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Resumo: O trabalho informal faz-se cada vez mais presente no mercado de trabalho 
brasileiro, notadamente a partir da década de 90, com a globalização das economias 
mundiais. Em função disso, o objetivo do presente trabalho foi o de medir o tamanho 
do mercado de trabalho informal, em duas mesorregiões paranaenses, com 
características opostas: a Metropolitana de Curitiba e a Sudeste Paranaense, 
comparando-as. Além disso, pretendeu-se verificar os fatores que influenciam a 
renda destes trabalhadores. Para isto, foram usadas as informações do Censo 
Demográfico/2000, fazendo-se análise estatística e econométrica do mercado de 
trabalho informal. Segundo os resultados, a Mesorregião Sudeste Paranaense 
concentra a maior parte de sua mão-de-obra na informalidade, o correspondente a 
66,01% de sua força de trabalho, estando a maioria ocupada nas atividades rurais 
da agricultura familiar. Na Metropolitana de Curitiba este percentual é de 45,66%, 
estando maioria dos trabalhadores informais no setor de serviços. Nas duas 
mesorregiões, a renda no mercado de trabalho informal é positivamente influenciada 
pelo número de anos de estudo, apesar de a escolaridade dos trabalhadores deste 
setor ser baixa. Os resultados do trabalho levaram a propor a realização de políticas 
públicas, que conduzam os trabalhadores informais a condições de trabalho mais 
favoráveis, que eleve a qualificação dos mesmos e permitam uma concorrência mais 
leal no mercado de trabalho. 
Palavras-chave: Setor informal, trabalhador, renda. 
 
Abstract:The informal working is getting bigger and bigger in Brazilian working 
market, mainly from the last 90s, with the globalization of the world economy. 
Bearing this in mind, the aim of this paper was to analyze and compare two different 
informal working market in Parana state from two different mesoregions with singular 
and opposite characteristics: Curitiba Metropolitan Mesoregion and Parana 
Southeast Mesoregion. Furthermore, the study also checked the influencing factors 
on the respective workers’s income. Informal working market data got from 2000 
Demographic Census were submitted to a statistics and econometric analysis. The 
results show that the Southeast Mesoregion concentrates the major part of its 
working power on the informal labor (66,01%) mostly coming from farming activities 
or familiar agriculture. On the other hand, Curitiba Metropolitan Mesoregion presents 
only 45,66% of the workers involved in informal work, mostly in general services. In 
both mesoregions, the income from informal working is positively influenced by 
schooling, although the workers’ level of literacy is very poor in this sector. The 
conclusions point out for better public policies to improve the informal workers´ 
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conditions, their qualifications in order to get a fairer competition in the working 
market.    
Key-words: Informal sector, workers, income. 
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1 – Introdução 
 

O presente trabalho pretende apresentar mais informações a respeito do 

setor informal, a fim de contribuir com uma série de estudos já existentes sobre o 

mesmo. Isto porque, há décadas estuda-se o perfil da força de trabalho, sob a égide 

da informalidade, como também o potencial de crescimento do informal, sua 

heterogeneidade, as diferentes formas de organização, etc. (THEODORO, 2002). 

Tais estudos justificam-se pelo fato de o trabalho informal ser um fenômeno inerente 

à economia brasileira e extremamente relevante para o seu crescimento e 

desenvolvimento (PEREIRA, s/d).  

As atividades informais, no Brasil, aumentaram significativamente durante a 

década de 90 e, em 2003, correspondiam a, aproximadamente, metade da força de 

trabalho brasileira. No Estado do Paraná, os percentuais eram de 41,56% do total de 

trabalhadores [(BENGOZI e PONTILI, 2005); (FLIGENSPAN, 2005); (CASTRO, 

2005)].  

