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PALAVRAS-CHAVE

O presente Policy Brief discute dois fenômenos globais que se
entrecruzam e se tornam ainda mais complexos com a Pandemia de
Covid-19: a desigualdade no acesso a proteção social entre diferente
grupos e diferentes regiões do globo; e especialmente, o aumento da
vulnerabilidade do trabalhador informal, que em grande parte, é
excluído do sistema de proteção social social. A dimensão dessa
problemática aumenta quando se observa que 70% do emprego em
mercados emergentes e economias em desenvolvimento é informal.
Após o entendimento desses fenômenos, por meio da exposição de suas
particularidades e de uma análise estrutural do trabalho, serão
abordadas iniciativas globais, em especial o Programa Global Flagship da
OIT e um de seus projetos. Assim, este Policy Brief busca compreender
quais são as contribuições e desafios do Programa para ampliar a
proteção social a trabalhadores informais de países em
desenvolvimento, tendo em vista a pandemia de Covid-19. 

RESUMO

Proteção Social - Trabalhador informal - Informalidade - Pandemia de Covid-
19 - Programa Global Flagship - Projeto Spirework - OIT
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     A pandemia de Covid-19 escancarou problemáticas globais já existentes nas
sociedades, mesmo que em diferentes proporções e maneiras. Ela foi capaz, por
exemplo, de gerar grandes desafios a mercados emergentes e economias em
desenvolvimento (MEEDs)¹, acarretando, em particular, impactos desproporcionais
na atividade econômica informal, atingindo, especialmente, mulheres, jovens e
trabalhadores menos qualificados². Nesse momento, diante da necessidade de um
amparo maior à população como um todo, e mais ainda a grupos vulneráveis,
tornou-se latente a necessidade de tratar do tema da proteção social, que é definida,
no âmbito universal, por atores bilaterais e multilaterais da política de
desenvolvimento, da seguinte forma:

INTRODUÇÃO1

A proteção social universal é alcançada por meio de um sistema
de políticas e programas, definidos nacionalmente, que
proporcionam acesso equitativo a todas as pessoas e as protegem
ao longo de suas vidas contra a pobreza e os riscos para seus
meios de subsistência e bem-estar (Global Partnership for
Universal Social Protection, 2021).

     Em 2020, apenas 46,9% da população global estava efetivamente coberta por pelo
menos um benefício de proteção social, enquanto os 53,1% restantes ficaram
totalmente desprotegidos (OIT, 2021c, p.19). Por trás dessa média global, existem
desigualdades significativas entre e dentro das regiões do globo: na Ásia e Pacífico
com 44,1% de cobertura, Estados Árabes, 40% e  África com 17,4%, sendo as regiões
que possuem maiores lacunas de cobertura (OIT, 2021c, p.20). Além disso, embora a
crise de covid-19 tenha atingido sociedades inteiras, ela afetou algumas pessoas
muito mais do que outras e isso inclui os 2 bilhões de trabalhadores na economia
informal, o que equivale a 61% dos trabalhadores do mundo (OIT, 22018, p.v).  

1 Em inglês (EMDEs). Classificação feita pelo World Economic Outlook.
2 Fala de Ceyla Pazartesioglu, Diretora do Departamento de Estratégia, Política e Revisão do Fundo Monetário
Internacional (FMI)no documento "Long Shadow of Informality: Challenges and Policies".

Fonte: Wiego, 2021



Dentre eles, 1,6 bilhão trabalham nos setores mais adversamente afetados, e dos
quais a maioria não é afiliada a esquemas contributivos nem possui assistência
social estritamente direcionada (OIT, 2021c, p.68).
     Diante da necessidade da abrangência da proteção social neste contexto,
averiguou-se, portanto: (1) o aumento da vulnerabilidade do trabalhador informal,
em que 70% do emprego em MEEDs é informal (Ohnsorge e Yu, 2021, p.6); e (2) a
não cobertura ou cobertura parcial a esse grupo em relação à proteção social.
Portanto, os trabalhadores da economia informal estão em grande parte excluídos
do sistema de segurança social e menos protegidos contra choques negativos do que
os trabalhadores do setor formal (Ohnsorge e Yu, 2021, p.37). A partir desse quadro
problemático, é importante compreender quais são as contribuições e desafios de
iniciativas globais para ampliar a proteção social a trabalhadores informais de
países em desenvolvimento, tendo em vista a pandemia de covid-19.
     Para tanto, o presente Policy Brief irá se concentrar, primeiramente, na
identificação de características, instrumentos, funções e breve contextualização,
com foco no âmbito internacional, da proteção social. Em um segundo momento,
serão analisadas características e especificidades do setor informal, especialmente
durante a pandemia, onde a vulnerabilidade desse grupo se torna ainda maior. Para
tanto, serão analisadas lentes teóricas que explicam os motivos do trabalho
informal, com destaque para teorias estruturalistas. Devido à heterogeneidade do
trabalhador informal, é possível definir parte deles como população excedente
estagnada de Marx e parte como população excedente até mesmo às necessidades
do capital, a partir da análise de Li, que reinterpreta o conceito.
     A partir de então, busca-se relacionar os temas das seções anteriores para
analisar instrumentos e políticas de proteção social direcionados ao trabalhador
informal, especialmente no contexto da pandemia. Após o entendimento dessa
relação, o presente Briefing irá descrever e analisar o Programa Global Flagship da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e um dos projetos do programa:
Spirework-OIT: Proteção Social para trabalhadores da economia informal e rural na
Zâmbia. 
     Por meio dessa análise, será possível destacar desafios e contribuições para
estender a proteção social a esse trabalhador e para planejar futuros projetos de
desenvolvimento. As questões a serem respondidas são: Qual é a abordagem da
Organização doadora? Está havendo um bom diálogo entre organização e o governo
do país receptor? A população está sendo incluída no diálogo? O que poderia ser
melhorado? O Projeto está direcionado a gerar soluções aos reais problemas do
trabalhador informal? Como o projeto pode contribuir em contextos de pandemia?
Esta seção irá se basear em documentos e informações disponíveis na plataforma
do Programa, que mostram informações gerais além de seus outputs/produtos e
outcomes/resultados. Por fim, o presente documento irá propor recomendações
para os doadores e governo nacional sobre o tema.

3 Plataforma:https://www.social-protection.org/gimi/Flagship.action 
   Projeto: https://www.social-protection.org/gimi/Contribution.action?id=50
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PROTEÇÃO SOCIAL2
     No passado, havia grandes diferenças nas percepções de países, pessoas e
organizações com relação à proteção social (Loewe e Schuring, 2021, p.6). Essas
contraposições ocorriam, e ainda ocorrem, no nível do Estado, pelo fato de
diferentes formuladores de políticas em diferentes países definirem objetivos e
prioridades diversas na formulação de políticas. Assim, os instrumentos de proteção
social mudam de país para país. Por outro lado, uma vez que um esquema de
proteção social está em vigor, em certo país, torna-se difícil para os governos
sucessores mudarem para um completamente diferente, já que são resultado de
processos históricos e de Path Dependencies³ (Hickey et al. 2018; Jawad, 2019;
Kabeer, 2014 apud Loewe e Schuring, 2021 p.6). 
     Além da ação nacional na garantia de proteção social, que é considerada a
principal, atores internacionais também se fazem presentes - por meio de apoio
financeiro dado por doadores estrangeiros a esquemas de proteção social, por
exemplo - e também divergem em seus entendimentos sobre proteção social. A
maioria deles reconhece que a proteção social diz respeito tanto à gestão de risco
quanto à redução da pobreza. Outros, enfatizam apenas uma dessas funções. O
Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DfDI), a FAO⁴ e o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)⁴ enfatizam a redução
da pobreza. O PNUD, por exemplo, define proteção social como:

Um conjunto de políticas e instrumentos de propriedade nacional
que fornecem suporte de renda e facilitam o acesso a bens e
serviços para todas as famílias e indivíduos, pelo menos em níveis
minimamente aceitos, para protegê-los da privação e exclusão
social, especialmente durante os períodos de rendimento
insuficiente ou incapacidade para trabalhar (PNUD 2016 apud
Loewe e Schuring, 2021, p.7).

2.1 Diferentes definições e percepções sobre o conceito 

3 Path dependency significa que um país, ao iniciar uma trilha, tem os custos aumentados para revertê-la. 
4 Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

Fonte: Cravo, 2020



     Já o Banco Mundial, o BMZ⁵ e a Comissão Europeia, enfatizam a gestão de riscos
(Loewe e Schuring, 2021, p.7). A última define proteção social como um conjunto de
políticas e ações que aumentam a capacidade de todas as pessoas, mas
principalmente dos grupos pobres e vulneráveis, para escapar da pobreza (ou evitar
cair na pobreza) e gerir melhor os riscos e choques. Uma terceira perspectiva é a
baseada em direitos e é defendida pela OIT, que define proteção social como "um
direito humano" e "como o conjunto de políticas e programas concebidos para
reduzir e prevenir a pobreza e a vulnerabilidade ao longo do ciclo de vida" (OIT
2019a apud Loewe e Schuring, 2021 p.7). Essas várias percepções devem-se às
diferenças institucionais, tal como o modo em que tal organização é governada e
por quem. Além disso, por conta dos backgrounds específicos dos funcionários das
organizações, e dos modelos de proteção social que cada um experienciou em seu
país, há dissemelhanças de percepções sobre o conceito.
  A partir dessas diferenças entre os Estados e organizações internacionais, é
importante salientar que a proteção social precisa ser regulamentada pelos
governos nacionais, que devem entender suas capacidades e seu orçamento e
buscar responder às demandas nacionais. Entretanto, os atores internacionais
podem participar e influenciar nessas dimensões (Schuring e Wiebe, 2021 p.173). 
     Organizações internacionais e agências de desenvolvimento buscam, por meio de
plataformas internacionais, influenciar o discurso e desenvolver padrões,
instrumentos e compromissos conjuntos que contribuam para a formulação de
políticas nacionais (Leisering 2019 apud Schuring e Wiebe, 2021, p.185), mas
também se envolvem diretamente com os governos nacionais na regulamentação
dos sistemas de proteção social. Eles fornecem acesso a informações e dados, fazem
trabalhos analíticos, oferecem conhecimento técnico e treinamento e facilitam o
intercâmbio entre profissionais podendo influenciar as decisões de políticas
(Schuring e Wiebe, 2021, p.186). Além disso, agências de desenvolvimento podem
ter a função de oferecer ajuda internacional e nesse sentido, algumas críticas à
ajuda podem ser feitas. Como exemplos, nos anos 2000, a maior parte do
aprendizado de política Sul-Sul de proteção social foi geralmente filtrada por lentes
ideológicas e práticas institucionais de agências de desenvolvimento internacional
(Hickey e Seekings, 2017, p.12).
     Recentemente, essas divergências no conceito de proteção social, apesar de não
terem sido totalmente eliminadas, sofreram grande diminuição, que pode ser
expressa, principalmente pelo Conselho de Cooperação Interinstitucional em
Proteção Social (SPIAC-B), composto por 25 agências intergovernamentais, 10 órgãos
governamentais e 11 organizações da sociedade civil que atuam como
observadoras. A criação do conselho foi uma resposta a uma solicitação do Grupo de

5 Ministério para Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha.
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Trabalho de Desenvolvimento do G20 ao Banco Mundial e à OIT e outras
organizações internacionais relevantes para promover financiamento de proteção
social e assessoria técnica aos países em desenvolvimento. Além desse conselho, a
maioria dos países apoiou a recomendação do piso de proteção social (nº 202), em
2012 (OIT, 2012), o que significa que eles concordaram, pela primeira vez, com um
conjunto de princípios que orientam a formulação de políticas de proteção social
(Loewe e Schuring, 2021, p.23). 
     Outra grande iniciativa, ainda mais recente, de 2016, foi a Parceria Global para
Proteção Social Universal (USP 2030), que considera a proteção social uma
prioridade de desenvolvimento, e o Programa Global Flagship da OIT, também de
2016, que busca construir pisos de proteção social para todos e será objeto de
análise do presente briefing. Mesmo por meio de padrões comuns, é importante
destacar que ainda há divergências entre as organizações, no que diz respeito aos
seus objetivos principais, à escolha de riscos cobertos, aos instrumentos usados e
aos mecanismos de financiamento priorizados (Loewe e Schuring, 2021, p.7).

