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Formalização de empresas:  
Uma Introdução 

Esta é uma introdução a uma série de resumos temáticos sobre formalização de 
empresas, que buscam analisar, do ponto de vista da empresa, os custos e os 
benefícios da transição para a economia formal e apresentar uma visão geral de 
medidas que podem ser tomadas para apoiar a formalização. Esta introdução 
fornece uma definição do que são empresas informais, discute os diferentes tipos 
de empresas operando na informalidade, e examina alguns dos principais fatores 
que incentivam as empresas a serem ou a permanecerem informais. Este resumo 
explica também porque é necessário que os países facilitem a formalização de 
empresas, como a formalização contribui para o trabalho decente e quais tipos 
de estratégias podem ser eficazes para o incentivo à formalidade.

Os outros resumos desta série analisam os demais incentivos, isto é, os custos 
e benefícios levados em conta pelas empresas quando da decisão de realizarem 
a transição para a economia formal, incluindo os custos de entrada e os custos 
cotidianos relacionados à conformidade com os regulamentos e leis (Resumo 
Temático n.º 2/2021) e impostos e contribuições para a segurança social (Resumo 
Temático n.º 3/2021). Cada resumo apresenta como as estratégias de formali-
zação de empresas podem alterar os custos e benefícios (reais ou percebidos) 
das empresas informais, encorajando assim os empresários a formalizarem as 
suas atividades. Os resumos também fornecem recomendações aos governos e 
parceiros sociais sobre como contribuir para a formalização.
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O que são empresas 
informais e porque nos 
interessamos por elas?

As definições de informalidade têm evoluído 
com o tempo. O termo informalidade foi cunhado 
no início dos anos 70, seguindo o trabalho do 
antropólogo Keith Hart sobre “oportunidades 
de renda informal e emprego urbano no Gana”. 
Hart observou que a população pobre que vivia 
no centro urbano de Acra não estava desempre-
gada, ou desocupada, como alguns profissionais 
do desenvolvimento acreditavam, mas estavam 
“definitivamente trabalhando”, embora “casual-
mente, com retornos erráticos e geralmente 
baixos” (Hart, 2008). Havia a necessidade de um 
novo termo para descrever esta modalidade de 
trabalho, que é distinto das relações contratuais 
regulamentadas entre entidades legalmente 
constituídas e seus funcionários. 

A Resolução relativa às estatísticas de em-
prego no setor informal1 classifica as em-
presas como informais com base em seus 
níveis de cumprimento das exigências legais 
de cadastro e manutenção de registros. Além 
disso, as normas internacionais adotadas na 15ª 
Conferência Internacional dos Estatísticos do 
Trabalho definem o setor informal como consis-
tindo em empresas envolvidas na produção de 
bens ou serviços com o objetivo principal de gerar 
emprego e renda para os indivíduos envolvidos. 
O setor informal é um subconjunto de empresas 
não constituídas como entidades jurídicas sepa-
radas, independentemente de seus proprietários 
(OIT, 1993). Apesar da existência desses critérios 
estatísticos, os governos aplicam metodologias 
diferentes ao medir a informalidade, o que di-
ficulta a comparação de estimativas nacionais 
entre países diferentes.

Hoje, o termo economia informal passou a re-
presentar atividades econômicas que ocorrem 

1 A Resolução foi adotada pela Décima Quinta Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho ( janeiro de 
1993); 15ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho. Ver: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi-
c/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf

2 O conceito de informalidade não se aplica a atividades ilegais, em particular a prestação de serviços ou a produção, 
venda, posse ou uso de bens proibidos por lei, incluindo a produção e o tráfico ilícito de drogas, a fabricação e 
o tráfico ilícito de armas de fogo, o tráfico de pessoas e a lavagem de dinheiro, conforme definido nos tratados 
internacionais pertinentes.

fora do alcance do Estado. A Conferência Geral 
da Organização Internacional do Trabalho adotou 
a Recomendação 204 sobre a Transição da 
Economia Informal para a Economia Formal (dora-
vante OIT R204) em 2015. Ela se refere à economia 
informal da seguinte forma:

“Para os propósitos desta recomendação, 
o termo ‘economia informal’: (a) refere-se 
a todas as atividades econômicas dos tra-
balhadores e unidades econômicas que - na lei 
ou na prática - não estão cobertas ou estão in-
suficientemente cobertas por acordos formais; 
e (b) não cobre atividades ilícitas...”. 2

Em alguns casos, os atores informais não cum-
prem com as leis e regulamentos que as em-
presas e trabalhadores formais têm que cumprir, 
incluindo leis trabalhistas e de previdência social, 
regulamentos de saúde e ambientais e obriga-
ções fiscais. Em outros casos, eles não são co-
bertos por essas leis e regulamentos, o que limita 
não apenas seus deveres, mas também sua pro-
teção.  

A Recomendação 204 fornece orientação para os 
Membros: 

a) facilitar a transição dos trabalhadores e uni-
dades econômicas da economia informal para 
a formal, respeitando os direitos fundamen-
tais dos trabalhadores e garantindo oportuni-
dades de segurança de renda, subsistência e 
empreendedorismo; 

b) promover a criação, preservação e sustentabi-
lidade de empresas e empregos decentes na 
economia formal, bem como a coerência das 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf
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políticas macroeconômicas, de emprego, de 
proteção social e outras políticas sociais; e 

c) Impedir a informalização de empregos na eco-
nomia formal.

Neste contexto, o termo unidades econômicas 
se refere a: 

a) unidades que empregam mão-de-obra con-
tratada; 

b) unidades que são propriedade de indivíduos 
que trabalham por conta própria, sozinhos ou 
com a ajuda de trabalhadores familiares con-
tribuintes (não remunerados); e 

c) cooperativas e unidades de economia social e 
solidária.

Este resumo se refere a unidades econômicas, 
incluindo trabalhadores por conta própria sem 
empregados, como empresas. Empresas formais 
são aquelas que produzem bens ou serviços (pelo 
menos parcialmente) para venda ou troca, são 
registradas em instituições nacionais relevantes 
(incluindo a previdência social e as autoridades 
fiscais) e/ou mantêm um conjunto de contas 
exigidas por lei. As empresas que não mantêm 
contas formais e que não estão registradas a 
nível nacional são, ao contrário, consideradas in-
formais. 

Dois conceitos são aplicados para descrever 
diferentes incidências de informalidade. O 
emprego informal é um conceito mais amplo que 
inclui não apenas o emprego no setor informal, 
mas também o emprego informal no setor 
formal ou nos lares. Enquanto o setor informal 

 X Gráfico 1: Distribuição do emprego por setor (formal versus informal) e tamanho da unidade 
econômica, entre os grupos de renda do país (%) 
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Fonte: OIT, 2018b; OIT 2019a. 
O termo "autônomo" se refere aqui aos trabalhadores independentes sem empregados.
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é definido de acordo com as características 
das empresas nas quais a atividade econômica 
ocorre, o emprego informal refere-se à natureza 
da relação de emprego (OIT, 2019a). 

A maioria da população mundial trabalha 
em setores da economia informal, especial-
mente nas regiões em desenvolvimento. A OIT 
estima3 que dois bilhões de pessoas (com quinze 
anos ou mais) trabalham informalmente, repre-
sentando 61,2 por cento do emprego global. 
Os trabalhadores podem ser agrupados em 
diferentes categorias, tais como empregados, 
trabalhadores autônomos, trabalhadores fami-
liares (não remunerados) e contratados depen-
dentes. Os trabalhadores independentes sem 
empregados (também chamados trabalhadores 
por conta própria ou autônomos) constituem 
45 por cento do emprego informal, enquanto os 
empregados em trabalho informal, sem contrato 
de trabalho ou sem carteira assinada, em em-
presas formais ou informais ou em agregados 

3 OIT, 2018b.

familiares, constituem 36 por cento do que se 
entende por trabalho informal. O segmento 
restante consiste em trabalhadores familiares 
(16 por cento) e empregadores (3 por cento). 