O campo da pesquisa econômica justifica o aumento da informalidade como 

resultado do processo de globalização das economias mundiais, no período 

associado às políticas estabilizadoras. Em virtude disso, o mercado passou a buscar 

um novo perfil de trabalhador, mais flexível e polivalente, por meio da oferta de bens 

e serviços terceirizados. No entanto, o mercado foi incapaz de acompanhar as 

demandas crescentes por pessoas qualificadas, o que culminou em taxas de 

desemprego elevadas. Diante disso, o setor informal é pensado como uma 

alternativa de emprego, de forma a reduzir os efeitos do desemprego [(KON, s/d); 

(STADUTO, TREVISOL e JONER, 2004); (CARLEIAL e VALLE, 1997)].  

Outro fator que tem sido objeto de estudo é a renda dos trabalhadores 

informais, pois os ganhos naquele setor são próximos da subsistência. 

[(CACCIAMALI, 1983); (CACCIAMALI, 2002); (ARBACHE e NEGRI, 2002)]. Em 

2004, os menores rendimentos médios pagos foram para os empregados sem 

carteira (R$ 435,70) e trabalhadores por conta própria (R$ 598,50). Além do mais, os 

ganhos destes trabalhadores mudam de acordo com as atividades econômicas que 

os mesmos ocupam. Por exemplo, na Extração Mineral, o salário médio dos 

daqueles profissionais era 131,18% superior ao daqueles admitidos na agropecuária 

e 73,15% superior ao dos empregados no Comércio (GOVERNO, 2004).  
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Os ganhos destes trabalhadores também mudam de região para região. No 

Brasil, ao comparar os rendimentos médios entre as Regiões Nordeste e Sudeste, 

verificou-se que os trabalhadores do Nordeste recebem cerca de 53% do rendimento 

observado no Sudeste. Além disso, foi na categoria de trabalhadores por conta 

própria que se evidenciou o maior grau de desigualdade entre a população ocupada 

[(MEDEIROS, 2004); (MAGALHÃES e MIRANDA, 2005); (IBGE, 2006)]. 

No Paraná também é clara a mudança de renda entre as mesorregiões. 

Metade dos domicílios de baixa renda estão concentrados em três mesorregiões: 

Metropolitana de Curitiba, Norte-Central e Oeste. No entanto, as mesorregiões 

Centro-Ocidental, Centro-Sul e Sudeste são as que apresentam as maiores 

proporções de domicílios pobres, aproximando-se a 40% do total (IPARDES, 2003). 

Além do acima exposto, a maioria das pesquisas econômicas mostra que a 

renda dos trabalhadores sofre a influência de diversas variáveis, sendo elas: a 

região de residência do trabalhador e o grau de desenvolvimento da mesma. Cita-

se, também, o grau de educação, idade, sexo, raça, relacionamento pessoal, capital 

cultural e o estado de saúde do trabalhador, com especial destaque para a variável 

educação, que é considerada o principal determinante da renda. [(NORONHA e 

ANDRADE, 2004); (SOUZA, GARCIA e PIRES, 2004); (NETO, 2003); (BRANCO, 

1979)]. Julga-se, portanto, conveniente avançar as pesquisas sobre o mercado 

informal, medir o seu tamanho e conhecer sempre mais a sua dinâmica, que pode 

estar sendo atingida por influências favoráveis até então desconhecidas, ou o 

contrário, por influências já conhecidas, mas pouco exploradas.  Portanto, o objetivo 

do presente trabalho é analisar os fatores que influenciam a renda dos trabalhadores 

informais paranaenses em duas Mesorregiões: a Mesorregião Metropolitana de 

Curitiba e a Mesorregião Sudeste Paranaense, comparando-as. A escolha ora 

apresentada ocorreu na busca de poder comparar duas mesorregiões com 

características econômicas opostas. Assim, a Mesorregião Metropolitana de Curitiba 

concentra maior atividade industrial e a Mesorregião Sudeste tem um setor agrícola 

mais dinâmico. 