Proteção Social e Desenvolvimento2.2
     Em todo o mundo, a proteção social é cada vez mais vista como uma questão-
chave para o desenvolvimento social, econômico e político (Loewe e Schuring, 2021
p. 2). Isso ocorre devido às suas quatro principais funções: a função preventiva, a
protetora, a promotora e a transformadora (ver figura 1). A primeira, busca
prevenir a pobreza e para isso, apoia pessoas na gestão de riscos por meio da
prevenção, mitigação e capacidade de lidar com esses riscos. Como resultado, a
proteção social pode diminuir a probabilidade de grupos vulneráveis caírem na
pobreza absoluta (Loewe e Schuring, 2021 p.2). A função protetora contribui para a
redução da pobreza e, portanto, apoia as pessoas que vivem abaixo de um mínimo
definido nacionalmente, ou seja, abaixo da linha da pobreza, com transferências ou
subsídios em dinheiro ou em espécie. Desse modo, a proteção social busca reduzir a
quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Já a função promotora busca
combater a pobreza, ao reduzir a vulnerabilidade geral das pessoas e estabilizar
futuros fluxos de renda (Loewe e Schuring, 2021 p.3).
     Para além dessas três funções, listada pela primeira vez por Guhan (1994), ainda
é possível adicionar uma quarta: a função transformadora da proteção social, que
consiste em remover barreiras em busca de uma maior igualdade social, inclusão e
mobilidade social (Loewe e Schuring, 2021 p.3). Bons exemplos de intervenções de
proteção social que cumprem a função transformadora incluem ação coletiva para
os direitos dos trabalhadores ou mudanças na estrutura regulatória para proteger
grupos vulneráveis, como minorias étnicas, pessoas com deficiência ou mulheres
que são vítimas de violência doméstica (Loewe e Schuring, 2021 p.3). É importante
salientar que esses quatro extremos são posições teóricas e nenhum ator os
persegue de forma tão enquadrada e particular.
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     Essas quatro funções da proteção social favorecem o desenvolvimento econômico
ao permitir que famílias de baixa renda consigam enfrentar riscos e choques, tal
como a crise do Covid-19, além de liberar recursos para fins mais produtivos
(Alderman e Yemtsov 2014; OCDE, 2019; Ravallion et al. 2018; Sabates-Wheeler e
Devereux 2011). Além disso, a proteção social gera desenvolvimento político pois
alcança os socialmente e economicamente excluídos ao aliviar as preocupações dos
cidadãos sobre o futuro e suas preocupações com a família e os membros da
comunidade (Babajanian et al. 2014; de Neubourg 2009; Hickey 2014; Loewe et al.
2020b;). Por fim, sua relação com o desenvolvimento se encontra na Agenda 2030.
Além de ser uma meta em si (ODS 1, meta 1.3), ela também contribui para a maioria
dos outros ODS da Agenda. 
     A partir da definição dessas funções, ficou clara a relação entre proteção social e
desenvolvimento. Entretanto, para além disso, é importante compreender que
certos discursos, narrativas e características do desenvolvimento como são
utilizados hoje, interferem no modo como a proteção social é enquadrada e
analisada e podem ser alvos de crítica. Duas questões do desenvolvimento que
devem ser alvo de crítica são o discurso de Desenvolvimento Iminente e o modo de
Intervenção Planejada de Desenvolvimento em termos técnicos, como analisa Li
(2016). 
     O Desenvolvimento Iminente dos séculos XVIII, XIX e XX pautada na evolução, na
transição agrária e na modernização, respectivamente, traz a ideia de que todos, em
algum momento, experimentariam uma progressão natural do campo para a
fábrica e do trabalho de baixa produtividade para o de alta produtividade (Li, 2016,
p.13). Entretanto, esse discurso de prosperidade para todos não pôde ser sustentado

Linha da Pobreza

Função
Promotora

Função
Protetora

Função
Transformadora

Função
Preventiva

Pirâmide de Renda
Fonte: Loewe e Schuring, 2021, p.2

Figura 1: Funções da Proteção Social
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já que na prática, está evidente a marginalidade de certos grupos em alcançar uma
vida de dignidade e bem-estar mínimo. Mesmo assim, a promessa de que o
crescimento trará prosperidade para todos ainda é vendida por agências
transnacionais, como o Banco Mundial, e por governos nacionais. Eles aderem a
uma história de progresso que sugere que, por meio de sua própria diligência e
habilidade, um futuro melhor virá (Li, 2016, p.6), o que será contradito no presente
briefing, na seção 3 sobre trabalhadores informais, cuja prosperidade não chegou
até hoje. A crítica da história do desenvolvimento iminente está longe de ser
analisada com profundidade e seriedade por acadêmicos, ativistas e profissionais
da área de desenvolvimento (Li, 2016, p.3).
  A confirmação de que o discurso de “prosperidade para todos” do
desenvolvimento iminente é equivocado, é que um grande número de pessoas, de
fato, não consegue se sustentar por meio de trabalho produtivo. Nesse sentido, deve
haver uma luta sobre quem terá acesso a uma parcela da renda global e quem será
excluído (Li, 2016, p.7). A distribuição está sempre em tensão com a lógica que
coloca o crescimento em primeiro lugar e adia a distribuição para algum tempo
futuro (Patnaik apud Li, 2016, p.7). 
     Nesse sentido, o trabalhador informal, que será objeto de análise do presente
Policy Brief, é um dos grupos atingidos por essa exclusão da renda global e por
serviços que dependem dela, sendo esses trabalhadores atingidos pelos critérios em
que sistemas de proteção social são desenhados. Primeiramente, porque o
trabalhador informal está excluído de grande parte dos sistemas de proteção social.
Em segundo lugar, os pagamentos de esquemas de proteção social, são em sua
maioria, contingenciais e enquadrados como um investimento em "capital humano"
a ser recuperado por meio de lucros futuros (Li, 2016, p.8). Logo, há a criação de
uma condicionalidade entre proteção social e trabalho - proteção social hoje para
gerar trabalho amanhã - e não tratada como uma questão de direito. 
     Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família no Brasil, estão
comprometidos com cenários de transição em que 'investimentos' produzem
resultados mensuráveis: jovens saudáveis   e educados devem ser capazes de
encontrar trabalho; e em algum momento, as famílias devem se afastar da
assistência (Lavinas, 2013; Mitchell e Sparke, 2016 apud Li, 2016, p.8). Logo, sem
deixar de lado todos os resultados positivos para diversas famílias que receberam
ou recebem o benefício, é preciso salientar que o investimento em proteção social
ocorre, mas com a intenção de ser compensado pelo capital humano que é o
trabalhador, no futuro (Li, 2016, p.8). Entretanto, a questão da informalidade e do
desemprego tem origem estrutural, como será analisada na seção 3.2, e não pode
ser resolvida de forma temporária e pontual. Felizmente, já se iniciou um
movimento em que a distribuição de capital é desvinculada do trabalho e tratada
como uma questão de direito, como na Noruega e Dinamarca, sendo formulada em
torno do conceito de "bens comuns" (Ferguson, 2015 apud Li, 2016, p.8).
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     Sobre as intervenções planejadas de desenvolvimento em termos técnicos,
muitos agentes de desenvolvimento são treinados para enquadrar os problemas
nesses termos e ocupam uma posição de salvadores, que têm a pretensão de saber
como os outros devem viver e saber do que precisam. A tutela é definida como "a
intenção expressa, por uma fonte de agência, de desenvolver as capacidades de
outra" (Li, 2007, p.5). Agências de desenvolvimento e organizações internacionais
devem, portanto, fazer uma auto-análise para que essa posição de “salvador” seja
substituída por uma de ouvinte da população que será atendida. 
     Além disso, essas intervenções técnicas podem ser consideradas não políticas (Li,
2007, p.7). Em sua maioria, os especialistas excluem a estrutura das relações
político-econômicas de seus diagnósticos e prescrições. Eles se concentram mais na
capacitação de pobres, por exemplo, do que nas causas pelas quais um grupo social
empobrece outro (Li, 2007, p.7), sem levar em conta que diversas questões têm
causas estruturais, tal como a informalidade. Assim, o aparato de desenvolvimento
planejado pode ser considerado, como afirmou Ferguson (apud Li, 2007, p.7), uma
"máquina anti-política" que "insistentemente repousa questões políticas de terra,
recursos e empregos, por exemplo, como 'problemas' técnicos que devem, portanto,
receber intervenção técnica de 'desenvolvimento' (Li, 2007, p.7).
     Diante dessas incoerências do desenvolvimento, é necessário pensar em práticas  
para melhorar programas de desenvolvimento. Uma é a problematização, ou seja,
identificar deficiências que precisam ser corrigidas. A segunda é a prática de
"técnica de renderização", que é um conjunto de práticas preocupadas em
representar o domínio a ser governado como um campo inteligível com limites
especificados   e características particulares, definindo limites, reunindo informações
e elaborando técnicas para mobilizar as forças e entidades envolvidas” (Li, 2007,
p.6). A partir da identificação de um problema, é mais fácil chegar a soluções
efetivas e que representem as particularidades de quem, de fato, vive em meio à
adversidades. É importante ter em mente esse olhar crítico ao avaliar a eficiência de
programas e projetos de desenvolvimento, tal qual o Programa Flagship da OIT, que
será analisado no presente Policy Brief. 

Instrumentos de Proteção Social2.3
     A proteção social busca cobrir diversos tipos de riscos, como já foi citado na seção
1.1, e a Convenção 102 da OIT, de 1952, apresenta um conjunto específico deles.
Dentre eles, é possível citar riscos de ciclo de vida (infância, paternidade, velhice
/longevidade, viuvez e orfandade), riscos de saúde (doenças, lesões e infecções
relacionadas ao trabalho e gravidez) e perda do emprego/ desemprego (Loewe e
Schuring, 2021, p.11). Entretanto, apenas 58 países ratificaram a convenção até
agora (OIT 2020 apud Loewe e Schuring, 2021 p.11), o que limita até que ponto ela
pode ser considerada um padrão aceito internacionalmente.
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     Além disso, a lista de riscos mencionada acima foi muito inspirada na situação de
pessoas com empregos assalariados, especialmente em países de renda alta. Assim,
trabalhadores de países de baixa e média renda que trabalham na informalidade
ficam vulneráveis a riscos que não foram listados. Essa situação mostra a
importância da análise do contexto de cada país, que deve determinar quais riscos
devem ser cobertos por diferentes arranjos de proteção social pelos vários atores
(Loewe e Schuring, 2021 p.11). 
   A partir da análise de riscos, cada programa ou projeto usa diferentes
instrumentos para lidar com eles: a prevenção de riscos, a sua mitigação ou o seu
enfrentamento. A prevenção de riscos visa reduzir a probabilidade de perigos
(possíveis eventos adversos), como doenças, perda de emprego ou colheitas ruins. A
prevenção inclui, por exemplo, a realização de campanhas e o fornecimento de
ferramentas de saúde preventiva, bem como a construção de barragens como forma
de reduzir riscos naturais. Os exemplos incluem higiene, alimentação saudável e
segurança no trabalho (Loewe e Schuring, 2021 p.15).
     A mitigação de riscos busca limitar seus impactos de algum evento adverso.
Como exemplo, é possível citar o seguro social e o microsseguro. O enfrentamento
do risco é qualquer reação ex-post das famílias aos choques. A proteção social nesta
área seria, portanto, qualquer apoio às famílias que as ajudasse a reduzir pelo
menos o efeito de longo prazo de uma ameaça, uma vez que já ocorreu. Os
exemplos incluem o fornecimento de crédito, transferências sociais, assistência e
serviços sociais e apoio à colocação profissional (Loewe e Schuring, 2021 p.13).
Todas essas três categorias podem contribuir para todas as quatro funções de
proteção social anteriormente citadas (preventiva, protetora, promotora e
transformadora). A prevenção e mitigação de risco são particularmente fortes no
que diz respeito à função preventiva, enquanto o apoio no enfrentamento do risco é
importante para a função protetora e promotora (Loewe e Schuring, 2021 p.13).
     Para além desses instrumentos, é possível citar um quarto, apesar de nem todos
os estudiosos o reconhecerem como sendo proteção social: políticas de mercado de
trabalho (PMTs). Elas incluem: 

(1) a regulamentação do mercado de trabalho (por constituições,
leis e decretos governamentais), (2) políticas ativas do mercado de
trabalho (PAMTs), que visam ajudar os desempregados a
encontrar novos empregos por meio de treinamentos, facilitação
da aquisição de experiência de trabalho ou assistência na busca
de emprego e (3) políticas passivas de mercado de trabalho
(PPMTs), que fornecem assistência a pessoas que lidam com a
falta de renda devido ao desemprego e subemprego (por exemplo,
seguro-desemprego (Loewe e Schuring, 2021 p.13) .

     Um outro instrumento, que não é tão defendido e nem posto em prática, mas que
vem ganhando atenção, é a Renda Básica Universal (ver box 1).
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     A Renda Básica Universal (RBU) ou UBI, do inglês Universal Basic Income, é uma ideia
muito debatida e poucos tópicos de desenvolvimento despertam tanto interesse e
controvérsias quanto este. Resumidamente, a RBU é um programa (1) a ser entregue em
dinheiro, (2) incondicionalmente e (3) para todos. Logo, é a combinação de três debates
complexos, o que pode desafiar a sua implementação. Apesar disso, diversos argumentos
justificam sua importância. Primeiramente, vem sendo observado que os sistemas de
proteção social não estão acompanhando mudanças estruturais tais quais o crescimento do
trabalho informal e perdas massivas de empregos devido à automação, além de questões
demográficas e culturais. Em outras palavras, os países têm um sistema de proteção social
do século 20 para lidar com os desafios do século 21. Para além disso, a RBU estaria ligada à
questão da justiça social em resposta a desigualdades crescentes nas sociedades, e poderia
contribuir para a igualdade de gênero e para a cobertura de trabalhadores não cobertos tais
como os informais.
     Apesar de muito promissora para muitos estudiosos, nenhum país atualmente tem RBU
em funcionamento atualmente, embora tenha havido algumas experiências em pequena e
grande escala. Apenas dois países - Mongólia e República Islâmica do Irã - tiveram uma RBU
nacional em funcionamento por um curto período de tempo. Além disso, em 2016, a Suíça
realizou um referendo sobre a adoção da RBU. No Vale do Silício, a RBU é quase um mantra
e na França, gerou polêmica nas eleições de 2017, com a defesa de um modelo de RBU pelo
candidato socialista Benoît Hamon.
    Os principais desafios desse programa se encontram na necessidade de aumentos
significativos na tributação para tornar o programa possível e na questão da universalidade,
com desafios em alcançar a todos da mesma maneira e com qualidade. Além disso, o
conceito pode ser interpretado de diferentes formas - em termos de resultados (todas as
pessoas devem ter garantido um nível mínimo de bem-estar) ou de recebimento (todos
devem ser cobertos) - o que pode gerar mal entendidos. O que não se pode negar é que
apesar dos desafios e de dividir opiniões, é notável sua característica de gerar apoio de
políticos conservadores, liberais e progressistas. 

Fonte: Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices. Edição de Ugo
Gentilini, Margaret Grosh, Jamele Rigolini, and Ruslan Yemtsov. Banco Mundial, 2021.