Oito em cada dez (81 por cento) das unidades 
económicas do mundo são informais, e a 
maioria dos trabalhadores informais são empre-
gados por empresas informais. Estas empresas 
informais tendem a ser, na sua maioria, pequenas 
unidades económicas: microempresas (incluindo 
trabalhadores por conta própria) e pequenas em-
presas (ver Gráfico 1 e OIT, 2018b).

A participação do setor informal no emprego 
está fortemente relacionada ao nível de renda 
dos países, variando de 85 por cento para 
países de baixa renda a 18 por cento para 
países de alta renda. O grupo de alta renda é 
o único grupo onde o emprego no setor formal 
excede o do setor informal (ver Infográfico 2 e 
OIT, 2019a). Estes dados revelam que uma grande 

 X Infográfico 2: Emprego em unidades econômicas do setor informal (como percentagem do 
emprego total)
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Fonte: Cálculos da OIT baseados em pesquisas nacionais da força de trabalho ou pesquisas nacionais similares sobre 
domicílios (2016)
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parte da população mundial depende do em-
prego informal para sua subsistência. 

Mundialmente, a informalidade é mais proe-
minente entre os homens do que entre as mu-
lheres, no entanto, há diferenças regionais. 
Nos países Árabes, na Ásia e no Pacífico, a per-
centagem de homens envolvidos no emprego 
informal (incluindo a agricultura) é mais elevada 
do que a das mulheres (70,2 por cento de homens 
em comparação com 61,8 por cento de mulheres 
nos Estados árabes; 70,5 por cento de homens em 
comparação com 64,1 por cento de mulheres na 
Ásia e Pacífico). Já em África, a percentagem de 
mulheres trabalhando em empregos informais 
excede a percentagem de homens (89,7 por cento 
de mulheres em comparação com 82,7 por cento 
de homens). No entanto, em todas as regiões, as 
mulheres em emprego informal encontram-se 
mais frequentemente em situações mais vulne-
ráveis (OIT, 2018b).

A formalização da empresa pode criar as 
condições necessárias para a formalização 
de empregos nestas empresas. Ela também 
pode assegurar uma concorrência mais justa 
entre empresas, aumentar a receita do governo 
e contribuir para o crescimento econômico na-
cional e a coesão social. Como tal, as políticas 
públicas são necessárias para apoiar a transição 
para a formalidade, pois a formalização é um 
meio para atingir demais metas para a socie-
dade como um todo. 

É crucial compreender a natureza diversa das 
empresas informais, os vetores da informa-
lidade e o raciocínio por detrás das decisões 
individuais tomadas por empreendedores 
quando optam por criar uma empresa formal 
ou informal. As empresas existem ao longo 
de um continuum, desde aquelas que são to-
talmente formais, cobertas por leis e regula-
mentos nacionais e/ou em conformidade com 

 X Gráfico 3: Participação dos trabalhadores autônomos no mercado de trabalho e diferentes 
classes de tamanho de empresa, por região (%)
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Nota: EAP = Ásia Oriental e Pacífico; ECA = Europa e Ásia Central; LAC = América Latina e Caribe; 
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O termo "autônomo" se refere aqui aos trabalhadores independentes sem empregados.
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as exigências legais estabelecidas pelos go-
vernos, até aquelas que estão totalmente fora 
do alcance das autoridades; as demais se loca-
lizam entre os pólos da formalidade ou infor-
malidade completa. Uma empresa pode estar 
listada no cadastro comercial nacional, por 
exemplo, mas não estar registrada para fins 
fiscais; a mesma empresa pode ter contratos 
de trabalho formais com alguns de seus tra-
balhadores e fazer contribuições à segurança 
social, enquanto mantém outros trabalhadores 
(ou uma parte das horas de trabalho de seus 
funcionários formais) fora dos registros.