As hipóteses iniciais são de que a Mesorregião Sudeste concentra uma 

maior porcentagem de trabalhadores informais. Também se acredita que o aumento 

da escolaridade eleva a renda destes trabalhadores, nas duas mesorregiões e o 

setor de serviços concentra as pessoas melhor remuneradas. 
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A base de dados utilizada será do Censo Demográfico 2000, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo fato de constituir a única 

fonte de referência sobre a situação de vida da população nas mesorregiões e 

municípios, assim como em seus recortes internos, como distritos, bairros e 

localidades, rurais ou urbanas.  

 

2 - Contextualização das Mesorregiões 
 
A tabela 1 mostra as mesorregiões do Paraná segundo algumas 

características demográficas, sociais e econômicas. Vê-se que a Mesorregião 

Sudeste tem a agricultura como sua principal atividade econômica, com 46% de sua 

população vivendo em áreas rurais. Esta mesorregião também tem uma 

porcentagem alta de pobreza (maior que 40%) e Índice de Desenvolvimento 

Humano-Municipal (IDH-M) baixo, o que justifica a sua escolha como uma das 

mesorregiões a ser analisada.  

Com características opostas a esta primeira mesorregião, buscou-se uma 

mesorregião industrializada e geradora de riqueza. Sendo assim, a segunda 

mesorregião escolhida foi a Metropolitana de Curitiba, por apresentar sua maior 

expressão econômica na indústria e ser formada por municípios de característica 

mais urbana que rural, embora para muitos deles a agricultura tenha um papel 

importante em sua economia. 

A mesorregião Metropolitana de Curitiba distingue-se por expressivos 

contingentes populacionais, um total de 3.053.313 habitantes, distribuídos em 37 

municípios, em graus de urbanização elevados, 90,56%. Embora também apresente 

uma participação expressiva na agricultura familiar, configura-se como a única 

mesorregião com municípios que se encontram tanto em níveis superiores de IDH-

M, quanto nos mais inferiores. Também tem os municípios com maior e menor 

valores da renda média per capita. Com relação a suas atividades econômicas, em 

2000 eram 6.151 estabelecimentos industriais que, juntos, geravam 37,16% do 

emprego para a população desta mesorregião, com uma participação, na produção 

estadual, de 45,9% do Valor Agregado Fiscal do Paraná (IPARDES, 2004).  

 

 

 



 

 6

Tabela 1- Indicadores selecionados para as Mesorregiões Paranaenses. 
 

Mesorregião 
 

População Principais municípios Principal 
atividade IDH-M 

Norte Pioneiro 548.190 
Cornélio Procópio, 

Jacarezinho e S. Antônio da 
Platina 

Agroindustrial Médio-
alto 

Norte Central 1.829.068 Londrina e Maringá Agroindustrial Alto 

Noroeste 641.084 Paranavaí, Umuarama e 
Cianorte Agroindustrial Alto 

Centro 
Ocidental 346.648 Campo Mourão Agroindustrial Médio 

Centro Oriental 623.356 Ponta Grossa Agroindustrial Alto 

Centro Sul 533.317 Guarapuava e Palmas Atividades 
Rurais 

Baixo-
médio 

Oeste 1.138.582 Cascavel, Foz do Iguaçu e 
Toledo 

Agronegócio 
cooperativo Médio 

Sudoeste 472.626 Pato Branco e Francisco 
Beltrão 

Agricultura 
Familiar 

Baixo-
médio 

Sudeste 377.274 Irati e União da Vitória Agrícola Baixo 

Metropolitana 
de Curitiba 3.053.313 Curitiba Industrial Alto 

Fonte: IPARDES, 2004. 

 

Por outro lado, a Mesorregião Sudeste Paranaense, tem uma população 

total de 377.274 habitantes, dispostos em 21 municípios que, entre os anos de 1980 

e 2000, registrou uma taxa decrescente da população, de 1,3% em 1980 e 0,89% 

em 2000. Assim, a Mesorregião Sudeste configura-se como uma das menores 

bases populacionais entre as mesorregiões paranaenses, com um grau de 

urbanização de 53,55%, tratando-se, pois, de uma mesorregião mais ruralizada. 