Figura 2: Instrumentos de Proteção Social

Fonte: Loewe e Schuring, 2021, p.15

Box 1: Renda Básica Universal: uma alternativa às mudanças do
século 21?

     A partir do entendimento da proteção social, por meio de uma breve
contextualização do tema e da identificação de suas principais características, o
presente briefing irá se concentrar em um grupo específico, que se enquadra na
vulnerabilidade e que teve sua situação preocupante de falta de proteção ainda
mais exposta durante a pandemia: o trabalhador informal. A compreensão desse
grupo de trabalhadores é importante antes de partir para a seção seguinte que irá
se dedicar à proteção social ao trabalhador informal. 

 
... são transferências regulares, fornecidas pelo
estado e não contributivas que redistribuem a
renda entre os cidadãos. As transferências sociais
englobam a assistência social, as transferências
categóricas, como prestações por filhos ou
prestações sociais, bem como subsídios pagos a
título de compensação. Portanto, visam proteger
as pessoas contra a pobreza, mas também apoiá-
las no enfrentamento de riscos.

Transferência Social

 

... é financiado pelas contribuições dos próprios
membros, que recebem benefícios em casos
predefinidos (contingenciais), como velhice,
morte, perda de emprego, problemas de saúde,
gravidez ou paternidade. O seguro social é um
meio de mitigar riscos. Normalmente, é
administrado pelo estado, que pode tornar a
adesão para todos ou para certos grupos de
pessoas.

Seguro Social

 

... incluiem as regras que regem
o mercado de trabalho, o apoio
dado aos desempregados para
encontrarem novos empregos e
a assistência aos que não
conseguem encontrar um novo
emprego, apesar de qualquer
apoio que lhes seja dado.

Políticas de Mercado
de Trabalho (PMTs)

...são serviços como terapia
psicológica, mentoria ou
reabilitação de usuários de
drogas, prestados a
pessoas com deficiência,
com baixo nível de
escolaridade ou de grupos
sociais desfavorecidos.

Serviços Sociais
... é um seguro para pessoas de baixa
renda e informalmente empregadas.
Pode ser administrado por atores
públicos e do terceiro setor. A adesão
é voluntária, mas o financiamento
vem predominantemente das
contribuições dos membros - razão
pela qual os benefícios tendem a ser
limitados.

Microsseguo
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TRABALHO INFORMAL3
     No início da década de 1970, o antropólogo econômico Keith Hart observou, em
sua pesquisa sobre Gana, que o "setor informal" não apenas persistiu, mas se
expandiu (ILO, p.3). O termo foi utilizado pela primeira vez pelo antropólogo para
descrever os trabalhadores fora do sistema capitalista formal (Munck, 2013). A
terminologia de "setor informal" ganhou ampla aceitação depois que a OIT a
utilizou para analisar as atividades econômicas no Quênia no Programa de
Emprego da OIT em 1972 conduzida por uma série de especialistas (ILO, p.3).
Segundo Hart, havia ficado claro que as observações empíricas sobre o
empreendedorismo popular em Acra e outras capitais africanas nada tinham em
comum com as percepções obtidas com o "discurso ocidental sobre o
desenvolvimento econômico" (Haller, 2004, p.9).
     Assim, ‘Economia Informal', termo que abrange tanto o setor informal quanto o
emprego informal diz respeito a todas as atividades econômicas realizadas por
trabalhadores e unidades econômicas que - na lei ou na prática - não estão cobertas
ou não estão suficientemente cobertas por acordos formais (Chen 2012; Phe Goursat
e Pellerano 2016 apud Atkins et al, 2021, p.390). Dentre as diversas categorias de
trabalhadores informais, se enquadram: (1) trabalhadores subcontratados e / ou
trabalhadores domiciliares ou autônomos; (2) trabalhadores de serviços, como
vendedores ambulantes, catadores e recicladores de lixo, massagistas, motociclistas,
taxistas ou trabalhadores domésticos; e (3) trabalhadores agrícolas (Kongtip et al.
2015 apud Atkins et al, 2021, p.390). O Trabalhador doméstico, em especial, trabalha
às portas fechadas e é suscetível à vontade do empregador (Wiego, 2020).

3.1 Origem do termo, definições e características

Fonte: Wendy Andrade, 2021Fonte: Wendy Andrade, 2021

Vendedor de Flores, Ipanema



     Os trabalhadores da economia informal cumprem duas ou mais das seguintes
características: (1) salários baixos e irregulares; (2) nenhum contrato escrito; (3)
nenhum direito a férias anuais; ou (4) cobertura de proteção social insuficiente ou
inexistente. Além disso, a informalidade também pode estar associada a maiores
índices de pobreza e menos progresso em direção aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS; Chong e Gradstein 2007; Loayza, Servén e
Sugawara 2010 apud Ohnsorge e Yu, 2021). Apesar disso, a informalidade aparece
na Agenda 2030 no que diz respeito à transição para a formalidade em metas do
objetivo 8 (Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico) (ILO, 2018, p.v).
     Outra forte característica, comum entre os trabalhadores da economia informal,
é que todos são vulneráveis   a choques de renda decorrentes do desemprego, doença
e velhice. Por esse motivo, fica claro que, devido a essa grande instabilidade, esse
grupo, independentemente do nível de renda e do setor de atuação, necessita de
esquemas de proteção social contra choques econômicos. Por outro lado, sistemas
de proteção social frequentemente encontram sérias dificuldades em prover meios
de subsistência e outras medidas de apoio para trabalhadores que não estão
registrados em esquemas legais. Esta é uma questão ainda mais importante em
economias em desenvolvimento, onde predominam os trabalhadores da economia
informal (Woodall, 2021, p. 709). Embora esta economia seja responsável por ⅕ do
PIB e 16% do emprego nas economias avançadas, é responsável por ⅓ do PIB e 70%
do emprego em MEEDs. (Ohnsorge e Yu, 2021, p. 6). 
   Esse número significativo de trabalhadores informais em países em
desenvolvimento tem relação com o termo “precariedade”, que sempre foi a norma
no Sul Global (Munck, 013, p. 751). Apesar de o conceito ter sido criado na literatura
socioeconômica francesa na década de 1980, em torno das mudanças nos padrões
de trabalho da época, ele se adequa aos países do Sul Global antes disso. Trabalho
decente, embora seja um termo um tanto duvidoso, nunca foi a norma no mundo
pós-colonial. Do ponto de vista sulista, o trabalho precário sempre existiu, apesar de
que não exclusivamente. 
    Assim, o termo francês, precarité surge no Norte global para criticar os novos
padrões de trabalho, com a crise do fordismo e crise de bem-estar social, mas já
existia antes disso no Sul. O fordismo e o Estado de bem-estar social, que entram em
crise no Norte naquela época, eram a exceção à regra de uma perspectiva global.
Mesmo que hoje o trabalho informal seja caracterizado pela heterogeneidade em
relação à sua renda, a maior parte desse grupo de trabalhadores possui emprego
mal pago e todos sofrem de um trabalho inseguro e desprotegido em relação à
cobertura de proteção social, muito importante principalmente em casos de
desemprego, doença ou velhice. Assim, o termo precarité é importante para
descrever esse tipo de emprego, caracterizado pela incerteza e insegurança.
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     As principais razões para a criação e o aumento do trabalhador informal são (1) a
saída voluntária devido a uma escolha econômica racional; (2) programas de ajustes
estruturais; e (3) a exclusão de parcela da população à economia formal (saída
involuntária). Cada um desses motivos são examinados de acordo com diferentes
lentes teóricas. O primeiro motivo é analisado a partir da teoria liberal e o segundo
e terceiro a partir da teoria estruturalista. A ênfase será dada à última razão, pois as
evidências mostram que a maioria das pessoas que entra na economia informal não
o fazem por escolha, mas como consequência da falta de oportunidades na
economia formal e da ausência de outros meios de subsistência (ILO, 2018, p.v).
Além disso, parte-se do entendimento de que a população excedente é, sobretudo,
um problema estrutural.  
     A primeira razão para a inserção de trabalhadores na informalidade, a saída
voluntária, postula que as pessoas saem do setor formal como resultado de uma
escolha econômica racional (De Soto 2001; Maloney 2004 apud Atkins, 2021, p.393).
Algumas pessoas podem achar benéfico trabalhar na economia informal, pois
evitam pagar impostos, contribuições e estar sujeitas a regulamentações mais
rígidas. No entanto, como já foi citado, o número de pessoas que se mudaram
voluntariamente para o setor informal pode ser pequeno em comparação com
aquelas que foram "forçadas" a abraçar o emprego informal, como sugerido pelos
dados da África Austral (Smit e Mpedi 2015 apud Atkins et al, 2021, p.393). 
    O segundo motivo da informalidade está atribuído aos Programas de Ajuste
Estrutural pelo Banco Mundial e FMI, especialmente nos anos 1980. Desde então, o
setor informal cresceu três a quatro vezes mais rápido do que o emprego no setor
formal (Atkins et al, 2021, p.393). As corporações multinacionais têm tirado
vantagem, é claro, desse fenômeno por meio de suas redes de subcontratação, agora
essenciais para a mudança na produção de mercadorias (Munck, 2013. p.755). Esses
programas, impulsionados pelo mercado, promoveram a desregulamentação do
mercado de trabalho, reduziram os gastos sociais, como em saúde e educação, e
promoveram a liberalização da economia e a venda de paraestatais. 
     As consequências disso foram experiências de perda de empregos, redução do
trabalho formal, aumento da desigualdade e queda sistemática nos rendimentos das
famílias (Ossome 2010; Shaba 2013 apud Atkins et al, 2021, p.393). Esse motivo
aponta para uma complexidade do Banco Mundial, como organização, por meio de
uma dualidade: enquanto fez ajustes estruturais que geraram consequências
negativas para populações de baixa e média renda, busca, atualmente, promover
projetos de transição para a formalidade e outras ações de proteção social.
Questiona-se, portanto, se essa última motivação busca corrigir erros do passado ou
é apenas mais uma forma camuflada de defender o mercado. 
     Por fim, a informalidade, a partir da perspectiva estruturalista, é criada a partir
da exclusão de uma parcela da população da economia formal e dos benefícios do 

Motivos da Informalidade3.2
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estado, fazendo com que trabalhos informais persistam (Williams e Bezeredi 2018
apud Atkins et al, 2021, p.392), o que gera um grave problema de acesso insuficiente
a fontes estáveis   de sustento. A explicação para essa exclusão pode ser dada a partir
da tese de superpopulação relativa de Marx (2011), que corresponde a uma
população trabalhadora adicional relativamente excedente, isto é, excessiva para as
necessidades médias de valorização do capital e, portanto, supérflua (Marx, 2011, p.
462) e, portanto, constitui um exército industrial de reserva disponível, que
pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido por ele
(Marx, 2011 p. 462). Logo, essa superpopulação é inerente ao capitalismo e se
vinculava diretamente às necessidades e possibilidades de expansão do processo de
acumulação de capital (Duarte, 2015, p.11).
     Dentre as categorias de população excedente - líquida, latente e estagnada - o
trabalhador informal se encontra na terceira, que forma parte do exército ativo do
trabalho, mas com ocupação inteiramente irregular. Seu padrão de vida cai abaixo
do nível normal da classe trabalhadora e é exatamente isso que a torna uma ampla
base para ramos de exploração específicos do capital (Abril Cultural, 1982, p. 677
Apud Singer, p.11). Assim, o elemento central que caracteriza o trabalhador
informal é o fato de ser alijada dos esquemas produtivos formais e, por isso, ter que
se vincular a formas de trabalho instáveis como forma de garantir sua reprodução,
lógica essa que conduz a uma série de outros fatores, como pobreza, desigualdade
de renda, e para além dos aspectos econômicos, de marginalização social, política e
cultural (Duarte, 2015, p. 63).  
 Portanto, o trabalhador informal, ao constituir a superpopulação relativa
estagnada, é caracterizada pela instabilidade e vulnerabilidade, mas ainda é
considerado parcela ativa do exército industrial de reserva e portanto, é funcional,
já que, como o próprio Marx aponta, cumpre o papel de “produto e alavanca da
acumulação capitalista” (Marx, 2011, p.462). Como contraponto a essa ideia, Tania Li
afirma que há uma população excedente, hoje, que excede até mesmo as funções
atribuídas a uma reserva de trabalho. Em suma, se uma parte da população
excedente relativa morresse amanhã, a taxa de lucro permaneceria a mesma e o PIB
nos países afetados aumentaria (Li, 2016, p.5). Essa nova abordagem é importante
de ser tratada porque aponta parte da complexidade das relações de trabalho
atualmente. Parte dela está na heterogeneidade do trabalhador informal, em que
alguns podem ser analisados como funcionais, e portanto, reserva de trabalho, ao
contribuírem de alguma forma para o PIB e terem alguma chance de obterem um
trabalho formal no futuro e servirem às necessidade do capital, e outros, têm
condições tão precárias, que podem ser considerados afuncionais para o sistema
capitalista. Assim, Tania Li analisa a população excedente, neste último termo.
  Nesse sentido, há um grande desafio em garantir a subsistência de pessoas
excedentes às necessidades dos capital e, portanto, altamente vulneráveis   em uma
economia global organizada nas linhas capitalistas (Li, 2016, p.3). Dentre esses
vulneráveis, Li cita, entre outros, aqueles que saem do campo por diversos motivos, 17



