abordando a Informalidade e 12 não 

atende ao tema estudado e Legalização das empresas Informais OR Emprego Formal 

apresentou 15 artigos , 4 abordando a Informalidade e 11 não atende ao tema estudado. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Análise descritiva da amostra  

No Periódico Capes foram selecionados 66 artigos e 2 Teses e no Scielo foram 91 

artigos, nenhuma dissertação, teses ou capítulo de livro. Os artigos selecionados foram 

publicados em 82 revistas científicas, sendo 54 nacionais e 28 internacionais, como se observa 

pelo Quadro 2.  

Para classificar os artigos, utiliza-se a informação do Periódico Capes por Qualis 

referente ao quadriênio de 2013-2016 tendo como destaque a área de economia. Foram 

selecionados 121 artigos, sendo que 63 foram publicados em revistas da área de avaliação de 

Economia. Note que, em 26 dos 63 artigos publicados nas revistas de avaliação de Economia 

estão nas classificadas no Qualis B1, em 24 no Qualis B2, em 2 no Qualis B3, em 7 no Qualis 

B4, em 3 no Qualis B5 e 1 no Qualis C.  

As revistas de avaliação de Economia classificadas no Qualis B1 são: Economia 

Aplicada, Nova Economia, Revista Brasileira de Economia, Revista de Economia 

Contemporânea, Revista de Economia Política, Problemas del Desarrollo, Economia e 

sociedade, Estudos Econômicos, Revista de Economia e Sociologia Rural.  

As revistas do Qualis B2 são: Revista Brasileira de Gestão de Negócios (RBGN), 

Revista Panamericana de Salud Publica, Estudos Avançados, Revista de Administração 

Pública, Revista Ibero-Americana de Estratégia, Ciência & Saúde Coletiva, Revista brasileira 

de Ciências Sociais, Revista brasileira de estudo de população, Revista de Administração 

Contemporânea, RAM-Revista de Administração Mackenzie, Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Organizações & Sociedade, Saúde e Sociedade, Cadernos de Saúde Pública, 

Cadernos Metrópole, Gestão & Produção. 

Com Qualis B3, no quadriênio de 2013-2016, foram consultados artigos 

publicados nos seguintes periódicos: Revista de Políticas Públicas, Redes – Revista de 

Desenvolvimento Econômico. Já no Qualis B4, os periódicos são: Gestão e Sociedade, 

International Journal of Innovation, Revista de Administração e Inovação – RAI, 

Desenvolvimento Regional em Debate, Sinergia: Revista do Instituto de Ciências 

Econômicas, Revista Faculdad de Ciências Econômica Investigación y Reflexión. Com 

Qualis B5, teve a revista Navus: Revista de Gestão e Tecnologia. E, por fim, com Qualis C a 

Revista de Administração de Roraima – RARR.  

Vale ressaltar ainda que em alguns periódicos com artigos selecionados não se 

observou classificação na área de Economia. Sendo assim, a estratégia de consulta do Qualis 
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Capes na Plataforma Sucupira foi por deixar livre a área e coletar o Qualis mais alto da 

revista, como se observa na coluna Outro no Quadro 2. Neste caso, observam que alguns 

periódicos figuram no estrato A, tendo Qualis A1 (seis artigos em cinco periódicos) e A2 

(dezoito artigos em dez periódicos), os demais figuram nos estratos B1, B2 e B3. 

Quadro 2 - Quantidade de artigos por Periódicos, segundo a classificação do Qualis Capes, 

considerando o quadriênio 2013-2016, na área de Economia 
Revista Quantidade Qualis 2013 - 2016 