Em um determinado contexto econômico e 
institucional, o grau em que uma empresa 
está apta a se formalizar depende de vários 
aspectos como o tamanho da empresa, sua pro-
dutividade, o custos custos operacionais ligados 
ao setor formal, o custo de cadastrar a em-
presa, a capacidade e as decisões do empreen-
dedor, assim como características pessoais 
como idade, experiência, nível de rendimento 
e de educação, setor e local de trabalho. Os 
“empreendedores de subsistência” (Survivalist 
entrepreneurs) por exemplo, têm habilidades e 
competências limitadas para gerir um negócio, 
dificilmente geram receitas suficientes para 
cobrir as despesas, e dependem das suas ati-
vidades para se sustentarem e às suas famílias. 
Uma vez que o cumprimento da regulamen-
tação envolve pelo menos algum custo mone-
tário e/ou não monetário, a formalidade tende a 
estar além do alcance dos empreendedores de 
subsistência. Os “empreendedores em busca de 
oportunidades” (Opportunity entrepreneurs) ao 
contrário, têm as competências e habilidades 
para gerir uma empresa rentável. 

As diferenças entre empresas formais e 
informais - e entre diferentes tipos de em-
preendedores de ocasião, trabalhadores por 
conta própria e micro e pequenas empresas 
- estão intimamente relacionadas com a pro-
dutividade. As empresas informais são, em 
média, muito menos produtivas do que suas 
contrapartes formais, têm margens menores, 
tendem a operar em mercados saturados e 

4 Veja: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm

frequentemente são incapazes de absorver 
custos de conformidade significativos. A baixa 
produtividade não é apenas um propulsor da 
informalidade, pode também ser uma conse-
quência do status informal das empresas. A 
melhoria da produtividade é, portanto, um as-
pecto importante de uma estratégia de forma-
lização de empresas.  

Além disso, as questões macroeconômicas 
estruturais são importantes fatores de in-
formalidade que vão além do âmbito de uni-
dades econômicas individuais. Pode-se pensar 
em questões como os padrões de crescimento e 
composição geral da economia, a inadequação 
do quadro legal e regulatório, a falta de trans-
parência e confiança entre as instituições admi-
nistrativas e a sociedade. Portanto, é importante 
contextualizar as causas e os vetores da informa-
lidade a partir de uma perspectiva transversal sob 
a qual a formalização das empresas representa 
um componente significativo.

Porque é importante a 
formalização das empresas?

As estratégias de formalização de empresas 
podem contribuir substancialmente para 
o cumprimento da Agenda de Trabalho 
Decente4 e para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. A economia in-
formal é uma importante fonte de subsistência 
para uma proporção considerável da popu-
lação mundial. Entretanto, uma grande parte 
da força de trabalho global enfrenta sérias de-
ficiências no que diz respeito ao trabalho de-
cente. Estes trabalhadores não podem contar 
com acesso à saúde e nem com um nível básico 
de renda mínima e, assim, não desfrutam de 
seu direito humano à segurança social. Muitos 
destes trabalhadores estão presos num ciclo 
vicioso de vulnerabilidade, pobreza e exclusão 
social, o que constitui um enorme desafio não 
apenas para seu bem-estar individual e seu 
gozo dos direitos humanos, mas também para 

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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o desenvolvimento econômico e social de seus 
países.5  

Do ponto de vista dos governos e da sociedade 
como um todo, uma economia informal não tribu-
tada e não regulamentada reduz a base tributária 
e, portanto, torna mais difícil o fornecimento de 
bens públicos, serviços e políticas que os cidadãos 
esperam, além de inibir a criação de uma cultura 
de compliance e coesão social. Do ponto de vista 
dos trabalhadores formais e das empresas, a 
existência de uma economia informal leva a uma 
concorrência desleal. Ademais, do ponto de vista 
das próprias empresas informais, a informalidade 
está associada ao risco de que órgãos responsá-
veis pela aplicação da lei detectem as lacunas no 
cumprimento dos regulamentos e normas e im-
ponham medidas punitivas. Além disso, a infor-
malidade constitui um obstáculo ao crescimento, 
pois dificulta o acesso a financiamentos formais, 
a serviços de desenvolvimento de negócios, às 
tecnologias e aos investimentos. A informalidade 
também limita as chances de fechar negócios com 
empresas formais, pois as empresas informais 
não atendem às normas de conformidade (por 