mas cujo trabalho não é necessário para novos usos; os jovens⁶ ‘desempregados
instruídos’ tanto no Norte como no Sul globais, que ficam nas esquinas ou em busca
de empregos que simplesmente não existem; e aqueles que sobrevivem de outras
formas criativas, mas altamente precárias e insuficientes (Li, 2016, p.2). Esses
grupos estão altamente relacionados à informalidade: o trabalhador rural é
informal e, quando vai para a cidade provavelmente irá se inserir em outras formas
de informalidade; e os jovens, que correspondem a grande parcela dos
trabalhadores informais, e que, na falta de um emprego formal acabam optando
pela informalidade. Assim, vive-se em uma era em que setores diversos da
população global lutam para encontrar trabalho, ou para qualquer função
produtiva e fonte viável de sustento (Li, 2016, p.4).
     A presença de uma população grande, crescente e precariamente empregada,
coloca em cheque as abordagens de desenvolvimento iminente dos séculos XVIII,
XIX e XX, abordadas anteriormente na seção 2.2, pautadas na evolução, na transição
agrária e na modernização, respectivamente, que defendia que todos chegariam ao
progresso (Li, 2016). Entretanto, o que se mostrou foi um reconhecimento do
processo de transição sem proletarização, que deixa a maioria da população
trabalhadora fora da dinâmica da grande transformação (Sanyal e Bhattacharya
apud Li. 2016, p.5). Assim, o processo de acumulação de capital produz uma
'acumulação de riqueza em um polo' e, ao mesmo tempo, 'uma acumulação de
miséria no polo oposto', em suma, aumento da desigualdade. (Bhalla, 2017, p.297).
       Esse grupo de trabalhadores também pode ser analisado a partir de lentes
Foucaultianas e de suas políticas de fazer viver ou deixar morrer, como defende Li
(2009). De acordo com a autora, Foucault destacou as condições históricas gerais
para o surgimento da biopolítica, ou seja, uma orientação para intervir nas
populações para melhorar sua saúde e bem-estar. Entretanto, ele tinha pouco a
dizer sobre a política de cenários de deixar morrer: por que as autoridades
governamentais escolheriam não intervir quando pudessem, ou selecionar um
subconjunto da população para melhorar a vida enquanto abandonava outros? (Li,
2009, p.66). Um exemplo de escolher não intervir é justamente, a exclusão de certos
grupos, como o trabalhador informal, de esquemas de proteção social.
     Tanto deixar morrer quanto fazer viver têm uma política e sem dúvida, essas
seleções são feitas de acordo com toda uma gama de fundamentos (raça, virtude,
diligência, cidadania, localização, idade, gênero, eficiência, acessibilidade). O deixar
morrer é sinalizado, por exemplo, pela presença de um bilhão de pessoas no Sul
global que devem tentar sobreviver com menos de um dólar por dia, uma quantia
que os deixa cronicamente sem comida, abrigo e cuidados de saúde (Li, 2009, p.66).
    O setor informal, especificamente, é visto como um atraso para o
desenvolvimento econômico nos moldes capitalistas, já que contribui para o
prejuízo das contas públicas, e possui produtividade normalmente inferior a do 

6 A situação deles foi fortemente capturada no livro Timepass de Craig Jeffrey (2010), que descreveu como um
quarto de milhão de jovens em uma cidade indiana de tamanho médio sobrevivem lutando enquanto esperam
em vão por um trabalho'. 
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trabalho informal. Além disso, como não possui registro, o trabalhador em situação
de informalidade não contribui com a previdência social e não participa do sistema
financeiro com acesso a crédito, já que não possuem carteira de trabalho e não
conseguem comprovar renda e nem poupar dinheiro ou investir já que na maioria
das vezes recebem muito pouco⁷. Além disso, a economia informal é considerada
pouco eficiente às demandas do capital, já que possui baixo nível de organização,
pouca ou nenhuma divisão de capital e trabalho e baixa escala de produção⁸.
     Nesses termos, os trabalhadores informais, os quais 2 bilhões estão privados de
condições de trabalho decentes (ILO, 2018, p.v), parecem não ser alvos de políticas
de fazer viver. Isso pode ser exemplificado na sua exclusão de sistemas de proteção
social, fazendo com que se tornem ainda mais vulneráveis em caso de doença ou
velhice, por exemplo. Será coincidência que um grupo, como o de trabalhadores
informais, que não contribui de forma significativa para as necessidades do capital,
fique à margem da proteção social? Como contraponto, há certos atores que
compartilham de certo senso de obrigação de fazer viver: Agências transnacionais,
fundações de caridade, ativistas, especialistas e reformadores sociais de muitos
tipos compartilham desse senso de obrigação. Como ela é cumprida, e para quais
setores da população, é uma questão que é resolvida em locais e conjunturas
específicas (Li, 2009, p.87).
     Ainda sob a perspectiva de exclusão de pessoas do setor formal, a informalidade
está, portanto, muito relacionada ao desemprego. Nessa situação, pessoas buscam
encontrar um emprego formal e ao não conseguirem, entram para a informalidade.
Assim, o emprego informal é visto como meio de subsistência para uma parte do
'exército de reserva de subempregados e desempregados' e atua como uma proteção
contra o desemprego (Bhalla, 2017, 301). A partir desse preocupante cenário, é
possível dizer que a economia informal está crescendo, mas ainda se baseia na falta
de direitos trabalhistas, tal como a proteção social.

3.3 Análise por grupos

     Em relação a recortes geográficos, etários e de gênero, é possível fazer certas
considerações: no geral, mais de um em cada três trabalhadores nas economias
emergentes (36,8%) trabalha na economia informal (Atkins et al, 2021, p.392). Além
disso, a produção informal nos MEEDs foi em média de 33% do PIB oficial durante
2010-18, contra 18% nas economias avançadas. Isso mostra a urgência de se dedicar
a ações de proteção social a esses trabalhadores em países em desenvolvimento,
onde o emprego informal representa uma oportunidade para muitas pessoas
garantirem seu sustento e satisfazerem suas necessidades básicas, podendo até ser
uma tábua de salvação para aquelas pessoas que não conseguem encontrar
emprego na economia formal (OIT, 2019, p.2). 

7 https://www.creditas.com/exponencial/trabalho-informal/
8https://blogdoibre.fgv.br/posts/economia-informal-setor-informal-emprego-informal-afinal-do-que-estamos-
verdadeiramente
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Gráf 2: Trabalho AutônomoGráf 1: Força de Trabalho sem Proteção

Gráf 3: Atividade Informal baseada
no EGD (Equilíbrio Geral Dinâmico)

Fonte: World Bank; World
Economic Forum; World Values
Survey. 

Gráficos sobre a Informalidade

Mapa 1: Parcela de emprego Informal inserida no emprego total,
excluindo agricultura (2016) 

Fonte: OIT, 2018, p. 13
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     O nível de informalidade é maior entre os jovens e idosos (ver gráfico 4). Em todo
o mundo, três em cada quatro jovens (77,1%) e idosos (77,9%) têm empregos
informais e o emprego informal é mais provável para jovens em países emergentes
e em desenvolvimento. O emprego de pessoas mais velhas é mais provável de ser
informal do que o de jovens, independentemente do desenvolvimento
socioeconômico de um país e região (ILO, 2018, p.19).

      Além disso, são mais agrícolas do que o setor formal. Em nível global, as pessoas
que vivem em áreas rurais (80,0%) têm duas vezes mais probabilidade de ter
empregos informais do que aquelas em áreas urbanas (43,7%). As maiores
diferenças estão nas Américas, Ásia e Pacífico e Europa e Ásia Central (ILO, 2018,
p.20). Isso aponta para a necessidade de políticas para elevar o capital humano
desses trabalhadores e, assim, permitir que eles mudem para empregos formais
produtivos (Ohnsorge e Yu, 2021, 2021, p. 132). 
     Globalmente, o emprego informal é uma maior fonte de emprego para os homens
(63,0%) do que para as mulheres (58,1%). Isso é verdadeiro tanto para os países
emergentes e em desenvolvimento e países desenvolvidos, quanto para o emprego
informal agrícola e não agrícola (ILO, 2018, p.21). Em contrapartida, em países de
renda média ou baixa, uma proporção maior de mulheres tem empregos informais.
Na África, 89,7% das mulheres empregadas têm empregos informais, em contraste
com 82,7% dos homens (ver mapa 2). 

Gráfico 4: Parcela de Emprego Formal no emprego total, por idade
(2016) 

Mundo
Países emergentes e em

dsenvolvimento Desenvolvidos

Fonte: OIT, 2018, p.19
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    No entanto, é importante salientar que, embora globalmente haja menos
mulheres do que homens no emprego informal, as mulheres na economia informal
se encontram, em sua maioria, em situações mais vulneráveis, por exemplo, como
empregadas domésticas, trabalhadoras domiciliares ou trabalhadores familiares, do
que seus colegas homens (ILO, 2018, p.21) (ver figura 3), em parte devido à falta de
acesso igualitário à educação e aos serviços de saúde (Delechát, 2021, p.v). Embora o
emprego vulnerável não seja equivalente ao emprego informal, há uma
sobreposição substancial entre os dois - grande parte do emprego vulnerável é
informal, principalmente nos países em desenvolvimento (OIT, 2016b apud Otobe,
2017). Com a crise de Covid-19, essa desigualdade se tornou ainda mais visível. O
emprego feminino diminuiu 5% em 2020, em comparação com 3,9% para os
homens. Além disso, 90% das mulheres que perderam seus empregos em 2020
saíram da força de trabalho, muitas vezes devido à intensificação das
responsabilidades de cuidado. Cerca de 435 milhões de mulheres e meninas viverão
com menos de US $1,90 por dia - incluindo 47 milhões levadas para a pobreza como
resultado do COVID-19 (ONU, 2021, p. 4).

Mapa 2: Lacunas de Gênero na parcela de Emprego Informal no
emprego total, incluindo Agricultura (2016) 

Fonte: OIT, 2018, p.21
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Figura 3: Segmentação da economia informal por gênero e
rendimentos médios

Fonte: OIT, 2021b, p.8
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Gráf 5: Casos de Covid-19 e a extensão
da informalidade

Fonte: World Bank; World Economic Forum; World Values Survey. 

     Portanto, esse quadro urgente, é agravado com a pandemia de Covid-19 já que,
dentre os grupos afetos, encontram-se trabalhadores da economia informal e
aqueles com formas inseguras e precárias de emprego não cobertos por proteção
social ou cobertos apenas parcialmente. Esse grupo enfrenta, como visto
globalmente no surto de Covid-19, um risco agudo de perda peremptória de seus
empregos e, portanto, meios de subsistência (Woodall, 2021, p.708). Além disso, em
condições de lockdown e "distanciamento social", muitos trabalhadores informais se
verão imediatamente excluídos de seu emprego.

Segmentação
por sexo
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     Portanto, a economia informal é uma fonte de sustento para muitas pessoas,
especialmente aquelas em países de baixa e média renda. Estender o seguro social a
esses trabalhadores é essencial, usando as opções disponíveis e contextualizadas e
as evidências de diferentes ambientes. Além disso, muitos trabalhadores informais,
durante a pandemia, não puderam trabalhar devido à políticas de isolamento ou
porque contraíram o vírus e por isso, se enquadram como desempregados neste
momento. Por isso, programas e políticas de proteção social para desempregados
também são fundamentais não só para esse grupo mas para todos. A extensão da
cobertura pode não erradicar totalmente a pobreza e a vulnerabilidade, mas
implementar a proteção social pode contribuir para reduzi-las.
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4PROTEÇÃO SOCIAL AO
TRABALHADOR INFORMAL
EM MOMENTOS DE CRISE

     A pandemia de Covid-19, que está em curso atualmente, representa um exemplo de
crise ou choque macroeconômico. Este fenômeno possui natureza imprevisível e pode
ocorrer por razões outras que surtos epidêmicos, tais como motivos naturais (como
terremotos), ou causados pelo homem (como a Crise financeira de 2008) (Woodall,
2020, p. 707). Dentre os surtos epidêmicos, os que trouxeram os impactos mais graves a
nível global foram o surto global de influenza de 1918-19 e o surto em curso da doença
de Covid-19. Portanto, sendo um fenômeno imprevisível, que cruza fronteiras e afeta a
população global, torna-se imprescindível uma coordenação e mobilização entre
atores globais e nacionais no enfrentamento desta crise, além de um novo
planejamento, por parte dos Estados, que deve e adequar às necessidades
emergenciais da população. Um elemento central e indispensável para apoiar os
indivíduos durante a crise são os sistemas de proteção social robustos (OIT, 2020c, p.2). 
    Em 17 de abril de 2020, um total de 133 países planejaram, introduziram ou
adaptaram 564 medidas de proteção social em resposta ao COVID-19 (ver gráfico 6).
Dentre os tipos de proteção, a assistência social ou as transferências não contributivas
continuam a ser a classe de intervenções mais utilizada (352 medidas), seguida das
ações no seguro social (134) e dos programas do mercado de trabalho do lado da oferta
(78). (Almenfi, et al, 2020, p.2) (ver gráfico 7). Além disso, a crise do COVID-19 exigiu
que os países respondessem a este desafio de três maneiras importantes: (i)
expandindo a cobertura e os benefícios dos programas existentes, (ii) desenvolvendo
novos programas temporários e (iii) tornando os requisitos administrativos mais
simples e fáceis de usar (Gentilini et al., 2020 apud OCDE, 2020, p.3).