Economia Outro* 

Revista de Ciências Sociais – Política &Trabalho 1  B1 

Economia Aplicada 2 B1  

Caderno CRH 1  A1 

Gestão e produção 1  B1 

RBGN: Revista Brasileira de Gestão de Negócios 1 B2  

Revista de políticas públicas 1 B3  

European Scientific Journal 1  B3 

Cuidado é fundamental 1  B2 

No TPA-Teoria e prática em administração 1  B2 

 Revista de gestão ambiental e sustentabilidade 1  B2 

Gestão e Sociedade 2 B4  

Revista brasileira de Marketing 1  B1 

Nova Economia 3 B1  

Pensamiento y Gestion 1  B1 

Revista de ciência administrativa & Socialy 1  B1 

Dominio de las Ciencias 1 - - 

Cognitio jures: Revista Jurídica 1  B2 

Panorama  1  B2 

Revista de Administração de Roraima - RARR  1 C  

Revista Panamericana de Salud Publica 2 B2  

Estudos Avançados 5 B2  

Equidad & Desarrollo 2 - - 

Revista Brasileira de economia 2 B1  

São Paulo em perspectivas 1 - - 

Caudernos de adminstración 1  B1 

Revista de Estudios Sociales 2  A2 

Administração: Ensino e Pesquisa 1  B1 

Revista de administração pública 1 B2  

Navus: Revista de Gestão e Tecnologia 3 B5  

Horizontes antranpológico  1  A1 

RAI Revista de Administração e Inovação 1 B4  

Revista Ibero-Americana de Estratégia 2 B2  

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 1  B1 

Revista de Economia Contemporânea 5 B1  

Desenvolvimento Regional em debate 1 B4  

Revista de Economia Política 1 B1  

Problemas del Desarrollo 2 B1  

Ciência & Saúde Coletiva 1 B2  

Redes- Revista de desenvolvimento econômico  1 B3  

Sinergia: Revista do Instituto de Ciências Econômicas 1 B4  

International Journal of Innovation 1 B4  

Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e urbanismo da 

FAUUSP 

1  B1 

Economia e sociedade 3 B1  

Estudos Econômicos 6 B1  

Revista Brasileira de Ciências Sociais 1 B2  

Sociologia Problemas e prática 2  A2 

Boletim de derecho comparado 1  A2 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir do Qualis Capes – Plataforma Sucupira. 

 

Após catalogar por periódico, optou-se por analisar o ano da publicação. Note 

pelo Gráfico 1 que o artigo mais antigo consultado é de 1997. O ano de 2015 foi o de maior 

publicação na área de informalidade, 30 artigos, seguido por 2014, com 25 artigos. Anterior a 

2011, verificam-se que foram poucas publicações de artigos (14 catalogados e consultados). 

Após 2015, a produção científica na área também diminuiu.  

Houve uma predominância de publicação de artigos sobre a informalidade e 

havendo uma menor quantidade sobre o MEI. A partir de 2014 surgiram às publicações sobre 

o MEI, tendo 2015 como o ano de maior publicação, não havendo um crescimento expressivo.  

Vale ressaltar que estes artigos são considerados como objeto desta análise. 

 

 

 

 

Apuntes del Cenes 1 - - 

Sociologia e Antropologia 1  A1 

Trabajo y Sociedad 7  A2 

Revista Faculdad de Ciências Econômicas Investigación y Reflexión 1 B4  

Cuadernos de Economia 1  B3 

Serviços sociais & sociedade 2  A1 

Revista Brasileira de Estudos de População 2 B2  

Sociedade Y Economia 1  A2 

Revista de Administração Contemporânea 1 B2  

Revista de Economia del Caribe 1 - - 

Cadernos Saúde Coletiva 1  B1 

Innovar 1  B1 

Investigación & Desarrollo 1 - - 

Economia UNAM 1 - - 

Economia: teoria Y Práctica 1 - - 

Dementia & Neuropsychologia 1 - - 

Revista de Economia e Sociologia Rural 2 B1  

Estúdios Políticos 1  B2 

RAM- Revista de Administração Mackenzie 1 B2  

Revista Colombiana de Sociologia 1  B2 

Runa 1  B3 

Cerâmica 1  A2 

Engenharia Sanitária e Ambiental 1 B2  

Psicologia & Sociedade 2  A2 

Organizações & Sociedade 1 B2  

Ciência docência y tecnologia 1 - - 

Saúde e Sociedade 1 B2  

Estudios Gerenciales 1  B1 

Revista Brasileira de Enfermagem 1  A2 

Cadernos de Saúde Publica 1 B2  

Cadernos Metrópole 1 B2  

Revista Latina-Americana de Enfermagem 1  A1 

Ciência Florestal 1  A2 

Revista Latina-americana de Ciências Sociais 1  A2 

Gestão & Produção 2 B2  
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Gráfico 1 – Quantidade de artigos publicados por ano, 1997 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.2 Análise e Discussão dos Resultados  

Diante das buscas por descritores a partir das bases de dados, Periódico Capes e 

Scielo, foram abordados assuntos sobre a Informalidade e a relação com o mercado de 

trabalho, emprego e desemprego e sobre o programa MEI.  

