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A ECONOMIA INFORMAL

SOBREVIVENDO A CADA DIA COM 
A ESPERANÇA DE UM AMANHÃ MELHOR. DIA 14

DA AMÉRICA LATINA

Todos os trabalhadores informais da América Latina têm em comum o fato de não pertencerem a um 
sistema permanente de seguridade social e de conviverem com a incerteza constante de como pagar seus 
aluguéis, dívidas, serviços e alimentos; basicamente sua própria subsistência. Muitos deles são 
vendedores ambulantes de mercadorias e alimentos, funcionários sem contrato de trabalho prestando 
serviços na indústria manufatureira ou de construção civil, pequenos agricultores, trabalhadores 
domésticos ou serviços técnicos, que oferecem mão de obra a preços baixos, eles trabalham por diárias 
ou em pequenas unidades econômicas ou empresas familiares. 

Nesse contexto de baixo crescimento econômico, espera-se um aumento significativo da pobreza e da 
desigualdade em nossa região. Muitos dos desempregados certamente entrarão na fila da informalidade, 
o que resultará na falência de empresas, na redução do investimento privado e na deterioração da 
capacidade produtiva. 

"A crise gerada pelo Covid-19 está exacerbando as vulnerabilidades e desigualdades existentes", disse 
Phileppe Mercadent, Chefe de Mercados de Trabalho Inclusivos da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Para nenhum outro profissional esta declaração é mais verdadeira que para os 
trabalhadores informais; como eles não estão registrados oficialmente em nenhum setor, ou porque 
muitos países carecem de mecanismos regulatórios e de identificação que os reconheçam, eles 
simplesmente não podem acessar de forma eficiente a ajuda que seus governos têm disponibilizado.

A maioria dos trabalhadores informais não tem outro meio de subsistência além das suas vendas de cada 
dia; portanto, eles enfrentam um dilema já analisado nas principais manchetes de jornais do continente, 
mas com poucas soluções à vista: sair para trabalhar e ser infectado ou ficar em casa e morrer de fome. 
Essa condição extrema gerou dois problemas adicionais: se por um lado, as quarentenas impostas pelas 
autoridades não podem ser efetivamente aplicadas, pois esses trabalhadores precisam sair para alimentar 
as suas famílias, por outro lado, há um aumento na tensão social que já era intensa em vários países da 
América Latina.

Todos os dias, cerca de 130 milhões de latino-americanos saem para trabalhar em condições de 
informalidade. Todos eles representam aproximadamente cerca de 53% dos postos de trabalho da 

nossa região. 
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Segundo Ezrra Israel Orozco1, empreendedor e investidor da Guatemala, “parece existir um dilema entre a 
saúde pública e a economia. Para a pergunta sobre o que se deve fazer?, muitos respondem com a dicotomia 
entre salvar vidas ou salvar empregos. Mas isso é falso, uma vez que ambas as questões devem ser consideradas 
prioritárias e devem andar de mãos dadas em qualquer política pública. Qualquer que seja a abordagem, ela 
deve buscar um equilíbrio e bem-estar para os setores mais vulneráveis”.2

Em todo o mundo, vozes têm se levantado para exigir ações efetivas contra a pobreza e a desigualdade. 
Em uma coletiva de imprensa virtual, Alicia Bárcena, Secretária Executiva da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL), propôs uma “renda básica de emergência (IBE) que deve ser 
implementada imediatamente e com perspectivas de permanecer por mais tempo de acordo com a situação em 
cada país. Isso é especialmente relevante, uma vez que a superação da pandemia levará tempo e as sociedades 
deverão coexistir com o corona vírus, o que dificultará a reativação econômica e produtiva (…) A pandemia 
tornou visíveis problemas estruturais do modelo econômico e das deficiências dos sistemas de proteção social. 
Por isso, devemos avançar para a criação de um estado de bem-estar social baseado em um novo pacto social 
que considere os aspectos fiscais, sociais e produtivos”.

Embora uma resposta deste tipo seja ideal para a imensa população latino-americana em situação de 
pobreza ou na iminência dela, é algo que não parece viável para as economias estatais em um futuro 
próximo. O que nos resta então? Sem eximir, em absoluto, a responsabilidade que os Estados têm para 
com os seus cidadãos, parte da resposta pode estar na capacidade destes trabalhadores de resiliência e 
empreendedorismo. Em toda a América Latina, existem muitas histórias de luta, criatividade e inovação.

Orozco nos conta o exemplo de um empresário chamado Juan Luis3, que teve que fechar seu restaurante 
no centro da cidade e demitir quatro pessoas que havia contratado. “Apesar da situação, ele não se deu por 
vencido e, com o dinheiro obtido com a venda dos móveis do seu negócio, comprou uma motocicleta para fazer 
entregas em domicílio para uma empresa. Ele também decidiu comercializar álcool em gel e máscaras 
protetoras na Internet. Embora ele não saiba como fazer isso de forma profissional, ele entrou em contato com 
amigos que o estão apoiando para que ele possa em breve ter a sua loja online regulamentada”.

A crise tão grave que vivemos deve converter-se em uma oportunidade para cada líder. Nossa posição de 
liderança deve ser ativa e relevante, conectando os agentes de mudança à nossa volta para avançar em 
direção a uma sociedade mais justa e equitativa. Finalmente, a esperança que temos é um tesouro 
gratuito e compartilhá-lo faz parte da missão para a qual fomos chamados.