4.1 A Pandemia de Covid-19

Fonte: Cardoso e Peres, 2020 



 

Gráf 6 e 7: Número de países que responderam à
Pandemaia com medidas de proteção Social

Fonte: (Almenfi, et al, 2020, p.2)

 

    Nesse contexto, é importante entender que cada momento da pandemia demanda
tipos diferentes de benefícios de proteção social e diferentes respostas do governo.
No início da pandemia, a necessidade primária é garantir, por meio de medidas de
curto prazo, os meios de sobrevivência e portanto, os indivíduos devem ter acesso
tanto a cuidados de saúde adequados e outras necessidades básicas como
alimentação. Isso requer a mobilização urgente de transferência de dinheiro e
benefícios para doenças e desemprego. É nessa fase que o escopo da ajuda deve ser
ampliado, para além da população já registrada e protegida por benefícios
(Woodall, 2020, p. 710). 
     Em um segundo momento, medidas de médio prazo devem ocorrer. Nessa fase de
recuperação, deve-se continuar com as medidas de curto prazo, como a
transferência de renda, mas agora de forma mais ampla e estruturada. Em uma
terceira fase, a de “reativação” da sociedade, deve ser possível ainda que
gradualmente, concentrar a atenção nos potenciais impactos econômicos e sociais
de longo prazo. Indivíduos e famílias continuarão precisando de benefícios, mesmo
depois do período mais crítico da pandemia, já que muitas pessoas entraram para a
linha da pobreza e outros continuam sem emprego (Woodall, 2020, p. 710). 
     A maior necessidade de todas é, talvez, implementar medidas de preparação para
o melhor enfrentamento de futuros eventos de crise. Portanto, medidas de alívio
temporário devem tornar-se medidas de proteção social mais abrangentes e
sensíveis ao choque, o que pode incluir pisos de proteção social, em conformidade
com os direitos humanos e os padrões de segurança social da OIT (2020b, p.2). De
forma geral, a capacidade de mobilizar os recursos financeiros e humanos
necessários para enfrentar a crise e um alto grau de flexibilidade dos países em
reestruturar os sistemas de proteção social serão muito importantes em todas as
fases desta crise (Woodall, 2020, p.714). 
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     A resposta à pandemia gerou a maior mobilização de medidas de proteção social
já vista, para proteger não apenas a saúde das pessoas, mas os empregos e
rendimentos dos quais o bem-estar humano depende igualmente (OIT, 2021c, p.3).
Esta crise serviu também para escancarar, para a população e para os formuladores
de políticas, os persistentes déficits de proteção social dos países, em particular para
certos grupos tais como trabalhadores informais (OIT, 2021c, p.19), que muitas
vezes, possuem formas inseguras e precárias de emprego não cobertas ou cobertas
imparcialmente por proteção social e que - como visto globalmente no surto de
Covid-19 - enfrentam um risco agudo de perda de seus empregos e, portanto, meios
de subsistência (Woodall, 2020, p.708).
     Assim, embora o vírus não faça distinção entre ricos e pobres, seus efeitos são
altamente desiguais. Aqueles que estão em melhor situação têm mais probabilidade
de ter emprego seguro e poupança, além de ter acesso à proteção social e cobertura
de saúde, e são mais capazes de ficar em quarentena enquanto continuam a
trabalhar remotamente (OIT, 2020b, p.2), o que não foi o caso da maioria dos
trabalhadores informais. Para além dessas desigualdades, é também marcante a
desigualdade de gênero. A atividade econômica de muitas mulheres foi
interrompida, enquanto outras viram suas cargas de trabalho aumentadas e
intensificadas, especialmente aquelas em trabalhos remunerados. Além disso, com o
fechamento de serviços de creches, escolas e lares de longa permanência, grande
parte da responsabilidade de cuidar de crianças e idosos frágeis foi transferida
desproporcionalmente para as mulheres (ONU Mulheres 2020c, OIT, 2021c, p.67).
Finalmente, o confinamento viu a violência doméstica aumentar tanto em
frequência quanto em gravidade (ONU Mulheres 2020b apud OIT, 2021c, p.67).

4.2 Lacunas de proteção social ao trabalhador informal

     O surto e a disseminação do coronavírus, e algumas das primeiras respostas dos
governos, como confinamento em grande escala e fechamento de locais de trabalho,
tiveram um impacto desproporcional sobre os trabalhadores da economia informal
em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento onde o emprego
informal é dominante (OCDE, 2020, p.2). Os trabalhadores da economia informal
têm três vezes mais probabilidade de perder o emprego do que os que têm contratos
de emprego formal e sofreram um declínio desproporcional em sua renda (ONU,
2021, p.4). Para o trabalhador informal, políticas de distanciamento social, apesar de
extremamente necessárias, foram acompanhadas da ausência de proteção social,
ameaçando os meios de subsistência desse grupo e incluindo muitos deles na linha
da pobreza, e do aumento do desemprego, com milhões de pessoas sem nenhum
acesso à renda (OCDE, 2020, p.2). Todos esses fatores ameaçam a própria
sobrevivência desses trabalhadores, que já viviam na marginalidade (Alfers et al,
2020), o que os inclui na categoria de superpopulação que excede até mesmo as
funções de reserva de trabalho, como aponta Li. 27



     À título de exemplo, as trabalhadoras domiciliares no Sudeste Asiático viram um
declínio na demanda por seus produtos artesanais devido a queda no turismo,
enquanto as trabalhadoras domésticas na América Latina enfrentaram demissões
em massa devido à redução da demanda por seus serviços. Trabalhadores informais
que operam em espaços públicos urbanos, como vendedores ambulantes,
enfrentam restrições específicas em sua capacidade de vender seus produtos e/ou
serviços (Alfers et al, 2020).
     Com o afrouxamento das medidas de distanciamento, alguns grupos, com
exceção dos que perderam seus empregos de vez ou dos trabalhadores que têm o
privilégio de trabalhar remotamente, tiveram que voltar a trabalhar
presencialmente ainda durante a pandemia. O grande impasse desses
trabalhadores, em especial o informal, foi escolherem trabalhar mas estarem
suscetíveis a contrair o vírus, ou permanecerem em casa e ficarem sem renda (ver
box 2). A primeira opção foi a que prevaleceu, exacerbando ainda mais a questão
grave de deixar a saúde em segundo lugar. Mesmo antes da pandemia, o acesso à
saúde, inclusive onde é gratuito, estava quase sempre fora de alcance, pois o custo
de se abster de um dia de renda era muito alto (Gerdin e Kolev, 2020).
      Além disso, em meio à pandemia, ganhar dinheiro se tornou muito mais difícil,
pois os compradores desapareceram e estão evitando os espaços públicos. Em
outras palavras, os trabalhadores da economia informal encontram-se expostos a
riscos de renda e saúde, com dificuldades para mitigá-los (Gerdin et al, 2020). Essa
problemática só confirma a necessidade de sistemas de proteção social, já que esta
diz respeito, como analisado na seção 1, à gestão de risco e a redução da pobreza,
ambos problemas que se agravaram com a pandemia. Além disso, é preciso destacar
que o acesso à segurança social é um direito humano e por isso a importância de se
criar sistemas de proteção social universais que garantam um apoio adequado e
abrangente ao longo da vida das pessoas, independentemente do tipo de emprego
que tenham ou da natureza do seu trabalho (OIT, 2021c, p.3).
     A vulnerabilidade dos trabalhadores informais, além de ser um desafio para o
bem-estar individual, é também um desafio para o desenvolvimento econômico e
social dos países (OIT, 2020a, p.2).

Assim, a falta de proteção social aos trabalhadores informais
dificulta o alcance dos ODS, em particular o objetivo 1 sobre
erradicar a pobreza, objetivo 2 sobre acabar com a fome, objetivo
3 sobre garantia de vidas saudáveis e promoção do bem-estar,
objetivo 5 sobre alcançar igualdade de gênero e empoderamento
de mulheres e meninas, objetivo 8 na promoção de crescimento
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente, objetivo 10 na redução da
desigualdade e objetivo 16 na promoção da paz, justiça e
instituições fortes (OIT 2017e; 2018f apud OIT, 2020a, p.4).

     Trabalhadores da economia informal geralmente não podem contar nem com a
proteção contributiva, fornecida principalmente pelo seguro social e nem com
esquemas não contributivos, em especial de assistência social (OIT, 2020a, p.19). Isso
acontece porque muitas vezes, esses trabalhadores são chamados de “missing 
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     As economias da América Latina eram frágeis antes mesmo do advento do
coronavírus. Mas agora a perspectiva é muito pior na medida em que os esforços dos
governos para enfrentar a pandemia paralisam a atividade econômica. Apesar da
necessidade de isolamento, o setor informal é um dos que mais sofre. Leonardo
Meneses Prado, 43, vende hambúrgueres e cachorros-quentes em seu carrinho, na
Cidade do México, há 19 anos e disse estar menos preocupado em contrair o vírus do
que com os efeitos financeiros da pandemia. Sua clientela praticamente desapareceu
desde que o governo mexicano disse às pessoas para ficarem em casa. Se as
autoridades forçarem os vendedores ambulantes a fecharem, Meneses disse que não
sabe o que fará para sustentar sua esposa e três filhas. Talvez comece a penhorar
minhas posses, disse ele. Além da insegurança financeira, ele sabia que estava
correndo o risco de contrair o Coronavírus. "Para nós, ficar doente é considerado um
luxo", disse ele. No entanto, Meneses continuou cuidando de seu carrinho em seu
ponto habitual. “Não posso parar, se e eu não vendo, não como. É simples assim.”,
disse ele. O trabalho de José Luís Miguel Monroy, 30, vendedor de água de coco na
Cidade do México, se tornou a única fonte de renda de sua família depois que seus dois
irmãos foram demitidos devido à pandemia. À noite é ainda mais difícil. Ele divide um
quarto alugado na Cidade do México com outros cinco vendedores ambulantes. "Estou
um pouco mais vulnerável", reconheci. "Se formos infectados, não teremos muitos
recursos para nos tratarmos."

Box 2: Trabalhadores informais sem proteção na américa latina e o
aumento de sua vulnerabilidade na pandemia de Covid-19

middle", já que não possuem carteira assinada para ter o seguro social e muitas
vezes não são pobres o suficiente para receberem assistência social, que visam
estritamente as pessoas em situação de pobreza.

Leonardo Meneses Prado e José Luís Miguel Monroy. Créditos: Daniel Berehulak para
o NYT

     Como resposta à pandemia, o governo de López Obrador, no México, começou a
aumentar as restrições, ordenando o fechamento de todas as atividades não essenciais
e está elaborando um plano de recuperação econômica que beneficiaria diretamente
os pobres do México. No Peru, mais de 21.000 pessoas, incluindo vendedores
ambulantes e outros trabalhadores da economia informal, foram detidos por não
cumprirem as ordens do governo de ficar em casa. Na Colômbia, o presidente Iván
Duque anunciou recentemente, entre outras medidas de ajuda, o pagamento de cerca
de US $40 para trabalhadores informais que ainda não recebiam assistência social. Mas
os desembolsos não seriam suficientes para manter todas as despesas básicas
necessárias dessa população. Assim, uma grande multidão de manifestantes lotou a
Plaza de Bolívar de Bogotá contra essas medida do governo colombiano. "Nós estamos
com fome!" gritaram os manifestantes. Na Venezuela, o governo impôs um bloqueio
nacional e disse que iria transferir o equivalente a US $50 a seis milhões de
trabalhadores informais e do setor privado para compensá-los pela perda de renda.
Para a maioria, a quantia mal cobrirá uma fração de suas perdas.

Fonte:  ‘I Can’t Stop’: In Vast Informal Economy, Pandemic Adds to Pressure. Por Kirk Semple e Natalie
Kitroeff. New York Times. 30 de março de 2020. Atualizado em Maio de 2020. 29