Segundo Ilo (2003), o emprego informal compreende o total de empregos em 

empresas dos setores formal e informal e nos domicílios, o que inclui: trabalhadores por conta 

própria, dono de sua empresa do setor informal; empregadores donos de sua empresa do setor 

informal; trabalhadores familiares auxiliares; membros de cooperativas de produtores 

informais; assalariados que têm empregos informais (ou seja, aqueles que possuem relação de 

trabalho em desacordo com a legislação trabalhista, tributária e previdenciária) em empresas 

formais, informais ou em domicílios; e trabalhadores por conta própria que produzem bens 

exclusivamente para consumo próprio.  

O termo informal deve estar associado “à análise de um processo de mudanças 

estruturais em andamento na sociedade e na economia que incide na redefinição das relações 

de produção, das formas de inserção dos trabalhadores na produção, dos processos de trabalho 

e de instituições” (CACIAMALLI, 2000, p. 163).  

Pamplona (2013) advoga que a unidade produtiva informal funciona para 

essencialmente garantir um emprego e uma renda a seus proprietários, que nela trabalhará 

diretamente e controlará seu próprio processo de trabalho. Segundo Ramos (2002) nada 

menos do que 52,6% dos empregos no Brasil são informais.  
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No entendimento de Silveira, Teixeira e Caixeta (2011) a definição da legislação 

do MEI é uma forma de proporcionar aos empreendedores informais ou aqueles que possuem 

sonho de abrir negócio próprio, a concretização de uma empresa registrada, com baixo custo e 

ter acesso a diversos benefícios com a formalização, proporcionando grande chance de 

crescimento para a empresa.  

Em relação aos desafios e oportunidades após a formalização como empreendedor 

individual, houve uma contribuição de melhora nos empreendimentos no sentido de acesso a 

fornecedores, emissão de nota fiscal, credibilidade da empresa e segurança em relação à 

previdência, o que vem possibilitando o crescimento destes empreendimentos (SILVEIRA, 

TEIXEIRA E CAIXETA, 2011). 

Dentre os 121 artigos coletados para a análise, 21 envolvem o assunto a ser 

estudado, sendo que 04 são voltados para o MEI. As pesquisas selecionadas foram realizadas 

no Brasil, sendo estudos de casos para as cidades São Paulo, Sobral no Ceará e uma na região 

de Varginha em Minas Gerais.  

Em relação à parte metodológica dos artigos selecionados observa-se uma 

diferença entre os métodos utilizados, uma vez que 33% dos artigos selecionados são de 

análise descritiva, 10% de análise exploratória, 5% análise avaliativa, 24% de análise 

empírica e 48% usam métodos econométricos.  

Dentre os temas destacados, 62% englobam o emprego, desemprego e mercado de 

trabalho e a informalidade, 24% se dedicam ao estudo de MEI, enquanto 14% se concentram 

em analisar o mercado de crédito na informalidade. Julião et al (2014) consideram o MEI 

como uma possibilidade de ter acesso a uma série de benefícios (serviços e produtos), como 

exemplo a cobertura previdenciária e a possibilidade de vender suas mercadorias e serviços 

para o governo, proporcionando segurança, possibilidade de aumento da renda e inclusão 

social. Behling et al (2015) consideram que o MEI formaliza uma grande parcela da economia 

que estava à margem das estatísticas do governo. 

Santos et al (2017) consideram que o fenômeno do empreendedorismo influencia 

o crescimento e desenvolvimento de um país, destacando-se por promover possibilidades de 

ganhos individuais e coletivos gerados por oportunidades de negócios. Prado et al (2014) 

consideram que o fato de o ritmo de formalização ter seguido forte em um momento de 

economia aquecida demonstra que o empreendedor individual é mais do que o resultado do 

desemprego, é uma alternativa de ganho de renda.  
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Neri et al (2005) destacam, em seus estudos que o mercado de microcrédito é 

incipiente nas áreas urbanas do país, sendo que apenas 7% dos negócios nanicos obtiveram 

acesso a crédito nos três meses anteriores a pesquisa e com base na análise das variáveis, o 

fato de estar ligado a algum sindicato, associação ou cooperativa, possuir constituição 

jurídica, estar legalizado ou possuir equipamentos mostra a vantagem destas pessoas na hora 

de conseguir crédito.  