5 OIT 2019. Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience. 
Geneva: Organização Internacional do Trabalho. (Chapter 1) http://informaleconomy.social-protection.org

exemplo, em termos de registro e faturamento 
de impostos, trabalho decente, etc.). 

Uma mudança em direção a uma maior formali-
zação pode beneficiar a sociedade como um todo, 
através de melhores condições de trabalho e 
oportunidades de trabalho decente, uma força de 
trabalho mais produtiva, um crescimento econô-
mico bem regulamentado, um patamar de igual-
dade para os concorrentes e uma base tributária 
mais ampla que contribua para o fornecimento de 
bens públicos, tais como saúde e educação.

Muitos governos têm procurado alcançar os ob-
jetivos de formalização de empresas através da 
imposição de medidas punitivas às empresas 
informais (por exemplo, multas, confisco, encer-
ramento coercitivo). Isto pode ser apropriado 
no caso de empresas maiores que têm a capaci-
dade de cumprir a lei, mas que deliberadamente 
optam pelo seu não cumprimento como uma 
forma de evitar impostos ou reduzir seus custos 
de forma ilegal. As empresas menores e menos 
produtivas, entretanto, podem não estar abran-
gidas pelos regulamentos. E, quando abrangidas 

 X Infográfico 4: Abordagem recomendada para a formalização de empresas
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por tais disposições, elas podem não ser capazes 
de cumpri-las, mesmo que quisessem. Medidas 
coercitivas e punitivas podem levar essas em-
presas informais a encerram e privar os trabalha-
dores informais de seus meios de subsistência. 
Portanto, é importante que as estratégias de for-
malização de empresas introduzam uma combi-
nação equilibrada de políticas e intervenções que 
sejam adaptadas à natureza e às restrições dos 
diferentes segmentos de unidades econômicas. 
Tais intervenções devem basear-se num sistema 
eficaz de segmentação e abordar os fatores de 
informalidade identificados entre as unidades 
econômicas de cada subcategoria. Em geral, re-
comenda-se que as abordagens de formalização 
de empresas combinem medidas que facilitem e 
tornem mais atractiva a formalização com inicia-
tivas para aumentar a produtividade e aumentar 
a adesão às normas, com base num processo de 
diálogo social (ver Infográfico 4). 

Como facilitar a transição 
para a formalidade? 

Os esforços de formalização das empresas 
precisam ser apoiados por políticas que pro-
movam os direitos dos trabalhadores, o de-
senvolvimento do setor privado e a coesão 
social. Um dos principais objetivos da formali-
zação da empresa é assegurar que os trabalha-
dores (incluindo empregadores, empregados, 
trabalhadores por conta própria e trabalha-
dores familiares contribuintes) possam  benefi-
ciar de oportunidades de trabalho decente. As 
políticas de proteção social devem assegurar 
que as contribuições à segurança social estejam 
alinhadas com a capacidade contributiva das 
empresas e que a qualidade dos benefícios da 
segurança social (por exemplo, saúde, pensões, 
seguro de desemprego) e serviços relacionados 
seja suficientemente elevada para satisfazer 
as necessidades dos trabalhadores e dos seus 
empregadores (OIT, 2019b). A formalização das 
pequenas empresas também contribui para a 
criação de um ambiente de negócios favorável 
e ao crescimento econômico. As estratégias de 
formalização de empresas devem basear-se num 
processo de diálogo social entre as organizações 