     Assim, a busca por incluir grupos, tal como o trabalhador informal, em esquemas
de proteção social, segundo a Recomendação sobre Pisos de Proteção Social da OIT,
2012 (Nº 202) e a Recomendação da OIT sobre a Transição da Economia Informal
para a Formal, 2015 (Nº 204), é justamente arrumar formas de estender a cobertura
a esse grupo de pessoas, por meio de uma abordagem de duas vias: (1) combinação
de esquemas contributivos (normalmente de seguro social) e (2) não contributivos
(geralmente financiados por impostos) (OIT, 2020a, p.17). Exemplos disso podem ser
encontrados na Argentina (combinação de programas de proteção social
contributiva e não contributiva para benefícios infantis e maternidade) e no Brasil
(Bolsa Família; plano de pensão rural) (OIT, 2020a, p.19).
     A primeira via, com o seguro social, na maioria dos países, cobre trabalhadores
assalariados (OIT, 2020a, p.8) e, portanto, está geralmente associado ao
reconhecimento legal e registro da unidade econômica. Assim, o trabalhador
informal ou nos termos de Li, a população excedente em relação às necessidades do
mercado de trabalho, ficavam até então fora dessa proteção, resultando em uma
visão, como afirmou Ferguson, de que só quem produz merece receber bens e
serviços do Estado. Em vez de ter um trabalho seguro, muitos estão expostos à
precariedade do trabalho, como foi exposto na seção 3.1.
     Na prática, portanto, a extensão do seguro social aos trabalhadores informais
muitas vezes significa sua transição total ou parcial para a economia formal (OCDE,
2019, p. 93). A partir disso, a fim de tentar adaptar esquemas contributivos a mais
pessoas, a primeira via recomendada pela OIT diz respeito a estender a proteção
social por meio da formalização, focando principalmente nos seguros sociais,
fundos mútuos e microsseguros (OIT, 2020a, p.16). Alguns exemplos dessa proteção
são a inclusão de trabalhadoras domésticas no seguro-maternidade e desemprego
(África do Sul); e a inclusão de trabalhadores autônomos em regimes de seguro
social (Argélia) (OIT, 2020a, p.16).
     Para além da formalização, muitos países cobrem trabalhadores autônomos e
outras categorias de trabalhadores não assalariados em seus planos de seguro social
por meio de mecanismos adaptados, ampliando assim a cobertura para além dos
empregados. Esses mecanismos podem ser utilizados na simplificação de registros,
pagamentos de impostos e contribuições (Argentina. Peru, Uruguai); na adaptação
do cálculo da contribuição e modalidades de pagamento às características dos
trabalhadores e empregadores (Brasil, Cabo Verde, Gana); e no uso da tecnologia
digital e móvel para facilitar o acesso à proteção social (Turquia, Uganda, Uruguai)
(OCDE, 2019, p.92).
     A segunda via de proteção social é a busca por "estender a proteção social
independentemente do status e ocorre por meio de esquemas não contributivos,
como programas de assistência social, que visam alcançar principalmente grupos
que não têm acesso a quaisquer outros mecanismos de proteção social,
independentemente de sua situação de emprego e amplamente financiada por
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receitas do governo derivadas de impostos (OIT, 2020a, p.18). Os mecanismos
contributivos desempenham um papel vital no fornecimento de benefícios
adequados porque tendem a oferecer um escopo mais amplo e níveis mais elevados
de proteção (OIT, 2020a, p.18). Um exemplo desse tipo de proteção é a introdução e
expansão de programas de transferência de renda para crianças e famílias (Brasil,
México, Mongólia) e serviços nacionais de saúde (OIT, 2020a, p.18).
     Embora os programas de assistência social geralmente não contribuam
diretamente para a formalização, eles garantem um certo nível de segurança de
renda e facilitam o acesso à saúde, educação e desenvolvimento de competências,
que criam as condições para a formalização no longo prazo (OCDE, 2019, p.99). Além
disso, a assistência social representa 15% da renda familiar para famílias informais
vs. 9% para famílias mistas e 7% para famílias formais (OCDE, 2019, p.93). Para além
disso, os efeitos da proteção social, de forma geral, possuem uma dimensão
intergeracional importante: eles contribuem para quebrar o ciclo vicioso da
pobreza, promovendo um melhor acesso à nutrição, saúde, educação e
competências, prevenindo o trabalho infantil e garantindo melhores chances de
vida para a próxima geração (OIT, 2020a, p.14).
     Essa abordagem de duas vias, recomendada pela OIT, está sendo posta em prática,
especialmente com a pandemia de Covid-19. Ainda assim, poucos programas estão
em vigor para alcançar os trabalhadores da economia informal de maneira
sustentável (OCDE, 2020, p.3). Novos programas foram introduzidos, mas por tempo
limitado. Portanto, embora esses programas de emergência de curto prazo possam
ser um elemento importante de segurança de renda para famílias informais, eles
não atendem às necessidades de longo prazo desses trabalhadores (OCDE, 2020, p.3).
A proteção Social é um direito e assim, deveria ser garantido a fim de que os
trabalhadores enfrentassem menos riscos ao longo do ciclo de vida. 
     Até aqui, o presente briefing apresentou características da proteção social, em
especial, no âmbito internacional, e mostrou o contexto do trabalhador informal
antes e durante a pandemia. A partir da compreensão desse contexto preocupante,
faz-se necessário analisar casos de iniciativas internacionais de promoção da
proteção social para o grupo informal. A breve compreensão das organizações
internacionais e agências de desenvolvimento, assim como de trabalhadores
informais se fez necessária já que são os atores principais envolvidos nos projetos
que serão analisados como doadores e receptores de ajuda respectivamente. Assim,
a partir da análise feita no presente Policy Brief, serão analisados como
organizações internacionais, em especial a OIT, vem contribuindo com a garantia da
proteção social para trabalhadores informais por meio de programas e projetos, em
especial o Programa Global Flagship da OIT sobre a Construção de Pisos de Proteção
Social para Todos e o Projeto Spirework.
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5.1.1 Orçamento e Parcerias
   A iniciativa a ser analisada é o Programa Global Flagship da OIT sobre a
Construção de Pisos de Proteção Social para Todos, especialmente o projeto
“Spirework-OI: Proteção Social para trabalhadores da economia informal rural na
Zâmbia”, concluído na primeira fase do Programa. Este, busca realizar os direitos
universais à segurança social - citado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, artigos 22 e 25 - e a um padrão de vida adequado (OIT, 2016, p. 4). 
     Para garantir pelo menos um nível básico de segurança social por meio de pisos
de proteção social definidos nacionalmente, países de renda média-baixa
precisariam investir US $362,9 bilhões adicionais anualmente, e os países de renda
média-alta mais US$ 750,8 bilhões anuais, equivalente a 5,1 e 3,1% de seu PIB,
respectivamente. Os países de baixa renda precisam investir US $77,9 bilhões
adicionais anualmente, o equivalente a 15,9% de seu PIB (ONU, 2021, p.6). Essas
tendências colocaram uma pressão ainda maior sobre a capacidade fiscal dos países
em desenvolvimento, muitos sobrecarregados por dívidas, para implementar
medidas de resposta a estímulos. 
    Assim, para além do papel fundamental dos Estados na busca pela melhoria da
proteção social, o papel da cooperação internacional para o desenvolvimento torna-
se uma importante medida na garantia da proteção social. No Programa Global 

5.1 Programa Global Flagship da OIT sobre a Construção
de Pisos de Proteção Social para Todos

PROGRAMA GLOBAL FLAGSHIP
DA OIT E ANÁLISE DE UM DE
SEUS PROJETOS

5

Fonte: Mesa, 2019



Flagship, a OIT ajuda países a melhorarem seus sistemas de proteção por meio do
orçamento do próprio país, ou financiado pelo orçamento regular da OIT e pela sua
Conta Suplementar ao Orçamento Regular (RBSA). 
   Além disso, há a necessidade, em certo casos, de um orçamento extra
internacional para que as demandas do projeto sejam atendidas em tempo hábil e
com alta qualidade (OIT, 2016, p. 5). Assim, a OIT serve como intermediário para a
cooperação entre o país doador e o beneficiário, por meio da contribuição
financeira de certo país. Portanto, para cumprir a ambição do Programa, a OIT está
mobilizando recursos adicionais de governos, bancos de desenvolvimento, fundos
globais, cooperação triangular e sul-sul, setor privado e o público em geral
(financiamento coletivo) (OIT, 2019, p.4).
     Em relação à escolha dos países, o programa, que possui duas fases de
implementação (2016-2020) e (2020-2025), identificou, na primeira fase, 21 países-
alvo selecionados com base em um conjunto de fatores facilitadores, avaliados por
meio de discussões com especialistas de cada região, e a gestão da OIT⁹. Na segunda
fase, o objetivo é garantir a proteção social para 50 países (OIT, 2021a, p.15).

5.1.2 Visão, valores e pilares
     A visão do Programa se concentra em duas principais questões: realizar o direito
humano à segurança social para todos e gerar sistemas robustos de proteção social.
A primeira visão é influenciada pela abordagem da organização baseada em
direitos, como foi citado na seção 2.1. Dentre os diversos instrumentos do direito,
citados pela OIT em seus documentos, se encontram a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (1966). Além deles, a própria OIT possui Convenções e Recomendações¹⁰.
Por se tratar de um direito universal, o programa tem o objetivo de incluir todas as
idades e categorias da população - rural e urbana, mulheres e homens, pessoas com
deficiência, migrantes e refugiados - e deve priorizar mecanismos de proteção que
permitam a transição dos trabalhadores para a economia formal (OIT, 2021a, p.9).
     A segunda visão do Programa é a de um mundo no qual os sistemas nacionais de
proteção social não sejam arranjos temporários - criados em resposta a choques ou
crises periódicas - mas mecanismos robustos, confiáveis   e sustentáveis. 

Devem ser baseados em um consenso nacional alcançado por
meio de um diálogo social inclusivo e devem ter como objetivo
garantir proteção ao longo de todo o ciclo de vida. Eles devem ser
a principal responsabilidade do Estado e estar embutidos na lei a
fim de fornecer direitos e obrigações para as gerações atuais e
futuras (OIT, 2021a, p.9).

     Já que possuem uma visão universalista, de “não deixar ninguém para trás”, o
escopo do programa é bem amplo, inclui todos os ramos da seguridade social (de
saúde a pensões, desemprego e maternidade) e também busca cumprir os objetivos
da Agenda 2030. Além disso, por meio da sinergia entre os projetos, o programa

9 A escolha foi por 8 países da África, 8 da Ásia, 1 da Europa e Ásia Central, 3 da América Latina e 1 território da Arábia
Saudita (OIT, 2016, p. 7).
10 Em particular, a Convenção da Segurança Social, 1952 (nº 102), Recomendação sobre Pisos de Proteção Social, 2002 (nº 202)
e Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (nº 204).
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busca alcançar mudanças muito mais amplas e sustentáveis   do que por meio de
projetos autônomos (OIT, 2021a, p.11).
    Se a primeira fase do Programa lançou as bases para o desenvolvimento de
sistemas robustos de proteção social por meio de mudanças institucionais
concretas, a segunda fase busca mudanças ainda mais profundas e se baseia em
uma Teoria da Mudança¹¹ e numa estrutura de resultados e impactos (OIT, 2021a,
p.15). 
     A partir de uma teoria da mudança (ver figura 4), o programa possui 3 pilares ou
objetivos e um resultado esperado respectivo. O primeiro pilar é uma abordagem de
três etapas em nível nacional, podendo ser realizadas em paralelo, que busca
responder às necessidades dos países. Para alcançar esse resultado, as 3 etapas são:
(1) adoção de uma estratégia nacional de proteção social por meio de estudos
diagnósticos (como análise fiscal e de recursos de um país), monitoramento e
avaliação participativa, além de uma visão de longo prazo; (2) Desenho e reforma
de esquemas ou programas de proteção social buscando estender a proteção a
grupos que até agora estão excluídos; (3) implementação desses esquemas e
melhoramento das operações visando fortalecer as capacidades administrativas e
de entrega, incluindo balcões únicos para registro de beneficiários, bem como
mecanismos de reclamações. O resultado esperado do primeiro pilar é o acesso
universal a sistemas de proteção social abrangentes, adequados e sustentáveis   que
sejam sensíveis ao gênero, inclusivos à deficiência e adaptados aos
desenvolvimentos no mundo do trabalho em 50 países (OIT, 2021a, p.15).
     O segundo pilar visa fornecer conhecimentos especializados e assistência técnica
em áreas temáticas a partir da procura dos países, a fim de fortalecer as
capacidades dos países para inovar, desenvolver e melhorar a implementação de
seus sistemas de proteção. O Resultado esperado desse pilar é gerar maior evidência
de abordagens bem-sucedidas para a construção de sistemas de proteção social
universais, abrangentes, adequados e sustentáveis   que priorizem grupos mais
vulneráveis e que sigam padrões internacionais de seguridade social (OIT, 2021a,
p.19). 
     O terceiro pilar são parcerias de desenvolvimento tais como agências da ONU,
IFIs¹², organizações de empregadores e trabalhadores, organizações da sociedade
civil e universidades visando multiplicar impactos e trabalhar para fornecer
mensagens harmonizadas e conjuntas sobre proteção social e apoio coordenado aos
países. O resultado esperado é maior impacto das normas de segurança social da
OIT no sistema multilateral e maiores capacidades dos parceiros sociais no apoio ao
desenvolvimento da proteção social universal (OIT, 2021a, p.22).

11 Teoria da Mudança (ToC) é uma estrutura causal de como e por que um processo de mudança acontecerá em um
determinado contexto. Ele expressa o pensamento por trás de como uma determinada intervenção trará resultados e
descreve as ligações causais entre os resultados de curto, médio e longo prazo (o caminho dos resultados). Uma Teoria da
Mudança deve levar em consideração as mudanças prioritárias que o projeto deseja causar; várias alternativas que o projeto
poderia tomar para trazer as mudanças desejadas; e as justificativas de porque uma estratégia específica foi escolhida em vez
de outras alternativas. (OIT, 2020, guide note).
12 International Financial Institutions.
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Figura 4: Teoria da Mudança no Programa Global Flagship da OIT

Fonte: OIT, 2021a, p.15

5.1.3 Monitoramento de Resultados
     Na primeira fase, o programa, através da ferramenta de monitoramento de
resultados, foi capaz de rastrear sua contribuição para mudanças institucionais em
países, projetos e áreas temáticas, bem como avaliar o impacto da implementação
efetiva de esquemas. Assim, ao comparar as ambições do programa com seus
resultados, na primeira fase, percebe-se que o processo não ocorreu exatamente
como o planejado. Analisando as etapas do pilar um, a primeira etapa buscou
alcançar 21 países, na etapa dois 14 países e na etapa três 7 países, partindo do
pressuposto de que a etapa um levaria a uma segunda etapa e, em seguida, a uma
terceira. O que aconteceu de fato, entretanto, foi que o Programa apoiou os países
com base nas suas demandas e alguns países realmente precisavam do apoio da OIT
para as etapas dois e três antes da etapa um ou não precisavam nem passar pela
etapa um. Além disso, alguns países, com o apoio da OIT, realizaram a etapa dois ou
a etapa três várias vezes durante os cinco anos do Programa. Como resultado, o
programa emblemático alcançou a etapa um em 10 países, a etapa dois em 13 países
e a etapa três em 16 países (OIT, 2021e, p.13) (ver Tabela 1).