Diante das principais dificuldades apresentadas pelos pequenos negócios indicam 

que há necessidade da implementação de uma política de demanda voltada para este 

segmento, através do aumento do poder de compra da população de baixa renda, que são os 

principais consumidores dessas empresas, sendo uma variável de difícil controle pelos 

gestores políticos e diante das dificuldades reportadas na pesquisa, à proporção que não 

tiveram dificuldade era de 18,8%, tornando o mercado incipiente.  

Para analisar o impacto que políticas creditícias têm sobre a informalidade no 

Brasil, Paes (2010) concluiu que a expansão do crédito teve pouco efeito, uma vez que os 

empréstimos são de relevância muito inferior ao estoque de capitais alugados das famílias, o 

que reduz o alcance de políticas de crédito orientadas a reduzir a informalidade. Enquanto 

Chein et al (2014) analisam a existência de crédito dentro do setor informal urbano, pequenos 

proprietários no Brasil concluem que há restrição de crédito no setor informal em áreas 

urbanas no Brasil.  

Como coleta de dados um estudo utilizou levantamento de campo (Julião et al, 

2014), duas entrevistas (Julião et.al, 2014; Reis et.al, 2014), dois utilizaram o questionário 

(Prado et.al, 2014; Dos Santos et.al,2017). Foram utilizados como fonte externas de dados, as 

informações da Pesquisa Mensal de emprego (PME) em três estudos (Reis et. al, 2014; 

Theodoro et.al, 2011; Zaitune et.al, 2006), da Pesquisa de Economia Informal Urbana (EINF) 

em três estudos (Chein et.al, 2014; Feijó et.al, 2009; Neri et.al, 2005), da Pesquisa Nacional 

por amostras de Domicílios (PNAD) do IBGE em dois estudos( Santiago et.al,2017; Mourão 

et.al,2013), enquanto em um estudo (Martins et.al, 2012) utiliza os microdados da amostra do 

Censo Demográfico do IBGE. Já Pamplona (2013) considera a pesquisa de emprego e 

desemprego (PED) da região metropolitana de São Paulo em sua análise. 

Diante do conteúdo apresentado, nota-se que a informalidade é um tema vasto, 

compreendendo estudos que têm como objetivo analisar:  
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i) De que maneira a duração do desemprego e as características do trabalhador 

estão relacionadas com a probabilidade de transição para emprego formal, 

informal e inatividade (REIS et. al, 2014);  

ii) A informalidade no mercado de trabalho, com um jogo dinâmico infinito 

entre empregador e empregados, no qual a Justiça Trabalhista é representada 

parametricamente (MENEGUIN, 2008);  

iii) O impacto que a adoção de políticas tributárias ou creditícias tem sobre o 

nível de informalidade no Brasil (LEITÃO PAES, 2010);  

iv) A relação entre seguro-desemprego e emprego formal no mercado de 

trabalho brasileiro (MOURÃO et.al, 2013);  

v) O número mensal de desligamentos do emprego formal, por setor de 

atividade, de janeiro de 2004 a dezembro de 2014, no Rio Grande do Sul 

(FURTADO et.al, 2015);  

vi) Caracterizar e analisar a evolução da quantidade e o perfil dos trabalhadores 

no comércio ambulante da cidade de São Paulo, na primeira década de 2000 

(PAMPLONA, 2013);  

vii) Avaliar o grau de formalização dos trabalhadores por conta própria no Brasil 

(SANTIAGO et.al, 2017); e, 

viii) O impacto da redução dos encargos trabalhistas (previstos na Lei 11.324 de 

julho 2006) sobre a formalização das empregadas domésticas (THEODORO 

et. al, 2011). 

Destaca-se neste estudo o MEI com o trabalho que avalia o processo de 

formulação e implementação do estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte. 