de empregadores e de trabalhadores e o go-
verno. Eles devem enquadrar-se no contexto 
geral das políticas sociais e estratégias de de-
senvolvimento do setor privado, que visam au-
mentar a produtividade e sustentabilidade das 
empresas, encorajar a acumulação de capitais e 
o reinvestimento em tecnologia e competências 
profissionais para trabalhadores, fortalecer a 
segurança social e melhorar os direitos dos tra-
balhadores e o trabalho decente. Políticas que 
afetam a produtividade, tais como educação, 
capacitação, desenvolvimento tecnológico, pes-
quisa e inovação, devem desempenhar um papel 
de destaque.  O apoio às políticas públicas, neste 
contexto, deve ser dirigido tanto às empresas 
informais quanto às formais para evitar a con-
corrência desleal entre os agentes econômicos 
em diferentes pontos ao longo do continuum in-
formal-formal (às vezes referido como o efeito 
parasitário da informalidade), a fim de facilitar 
a transição das empresas informais para a for-
malidade e reduzir o risco de que as empresas 
formais migrem para a informalidade.

As estratégias de formalização de empresas 
devem ser adaptadas a contextos específicos 
e as abordagens devem ser adaptadas às ne-
cessidades e características das unidades 
econômicas, com base numa avaliação da sua 
prontidão para formalizar (ver Infográfico 5). 
As perspectivas de transição da economia in-
formal para a formal, como previsto na R204 
da OIT, dependem claramente do perfil das em-
presas informais que estão fazendo a transição. 
Este perfil pode variar de um país para outro, 
ou mesmo entre setores ou regiões dentro de 
um país. Em alguns casos, o conjunto de em-
presas informais pode consistir principalmente 
em “empreendedores de subsistência”, ope-
rando em nível de sobrevivência e vendendo a 
consumidores de baixa renda. De acordo com 
a visão dual da informalidade na economia, as 
leis e regulamentos formais estão muitas vezes 
muito distantes da realidade deste segmento 
econômico, e as empresas são, portanto, menos 
propensas à formalização. A organização destas 
unidades econômicas e a redução dos déficits de 
trabalho decente pode criar condições para a for-
malização a longo prazo. Os “empreendedores 
em busca de oportunidades”, por outro lado, 
podem estar prontos para entrar na economia 
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formal se isso se tornar lucrativo para eles, de 
acordo com a visão “romântica” da informalidade 
popularizada por Soto (1989). Nesses casos, os 
governos são chamados a desenvolver e imple-
mentar uma estrutura política integrada para 
facilitar a transição para a economia formal, re-
conhecendo que os déficits de trabalho decente 
são mais pronunciados na economia informal. 
O desenvolvimento de estratégias apropriadas 
e a identificação dos beneficiários-alvo não é 
de forma alguma uma tarefa simples; exige-se 
que os formuladores de políticas coletem dados 
e consultem os membros da sociedade que 
muitas vezes são difíceis de serem contatados e 
relutantes em se envolver em assuntos estatais. 
Pesquisas sugerem ainda que apoiar a formali-
zação de empresas quando estas estão sendo 
estabelecidas pode ser mais fácil do que forma-
lizar empresas existentes que já estão em funcio-
namento há algum tempo.6

Os esforços de formalização podem se concen-
trar na redução da burocracia e na adaptação 

6 GIZ & OIT. (2014) : Enterprise Formalization: Fact or Fiction? A quest for case studies. https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_245359.pdf

de impostos e encargos sociais à capacidade de 
pagamento do grupo alvo, bem como na oferta 
de serviços que aumentem a produtividade, tais 
como financiamento, serviços de desenvolvimento 
de negócios e acesso a mercados. Os governos 
locais desempenham um papel importante neste 
sentido, pois estão na vanguarda da implemen-
tação de políticas de formalização e de facilitação 
do acesso a serviços de apoio. Portanto, é funda-
mental preparar as autoridades governamentais 
para abordar o fenômeno da informalidade e gerar 
um clima de confiança entre os atores informais, 
assegurando que o esforço de formalização será 
baseado num processo consultivo que leve em 
conta seus interesses e onde os benefícios da for-
malização sejam claros e aparentes.  