 

Tabela 1: Resultados totais em relação às metas para as três
etapas do primeiro pilar

Fonte: OIT, 2021e, p.13
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     Na segunda fase do programa (2021-2025), o seu monitoramento ocorrerá por
meio dos seguintes indicadores: (1) número de países que revisaram sua política e
quadro jurídico para estender a cobertura da proteção social a categorias de 



5.2 O Programa e a temática da economia informal
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trabalhadores não cobertos anteriormente; (2) número de países que revisaram
suas políticas e quadros jurídicos para melhorar a adequação da proteção social
para categorias de trabalhadores com cobertura inadequada; (3) número de países
que aumentaram o número de pessoas legalmente cobertas pelo seu sistema de
proteção social, por ramo; e (4) ο número de países que aumentaram o número de
pessoas efetivamente cobertas pelo seu sistema de proteção social, por ramo.
     Para além das ambições gerais do Programa, há uma questão adicional
inesperada que transpassou todas as temáticas do Programa: a pandemia de Covid-
19. Ela expôs lacunas dramáticas na abrangência e adequação da proteção social,
colocando em risco, portanto, a saúde, a renda e o emprego de bilhões de pessoas.
Estas lacunas de proteção, que existiam antes da crise e foram ainda agravadas por
ela, estão associadas a um investimento público insuficiente na proteção social (OIT,
2021e, p.49). 
       Assim, os impactos da pandemia aumentaram a demanda por apoio da OIT na
formulação e implementação de respostas emergenciais de proteção social. A
pandemia levou a uma mudança nas prioridades dos governos nacionais com foco
na construção de sistemas de longo prazo (a abordagem em três etapas, já citada)
para a criação de impactos imediatos nas pessoas a fim de mitigar os efeitos
socioeconômicos da crise. A OIT adaptou os programas em andamento e mobilizou
apoio adicional para responder a essas novas e urgentes demandas de apoio (OIT,
2021e, p.69). 
 O apoio da OIT se deu em duas situações: onde os sistemas de proteção social já
existiam e em países onde não havia nenhum sistema de proteção social em vigor.
No primeiro caso, a OIT apoiou o governo e as instituições de segurança social na
adaptação e ampliação de políticas e esquemas para cobrir mais pessoas ou
aumentar os níveis e durações dos benefícios. No segundo, a organização apoiou o
governo na implementação de mecanismos ad hoc para fornecer programas
emergenciais de transferência de renda. A OIT também recebeu um grande número
de pedidos para construir e fortalecer esquemas de proteção contra o desemprego.
O número anual de tais solicitações aumentou de 5 (pré-pandemia) para 29 em 2020
(OIT, 2021e, p.69).

     Dentre os diversos objetivos do Programa, que já foram citados na seção 4.2 como
objetivos da OIT de forma geral, se encontram a cobertura por meio da combinação
de mecanismos contributivos e não contributivos e a extensão da segurança social 



     Em relação ao segundo pilar, sobre assistência técnica, as atividades propostas
são as seguintes: (1) diagnóstico da situação dos trabalhadores na economia
informal que identifica lacunas e barreiras à cobertura para as diferentes
categorias de trabalhadores, por meio do uso de informações quantitativas e
qualitativas detalhadas, complementadas por uma avaliação mais ampla do
mercado de trabalho e da situação macroeconômica em nível nacional ou local; (2)
revisão dos marcos regulatórios e de políticas e práticas, que se concentra na
identificação de barreiras à cobertura e na identificação de opções para possíveis
reformas, levando em consideração as necessidades prioritárias daqueles na
economia informal; (3) definição de prioridades para identificar e selecionar opções
de políticas e acordar uma sequência de ações e prazos para a extensão da
cobertura aos trabalhadores da economia informal por meio do diálogo social que
inclua representantes dos trabalhadores e unidades econômicas da economia
informal; (4) desenvolvimento de um quadro político integrado que garanta a
coerência das políticas e uma estrutura institucional que funcione bem,
complementado por um quadro jurídico abrangente que preveja a extensão da
cobertura e transição da economia informal para a economia formal; e (5)
implementação e monitoramento da política, incluindo registro adaptado e
mecanismos de entrega que facilitem o cumprimento, a conscientização, a
adaptação dos mecanismos de inspeção trabalhista e previdenciária, além de um
sistema de monitoramento e avaliação de impacto para ajustar, se necessário, o
quadro de políticas (OIT, 2021d, p.17 e 18) (Ver Figura 6).
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aumentar a cobertura de proteção social para trabalhadores
agrícolas e populações rurais, em colaboração com a Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO);
expandir e aprofundar a base de conhecimento e orientação a
tipos de emprego, como trabalhadores domésticos, trabalhadores
da construção, artistas e trabalhadores nos setores culturais e
criativos e trabalhadores em plataformas de trabalho digitais; e
aprofundar a compreensão do impacto do alargamento da
cobertura da segurança social na produtividade do trabalho e na
transformação estrutural da economia, em particular à luz de
uma transição justa para uma economia e sociedade mais
sustentáveis   do ponto de vista ambiental (OIT, 2021d, p.17).

por meio da facilitação da transição de empresas e trabalhadores da economia
informal para a formal, que têm como base a Recomendação, 2015 (nº 204) (OIT,
2021d, p.17). Essas abordagens buscam uma ênfase particular e personalizada, que
sejam adaptadas à situação específica de cada país e tipo de emprego. Assim, busca-
se esforços intensificados para desenvolver mecanismos adaptados, combinados
com ampla divisão de riscos e financiamento sustentável, evitando assim
abordagens fragmentadas. Logo, as respostas políticas também darão ênfase à
situação e às necessidades das pessoas em situação vulnerável.
     Para além desses objetivos para as duas fases do programa, a segunda fase,
especificamente, dá ênfase aos seguintes estratégias: 



     Em relação às parcerias direcionadas ao tema da informalidade, a OIT promove
estreita colaboração com parceiros dentro e fora do sistema das Nações Unidas,
incluindo a FAO, ISSA¹³ e USP2030. O trabalho da OIT nesta área temática também
conta com o apoio dos governos da Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Japão,
Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal, bem como dos programas do Fundo
Conjunto ODS da UE e da ONU financiados pelo Fundo Fiduciário de Múltiplos
Parceiros.

Projeto Spirework-OIT: Proteção Social para trabalhadores da
economia informal e rural na Zâmbia

5.3

     O setor de proteção social na Zâmbia cresceu significativamente nos últimos
anos, a partir da Política Nacional de Proteção Social (PNPS) de 2014. A assistência
social foi ampliada nos últimos anos, especialmente a Transferência Social de
Renda, que agora fornece uma transferência bimestral para 632.000 famílias (2019).
Entretanto, o seguro social no país, fornecido pela Autoridade Nacional de Esquema
de Pensão (sigla em inglês, NAPSA)¹⁴, cobre velhice, invalidez e sobreviventes mas
estão limitados principalmente à economia formal, deixando os trabalhadores da
economia informal (89% da força de trabalho, 2015) praticamente sem cobertura
(OIT).
     A partir da identificação dessa problemática, e sabendo que a agricultura é o
setor predominante na economia zambiana (SOCIAL, 2019), surgiu o projeto
SPIREWORK (sigla em Inglês para Social Protection for Informal and Rural Economy
Workers), que fez parte da primeira fase do Programa Global Flagship da OIT. 

13 International Social Security Association (ISSA) 
14 National Pension Scheme Authority 38

Fonte: OIT, 2021b, p.29

Figura 6: Ciclo de políticas para a extensão da segurança
social aos trabalhadores da economia informal e apoio a
transição para economia formal



O Diretor Nacional da OIT para a Zâmbia, Malawi e Moçambique, Sr. Alexio
Musindo, afirmou: “o projeto complementa o nosso apoio ao esquema de
Transferência Social de Renda e fará avanços significativos na contribuição para a
realização de uma série de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluindo os
ODS 1, sobre Redução da Pobreza, o 3, sobre garantir "vidas saudáveis   e promover o
bem-estar para todos em todas as idades", o 5, sobre "Alcançar a igualdade de
gênero" e o 8 sobre "Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável e
emprego produtivo e trabalho decente para todos ” (OIT, 2017).
     O projeto foi assinado no início de 2017 entre o NAPSA, a OIT e o Instituto
Nacional de Saúde e Bem-estar da Finlândia e teve duração de quase dois anos e
meio (17.11.2017 - 29.02.2020). O objetivo do projeto foi a extensão da cobertura de
proteção social contributiva aos trabalhadores da economia informal e rural (OIT,
2017). O orçamento do projeto, com origem do Ministério de Relações Exteriores da
Finlândia a partir da cooperação para o desenvolvimento, foi o investimento
finlandês de US$154.493/ 154.492. É importante destacar também a importância
dada às diferentes necessidades em termos de gênero no setor agrícola. A
coordenadora Nacional do projeto, Mwenya Kapasa, afirma que pequenos
agricultores têm necessidades diferentes e que é preciso levar em consideração o
que atrairia os diferentes grupos de gênero em desenvolver pacotes de benefícios
específicos (SOCIAL, 2019).
     Os detalhes do projeto são analisados em termos de seus outputs - intervenções
de desenvolvimento baseadas em produtos, bens de capital e serviços que os
stakeholders devem providenciar - e de seus outcomes - os efeitos a curto e médio
prazo dos outputs. O projeto se propõe a alcançar 5 principais outputs: (1) Esquemas
de seguridade social adaptados a diferentes grupos-alvo na economia informal; (2)
Iniciativas de desenvolvimento de capacidades para a implantação e gestão de
esquemas de benefícios de proteção social (3) Estratégia de divulgação desenvolvida
pela NAPSA e seus parceiros para melhorar o acesso e construir confiança entre os
trabalhadores da economia informal e empregadores na cadeia de valor (4) Teste
piloto e pesquisa de ação de novos esquemas de benefícios com trabalhadores e
empresas em diferentes setores, particularmente a agricultura, pesca e indústria
florestal; e (5) Estratégia de comunicação aprimorada desenvolvida na NAPSA para
aumentar a proteção social contributiva para trabalhadores de baixa renda e
empregadores na cadeia de valor.
     O resultado de curto e médio prazo esperado a partir desses outputs é de que a
capacidade da NAPSA e de seus parceiros na provisão de benefícios de proteção
social contributiva seja reforçada e que os esquemas sejam adaptados a diferentes
setores e populações-alvo. No longo prazo, o objetivo é expandir o projeto e cobrir
todo o país. Segundo Timo Sorsa, Chefe do Conselho técnico do projeto, haverá
vários projetos-piloto conduzidos em diferentes partes da Zâmbia para que possam
aprender como tudo isso pode funcionar na prática.

39



     A partir de relatórios de progresso, a OIT contribuiu com a proteção social na
Zâmbia, de forma geral, para além do projeto, ao apoiar, em parceria com a UNICEF,
FAO e PMA, o Governo da Zâmbia no processo de desenvolvimento do Quadro
Integrado para Programas Básicos de Proteção Social (IFBSPP). Além disso, ao longo
de 2018 e 2019, a OIT prestou assistência técnica direta ao desenvolvimento de
mecanismos de serviço de janela única (SWS) em dois dos distritos piloto (nos
distritos de Lunga e Samfya na província de Luapula). 
     A OIT afirmou que, sobre a temática do setor informal, não pôde divulgar os
impactos do projeto e nem reivindicá-los, uma vez que apenas apoiou governos
nacionais e parceiros sociais. No entanto, realizou uma série de estudos para
informar a formulação de políticas e contribuiu para uma série de mudanças
institucionais, incluindo a adoção de políticas e esquemas ou sua implementação
concreta. No Zâmbia, ocorreram avaliação das características dos trabalhadores na
economia informal e ferramentas de acesso para informar as políticas nacionais;
foram criadas políticas nacionais para estender a cobertura aos trabalhadores da
economia informal; desenho de planos de assistência social e seguro social
embutidos na lei; e implementação prática por meio de mecanismos de registro e
entrega adaptados (OIT, 2021c).
       Além disso, em resposta ao Covid-19, a OIT apoiou, na Zâmbia, a implementação
do programa de transferência emergencial de dinheiro em colaboração com outras
agências da ONU - UNICEF, PMA, PNUD e outras organizações sem fins lucrativos. A
OIT apoiou estudos para avaliar o impacto da pandemia COVID-19 na economia
informal e avaliações das necessidades de recuperação para as populações na
economia informal.

Contribuições e desafios no alcance de proteção social a
trabalhadores informais 

5.4

     A partir da exposição macro, do programa, e micro, do projeto, é preciso analisá-
los, buscando identificar as boas práticas, para que sejam aproveitadas por outros
projetos, organizações ou países, e os desafios e deficiências que precisam ser
melhorados para gerar melhor qualidade de projetos em busca de melhor proteção
social aos trabalhadores informais. 
     Ao comparar os objetivos do programa, com os do projeto, é possível ver uma
concordância e coerência entre os dois. Se o objetivo do programa é realizar o
direito humano à segurança social para todos e gerar sistemas robustos de proteção
social, o objetivo do projeto foi a extensão da cobertura de proteção social
contributiva aos trabalhadores da economia informal e rural. Esse objetivo é muito
assertivo em primeiro lugar, porque é destinado a um grupo ainda não coberto e em
segundo, porque leva em conta a predominância do setor agrícola no país, ao se 