Analisa-se, dessa forma, como o Estado se manifesta no atual contexto da reestruturação 

produtiva capitalista, particularmente na questão da arrecadação previdenciária, no combate 

ao desemprego e à informalidade nas relações de trabalho (PEREIRA et.al, 2012).  

Conforme Prado et.al (2014), ocorreu um crescimento de mais de 1,4 milhões de 

microempreendedores individuais, um incremento de mais de 35% segundo dados da Receita 

Federal de 2011; enquanto Julião et. al (2014) constataram o levantamento de experiência a 

partir de entrevistas, que serviram para esclarecer questões relacionadas ao programa, para 

confirmar variáveis encontradas na literatura e também para identificar novas variáveis na 

percepção dos sujeitos entrevistados. Em síntese, os resultados com base nos estudos de 

caráter descritivos e abordagem quantitativa através dos métodos econométricos levaram a 
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identificar o grau de informalidade e apresentando uma visão dos indicadores do mercado de 

trabalho. 

De uma maneira geral, pode-se inferir que análises sobre informalidade e MEI 

fazem parte da agenda de pesquisa em Economia, tanto que se observam estudos ao longo dos 

últimos 20 anos, bem como fontes de dados oficiais permitem esse tipo de análises. E, em 

termos de resultados, percebe-se que essa agenda ainda não apresenta consenso, por isso são 

necessárias mais análises (qualitativas e quantitativas) para se estudar a informalidade no 

Brasil, bem como estimar o efeito do MEI sobre formalidade, renda e ocupação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Economia do Trabalho é uma área de pesquisa da Economia que aborda 

diversos temas como oferta e demanda por trabalho, retornos da equação a partir de equação 

minceriana, alocação e ocupação, empregabilidade e desemprego, sinalização do trabalhador 

para o empregador, barganha entre sindicados de trabalhadores e empregadores, além de 

informalidade.  

Sendo assim, essa pesquisa optou por compilar e analisar a literatura empírica e 

teórica a partir de uma revisão sistemática, tendo como fonte dos artigos as plataformas Scielo 

e Periódicos Capes. Os termos utilizados para as buscas contemplam descritores como 

Informalidade, Mercado de Trabalho e Microempreendedor Individual. Vale ressaltar que, 

segundo Ramos (2002), no Brasil, 52,6% dos empregos são informais e, diante desse 

expressivo quantitativo, se faz necessário à elaboração de políticas públicas para mitigar esse 

fenômeno.  

Com efeito, essa pesquisa teve como mote analisar a informalidade ao 

microempreendedor individual (MEI). Foram catalogados 121 artigos, dos quais 71 estão na 

plataforma Scielo e 50 no Periódicos Capes. Os artigos analisados compreendem o período de 

1997 a 2017, e do total de 121 artigos, 76% se dedicam a análise da informalidade e 24% ao 

MEI. 

Ademais, a pesquisa se pautou pela análise da informalidade a partir do uso das 

definições pela literatura, de modo a entender o que se estuda nessa temática, bem como as 

causas e consequências da informalidade. Além disso, observou que o Microempreendedor 

Individual (MEI) tende a contribuir para a redução da informalidade, uma vez que contempla 

uma carga tributária reduzida, serve como um seguro para os trabalhadores, além de 

contemplar uma forma de contribuir para previdência. 

O que se percebe é que a concepção da informalidade foi se transformando e 

ampliando através do aprofundamento dos estudos e atingindo novas dimensões. É importante 

destacar que o programa MEI vem sendo reformulado ao longo dos últimos anos e hoje ainda 

se continua as buscas por respostas para os números existentes. Há muitas discussões na 

literatura acerca do trabalho informal e espera-se que possa contribuir para o debate sobre a 

realidade da informalidade, embora os estudos sobre o tema ainda sejam dispersos entre os 

autores que o estudam, tornando-se necessárias mais pesquisas acadêmicas que se 

aprofundem no tema.   
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A revisão sistemática da literatura revelou que estes estudos servem como referências 

para as tomadas de decisões futuras diante do problema da informalidade e no sentido de 

desenvolver grupos de pesquisas específicos nesta área, possibilitando uma mudança nas 

perspectivas sobre o assunto, sendo uma base para que haja uma maior ênfase na discussão 

sobre o tema, contribuindo para o crescimento econômico e o desenvolvimento social.     
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