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Economia Subterrânea
• Economia Subterrânea aqui é definida da 

seguinte forma:
A produção de Bens e Serviços não reportada ao 

governo deliberadamente para:
1 – Evadir impostos
2 – Evadir contribuições para a seguridade social.
3 – Evadir o cumprimento de leis e 

regulamentações trabalhistas
4 – Evitar custos decorrentes do cumprimento de 

normas aplicáveis na atividade



Troca de bens e serviços legais.
Trabalho realizado em casa e/ou 

com vizinhos.

Normas e regras 
aplicáveis em 
determinada 
atividade

Renda não declarada por 
conta própria e 
trabalhador informal.

Renda e ativos de 
atividades legais não 
declarados.

Atividades 
Legais

Razão FiscalNormativas Razão Fiscal

Troca de drogas, bens roubados, 
contrabando, etc.

Roubo para uso próprio e 
produção de drogas para 
consumo próprio.

Venda de bens e produtos roubados. 
Venda de drogas. Prostituição, jogo, 

contrabando e fraude.

Atividades 
Ilegais

Transações Não MonetáriasTransações Monetárias

Taxonomia da Economia Subterrânea



Estratégia

• A economia subterrânea  é uma variável 
não observável.

• Desta forma, deve-se localizar traços 
deixados pela economia subterrânea.

• Além disso, deve-se localizar variáveis 
que se relacionem com a economia 
subterrânea.



Variáveis Indicadoras 
Selecionadas

• Percentual de Trabalhadores sem carteira.
• Razão PMPP/DEP.



Variáveis Explicativas 
Selecionadas

• Carga Tributária (% PIB).
• Nível de atividade.
• Índice de rigidez.
• Exportação (% PIB).
• Corrupção.



Corrupção

Nível de 
Atividade

Carga
Tributária

Exportações

Rigidez

Economia 
Subterrânea

Papel Moeda
por depósitos

Fração sem 
carteira



Estimativa



Análise dos Resultados 
• O nível de atividade da economia(aqui representado 

pelo desemprego) possui um impacto positivo sobre a 
economia subterrânea. Quanto maior o nível de 
atividade maior a economia subterrânea.

• A corrupção também afeta positivamente a economia 
subterrânea. Quanto maior a percepção da corrupção, 
maior a economia subterrânea.

• A carga tributária estimula o crescimento da economia 
subterrânea.

• A exportação desestimula a economia subterrânea. 
Quanto maior for a exportação, como fração do PIB, 
menor será a economia subterrânea.



PIB e o Índice de Economia Subterrânea
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índice de Economia Subterrânea



Resultados

• A economia subterrânea como fração do 
PIB cresceu 4,7% de Dezembro de 2007 
até Junho de 2008.

Nível de Atividade Carga Tributária Corrupção 
Fração 
Exportações/
PIB

JUN-08/DEZ-07 41,7% 29,4% 0,0% 28,9%
Fonte: IBRE - FGV

Decomposição da Variação da Economia Subterrânea