40



destinar ao trabalhador rural, o que mostra a preocupação em focar nas
problemáticas particulares daquela região. Isso aconteceu também na escolha de
esquemas contributivos de proteção social. Isso porque a Zâmbia já possui
esquemas não contributivos de assistência social. Assim, alcançar esquemas de
seguro social complementou o sistema de proteção social já existente no país e
ainda ficou de acordo com o objetivo da OIT de combinar os dois tipos de esquemas
de proteção social ao trabalhador informal.
     Em relação aos pilares do Programa e aos outputs e outcomes do projeto, eles
também combinam entre si. O primeiro pilar diz respeito às abordagens em nível
nacional e os outputs 1 e 4 do projeto buscam alcançar esse pilar, ao tratarem da
pesquisa de novos esquemas de proteção e adaptação do esquema a novos grupos. O
pilar sobre assistência técnica é visto no output 2 e 3 e 5, já que tratam de estratégia
de comunicação e divulgação aprimorados e desenvolvimento de capacidades para
gestão de esquemas. O terceiro pilar, de parcerias, é posto em prática com o projeto
em análise, com a parceria entre o NAPSA, OIT e o Instituto de Saúde e Bem-estar da
Finlândia, além da participação da FAO (SOCIAL, 2017).
      O principal desafio de projetos de desenvolvimento no tema da informalidade, é
a falta de uma percepção de que esse tema é um problema estrutural e não pode ser
resolvido de forma temporária e pontual. O projeto SPIREWORK, ao fazer mudanças
institucionais e ao ajudar no desenvolvimento de esquemas robustos de proteção
social, está gerando resultados mais sustentáveis e de longo prazo. Entretanto, visto
que sempre haverá trabalhadores excedentes às necessidades do capital, como
afirmou Li (ver seção 3.2.1), é importante que sistemas de proteção social sejam
desvinculados do emprego formal. A OIT vem tentando fazer isso, ao estender
esquemas de seguro social, até então relacionados ao emprego formal, à
informalidade. Por outro lado, também busca gerar a transição da informalidade
para a formalidade, e nesse sentido, é importante destacar que, apesar deste setor
ter condições mais justas de trabalho, grande parcela das pessoas continuará na
informalidade, e portanto, apenas o discurso da transição não basta. O Programa
trouxe essa grande contribuição, a não só incentivar essa transição, mas também
combinar esquemas contributivos e não contributivos e estender ambos ao trabalho
informal. 
      O inesperado advento de uma pandemia, em todo o mundo, resultou na
adaptação e na mudança de prioridades dos governos em relação à proteção social.
Ficou claro que os países que já estavam desenvolvendo programas mais robustos
de proteção social tiveram maior facilidade em lidar com respostas emergenciais,
pois a base já estava formada. Como o Programa Flagship teve início em 2016,
acabou fortalecendo as instituições dos governos em relação à proteção social, sem
saber que estava contribuindo para gerar soluções para a problemática que estava
por vir em 2020. Isso mostra a importância da constância e de projetos de longo 
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prazo, em detrimento de planejamentos muito acelerados que só são postos em
prática quando grandes crises aparecem. Além disso, o Programa se utilizou das
parcerias também nesses contextos, tendo apoio da União Europeia, do Fundo UN
COVID-19, do Fundo ODS, do BMZ, Noruega e Holanda (OIT, 2021e, p.72) . 
      De forma geral, a combinação de ações destinadas ao âmbito nacional,
assistência técnica e parcerias parece ser uma boa combinação para um sistema de
maior diálogo, menor hierarquização e maior sustentabilidade aos esquemas de
proteção social. Apesar das ambições do programa em relação às etapas do primeiro
pilar não terem ocorrido exatamente como o planejado, o programa ainda sim
alcançou resultados para diversos países, e aprendeu na prática, identificando a
importância de apoiar os países de acordo com suas próprias demandas. Logo, esses
aprendizados vindos da prática mostraram como muitas vezes o que se planeja não
é o mais adequado e que a adaptação do programa em resposta aos métodos de
monitoramento e avaliação são muito importantes e serão levados para a segunda
fase do Programa para o seu aperfeiçoamento. 
      Em termos de novas práticas de desenvolvimento, uma importante análise do
programa e projeto, é em relação às práticas de desenvolvimento e às mudanças
fundamentais no paradigma da ajuda na cooperação internacional, analisadas por
Leslie e Hinton (2004, p.4). Uma delas, que passou a ocorrer na década de 1990, foi o
foco em parcerias com os governos nacionais ao invés da criação de estruturas
paralelas para a prestação de serviços (Leslie e Hinton, 2004, p.4). Nesse contexto as
políticas passam a assumir um lugar central em relação aos projetos, que passaram
a ser apenas um elemento em meio a vários outros na agenda de desenvolvimento.
O Projeto SPIREWORK funciona nesses moldes, em que a Finlândia, financiando o
projeto e a OIT, contribuindo para sua efetivação, se juntam a um órgão Nacional do
Zâmbia. Projetos nesses moldes são mais sustentáveis, já que uma instituição
nacional se torna agente do processo, assim como o país doador e a OIT. Da mesma
forma, o programa como um todo, já no seu primeiro pilar, valoriza uma
abordagem à nível nacional. 
     Uma outra característica desse novo paradigma foi a percepção de que
pensamentos reducionistas dominavam o desenvolvimento e se mostraram
inadequados às demandas do desenvolvimento dinâmico centrado nas pessoas
(Leslie e Hinton, 2004, p.9). Assim, uma compreensão mais adequada da
complexidade que envolve um projeto deveria levar em conta uma análise
particular e local para entender a efetividade real do projeto. No entanto, a
persistência de velhos hábitos, como programas que são baseados em resultados
previstos e sem a revisão e reflexão constantes, ainda ocorrem. 
      O quadro-lógico, por exemplo, é uma forma de colocar problemas em “caixas” e
é uma abordagem de planejamento particularmente ocidental, que muitas vezes é
incompatível com os distintos ambientes culturais e políticos em que são 
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empregados e passam a se tornar uma necessidade para que o financiamento seja
concedido (Leslie e Hinton, 2004). Esse costume entre as organizações pode levar à
perda de um processo de discussão e debate com as partes interessadas. No caso do
Programa e do projeto, eles se organizam de acordo com os componentes principais
do quadro lógico, sendo eles o objetivo, atividades (outputs) e resultados (outcomes)
e indicadores. Além disso, análises causais e pontuais deixam de lado questões que
são estruturais. 
     A transparência e o acesso às informações também são muito importantes,
incluindo informações públicas e de qualidade. Entretanto, muitos, programas e
projetos, só disponibilizam informações mais específicas aos doadores do projeto. A
OIT, apesar de disponibilizar diversos relatórios de progresso e outros documentos,
não disponibiliza os reais impactos e os esquemas de monitoramento e avaliação de
cada projeto do programa, inclusive os que já foram concluídos, como é o caso do
SPIREWORK. 
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CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES6

     O presente Policy Brief foi capaz de evidenciar duas problemáticas que se cruzam
e que se tornaram ainda mais latentes com a Pandemia de Covid-19: a desigualdade
no acesso a proteção social entre diferente grupos e diferentes regiões do globo; e o
aumento da vulnerabilidade do trabalhador informal que, além de estar, em grande
parte, excluído do sistema de segurança social, teve que escolher, durante a
pandemia, entre ficar em casa e perder sua renda ou continuar trabalhando e ser
exposto ao vírus. A dimensão desse problema só aumenta quando se observa que
70% do emprego em MEEDs é informal (Ohnsorge e Yu, 2021, p. 6). 
     Para uma boa compreensão de todo esse cenário, o presente documento tratou
de diversas particularidades da proteção social. No âmbito internacional, por
exemplo, havia grandes diferenças nas percepções de países, pessoas e organizações
com relação à proteção social. A OIT, por exemplo, organização do Programa Global
Flagship que foi analisado, possui uma abordagem baseada em direitos. Os valores
de cada organização interferem em suas ações e em seu planejamento. Ao focar em
grupos que não possuem cobertura, como o trabalhador informal, a OIT reafirmou
a ideia de que a proteção é um direito humano e portanto, universal. Além das
diferentes percepções das OI, foram analisadas características fundamentais para a
compreensão geral da proteção social, tais como definições, características, funções
(função preventiva, a protetora, a promotora e a transformadora) e instrumentos
(prevenção de riscos, a sua mitigação ou o seu enfrentamento). 
     A análise do setor informal foi muito importante, já que é a partir do
entendimento desse fenômeno que recomendações de políticas de proteção social
podem surgir. Assim, devido a diversas características desse grupo e de sua relação
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de exclusão em esquemas de proteção social, é possível fazer certas considerações.
A análise do Programa Global Flagship da OIT e de um de seus projetos também foi
fundamental para apontar recomendações e desafios. 
     Em primeiro lugar, é preciso entender que o trabalhador informal é um grupo
heterogêneo em relação a sua renda e a condições de trabalho. Assim, é possível
definir alguns deles como população trabalhadora relativamente excedente, isto é,
excessiva para as necessidades médias de valorização do capital mas que constitui
um exército industrial de reserva disponível (Marx, 2011, p.462). Portanto, o
trabalhador informal, classificado por população estagnada, forma parte do
exército ativo do trabalho, mas com ocupação inteiramente irregular. Outros,
podem ser definidos como uma população excedente que excede até mesmo as
funções atribuídas a uma reserva de trabalho. Em suma, se alguma parte da
população excedente relativa morresse amanhã, a taxa de lucro permaneceria a
mesma e o PIB nos países afetados aumentaria (Li, 2016). No primeiro caso, fala-se
em uma população informal que contribui para o capitalismo e têm uma maior
chance de entrar para a formalidade. No segundo caso, as condições de trabalho já
são tão precárias e geram uma renda tão pequena a essa população, que as torna
invisíveis principalmente porque não contribuem para a expansão do capital. A
partir disso, pode-se observar políticas de fazer morrer para essas pessoas, em
detrimento de políticas de fazer viver.
     Nesse cenário, é importante que medidas de proteção social sejam tomadas em
uma era em que setores diversos da população global lutam para encontrar
trabalho, e que sempre haverá a existência dessa população excedente. Assim,
dentre as diversas medidas citadas no presente briefing, três se destacam, em
especial a última. A primeira delas seria "estender a proteção social
independentemente do status por meio de esquemas não contributivos, como
programas de assistência social, que visam alcançar principalmente grupos que não
têm acesso a quaisquer outros mecanismos de proteção social'' (OIT, 2020a).
Entretanto, esses esquemas não estendem a proteção para todos visto que em sua
maioria possuem certas condicionalidades e são programas pontuais. Além disso,
essas medidas esperam que no longo prazo, o investimento em programas seja
compensado por capital humano, que é o trabalho. Entretanto, o sistema capitalista
impossibilita que todos estejam trabalhando e essa compensação esperada não é
alcançada. Outra proposta são mecanismos adaptados de mecanismo contributivos,
como seguro social, ampliando assim a cobertura para além dos empregados, como
simplificação de registros, pagamentos de impostos e contribuições. Entretanto, na
maioria das vezes, o seguro social depende da formalidade do trabalho.
    Apesar desses esquemas contribuírem para o aumento da cobertura a
trabalhadores informais, há uma outra opção, ainda mais segura, que não possui
condicionalidades e que não é um instrumento temporário e nem pontual, como
ocorre com outros esquemas de proteção social: a renda básica universal.
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Esse instrumento estenderia a proteção social em um nível que seria possível dizer
que se tornou, de fato, um direito humano universal. Especialistas defendem que a
origem dessa renda poderia vir de taxação sobre grandes fortunas, imposto sobre a
distribuição de lucros e dividendos, aumento do imposto sobre transmissão de
heranças acima de R$ 10 milhões, ampliação da tributação sobre o sistema
financeiro e ainda impostos sobre embarcações de luxo, como iates e jatinhos
(Sampaio, 2020). A partir daí, trabalhadores informais podem passar a ser alvos de
políticas de fazer viver em detrimento de políticas de deixar morrer. Além disso,
mesmo que o Programa Global Flagship não tenha abordado como solução a RBU,
ambos possuem em comum a ideia de universalidade e consequentemente, uma
abordagem baseada em direitos, fatores que são importantes na busca para
estender a proteção social para os não cobertos e consequentemente uma vida mais
digna para muitos.
     A partir da análise do programa, foi possível produzir recomendações para
governos, organizações internacionais (OIs) e agências de desenvolvimento:

 almejando resultados de longo prazo em
detrimento de planejamentos muito

acelerados que só são postos em prática
quando grandes crises aparecem.

1 Buscar constância na evolução
de esquemas de proteção social,

 especialmente, em resposta a
acontecimentos inesperados como a

Pandemia de covid-19.

2 Se adaptar às mudanças de
prioridades em relação à
proteção social,

 

como fez o Programa, para gerar um
sistema de maior diálogo, menor

hierarquização e maior sustentabilidade
aos esquemas de proteção social.

3  Combinar ações destinadas ao
âmbito nacional, assistência
técnica e parcerias,

 ao invés da criação de estruturas
paralelas para a prestação de serviços,

além de parcerias com outras
organizações internacionais e

nacionais.

4 Focar em parcerias com os
governos nacionais nos
projetos,
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     O presente Policy Brief, portanto, buscou evidenciar a questão da falta de
cobertura de proteção social ao trabalhador informal e possíveis recomendações em
resposta às características e particularidades que permeiam a temática e ao
Programa Global Flagship da OIT e a um de seus projetos. Compreender que as
relações de trabalho estão relacionadas a questões estruturais, como a priorização
da acumulação do capital e o enfraquecimento de medidas de bem-estar social, é
fundamental para criar melhores políticas no tema de proteção social a esse grupo.
Além disso, é preciso aprender com situações emergenciais já vividas, e
especialmente com as pandemias, visto a capacidade do vírus em sofrer variações,
tal como a atual Ômecron confirmada em regiões da África, que vem preocupando
especialistas e principalmente, porque o caso presente da Covid-19 não será o
último que a humanidade irá enfrentar, segundo a OMS.

 O programa mostrou como muitas
vezes, o que se planeja não é o mais

adequado e que a adaptação do
programa em resposta aos métodos de
monitoramento e avaliação são muito

importantes para o aperfeiçoamento do
projeto.

5 Aprender com a prática

  No caso dos trabalhadores informais,
governos e OIs precisam levar em

consideração a diversidade dos
trabalhadores informais e o contexto de
suas famílias, especialmente quando se

trata da elegibilidade para programas de
proteção social.

6 Levar em conta uma análise
particular e local para entender
a efetividade real do projeto

 Além de acessível, as informações
devem ser fornecidas pelas

organizações e pelo governo à
população, em uma linguagem simples,

direta e acessível. Isso é fundamental
para garantir um processo de

disseminação de informações inclusivo
e a maior participação possível em
programas de proteção social (OIT,

2021, 2021f, p.2).

7 Priorizar transparência e
acesso às informações

 com o intuito de contribuir em
contextos de emergência, como a

pandemia, e avaliar em que medida o
apoio de emergência pode levar à
criação ou ao desenvolvimento de

sistemas de proteção social resilientes e
sustentáveis (OIT, 2021e 72). 

 

8 Documentar as lições
aprendidas com as
intervenções em andamento
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