Uma vez concluído um diagnóstico da natu-
reza e dos fatores de informalidade para um 
contexto específico, o próximo passo é de-
senvolver uma estratégia de formalização 
que seja adaptada ao segmento de empresas 
visado (ver Infográfico 5). Em alguns casos, por 

 X Infográfico 5: Pirâmide de formalização

Vários fatores podem fazer com que as empresas 
formalizadas se tornem informais, o que muitas vezes 

leva à deterioração das condições de trabalho decente.

Visando as unidades econômicas de maneira diferente

O segmento médio é caracterizado principalmente 
por “empreendedores em busca de oportunida-

des” que, em princípio, têm os meios empreen-
dedores para formalizar.

Para muitos neste segmento, as intervenções 
devem se concentrar, a curto prazo, na 

redução dos déficits de trabalho decente, 
como um primeiro passo para uma 

possível formalização a longo prazo.

PMEs 
formalizadas

Pronta para se formalizar

Formalizar-se-á com 
incentivos e com políticas/

procedimentos bem adaptados    

Empreendedores de subsistência

Fonte: OIT, 2020

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_245359.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_245359.pdf
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 X Infográfico 6: Custos e benefícios da formalização de uma empresa

CUSTOS BENEFÍCIOS

Acesso à previdência social

Acesso aos mercados (público e privado)

Acesso a financiamentos

Acesso aos serviços de desenvolvimento de negócios

Fim das penalidades por não observância

Custos de entrada

Custos de observância contínua

Impostos 

Contribuições para a Previdência Social

Fonte: OIT, 2020.

exemplo, os formuladores de políticas públicas 
podem optar por adotar uma abordagem de cus-
to-benefício, comparando os custos e benefícios 
de permanecer informal com os custos e benefí-
cios de operar na economia formal, do ponto de 
vista da empresa (ver Infográfico 6). Esta abor-
dagem se baseia na idéia de que a formalização 
deve ser mais atraente e que operar na economia 
informal deve se tornar menos atraente. Neste 
contexto, a formalização está associada a custos 
monetários e não monetários, incluindo custos de 
entrada (cadastro comercial, registro fiscal, licen-
ciamento) e custos recorrentes de conformidade 
(por exemplo, impostos e contribuições à seguri-
dade social, declarações anuais de impostos, re-
novação de licenças). Os custos monetários são 
geralmente inferiores aos custos totais incorridos 
pela empresa; o restante é composto de custos 
não monetários, incluindo o tempo e esforço ne-
cessários para compreender os regulamentos 
aplicáveis, preparar e arquivar documentos, 
passar por procedimentos relevantes e cumprir 
com a lei. Do outro lado da equação, os benefí-
cios da formalização podem incluir: cobertura 
previdenciária para o empresário e família, bem 
como para os trabalhadores; acesso a serviços 

financeiros e serviços de desenvolvimento de ne-
gócios; aumento da produtividade; a capacidade 
de emitir faturas e a conseqüente oportunidade 
de alcançar clientes em mercados formais; a ca-
pacidade de participar de licitações públicas; o es-
tatuto legal exigido para assinar e fazer cumprir 
contratos através do sistema legal; e a eliminação 
do risco de ter que pagar penalidades por não 
cumprimento ou ter que fechar o negócio. Os em-
presários que estão em princípio em condições de 
cumprir a lei optarão pela formalização se os be-
nefícios (percebidos) da formalização superarem 
os custos monetários e não monetários de operar 
informalmente, incluindo o risco de sanções como 
resultado da detecção por agentes da lei.

Os governos não devem apenas avaliar os custos 
e benefícios da informalidade para o indivíduo, 
mas também considerar os custos da informali-
dade para a sociedade. Isto é muito importante, 
pois a decisão de se formalizar ou de continuar 
operando de forma informal não afeta apenas o 
empreendedor. Ela também afeta a sociedade. 
As externalidades da informalidade devem ser 
levadas em conta ao desenvolver políticas de for-
malização de empresas.
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