(IPARDES, 2005).  

Dos estabelecimentos rurais, 88% pertencem a agricultura familiar e ocupam 

38% da área disponível na Mesorregião, ocupando um total de 99.985 agricultores 

familiares. Esta mesorregião também tem grande proporção de residências de baixa 

renda, aproximando-se a 40% do total dos domicílios, com um IDH-M inferior ao 

índice médio do Paraná, com exceção de União da Vitória. Segundo o IPARDES 

(2004), há uma grande heterogeneidade entre os municípios e maior precariedade 

nas condições de desenvolvimento humano. 
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3- Metodologia e Dados 
 
A metodologia do presente estudo fará uso de uma regressão linear múltipla, 

a qual admite que o valor da variável dependente é função linear de duas ou mais 

variáveis independentes. O modelo estatístico de uma regressão múltipla com k 

variáveis independentes é: 

y = α + β1 X1 + β2 X2 + … + βkXk + ε         (1)  

Em que y é a variável dependente, o parâmetro α mede a existência de uma 

constante que estaria ajudando a explicar o modelo. β1, β2, ..., βk são parâmetros 

desconhecidos, que medem os efeitos de uma mudança nas variáveis X1, X2 ... Xk 

sobre o valor esperado de y. Conquanto, ε é o erro aleatório. No modelo geral, o 

número de variáveis é infinito, porém, a quantidade de variáveis a serem utilizadas 

nos modelos econômicos, é definida pelos pesquisadores. 

O Banco de Dados utilizado refere-se ao Censo Demográfico do IBGE, que 

é realizado a cada decênio e sua última coleta foi no ano 2000. No Censo 2000, 

para garantir a confiabilidade de seus resultados e alcançar os melhores níveis de 

qualidade e transparência em todas as etapas de execução, utilizou-se de modernas 

tecnologias, como o mapeamento digital dos municípios com mais de 25 mil 

habitantes, escaneamento e leitura ótica dos questionários, controles gerencial e 

operacional via internet, entre outras inovações tecnológicas. Com os microdados do 

Censo Demográfico/2000, do Paraná, selecionou-se as populações das duas 

Mesorregiões escolhidas. Destas, considerou-se como trabalhadores informais os 

indivíduos que declararam trabalhar por conta-própria, ser trabalhador sem registro 

em carteira de trabalho, ou trabalhador não remunerado, com idade entre 18 e 70 

anos. Na Mesorregião Metropolitana de Curitiba trabalhou-se com 60.542 

observações e na Mesorregião Sudeste com 14.299 pessoas que, ponderando pelo 

fator de expansão da amostra do censo demográfico, permitiu uma análise da 

população como um todo. Para tanto, fez-se uso do Sas for Windows V8. 

 

4 –Análise dos Resultados 
 
Os trabalhadores informais, no universo desta pesquisa, nas Mesorregiões 

Metropolitana de Curitiba e Sudeste Paranaense, correspondem a 45,66% e 

66,01%, respectivamente, da força de trabalho destas duas localidades. Trata-se, 
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com isso, de um indicador expressivo da informalidade nestes mercados de 

trabalho. De um lado, uma Metrópole, como é o caso da Metropolitana de Curitiba, 

urbanizada, populosa, a qual apresenta quase a metade de sua força de trabalho no 

setor informal. Por outro lado, a Sudeste Paranaense, essencialmente agrícola, com 

um dos menores índices demográficos do estado, sendo composta por 

aproximadamente 70% da força de trabalho na informalidade. Fica, portanto, 

comprovado, como pode ser visto na tabela 1, que existe mais trabalho informal na 

mesorregião Sudeste Paranaense em comparação com a Metropolitana de Curitiba, 

confirmando-se a hipótese inicial deste trabalho. 

 

Tabela 1-Total de trabalhadores formais e informais das 
 Mesorregiões escolhidas, segundo a sua categoria 

Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba Sudeste 
Categoria dos 

trabalhadores 
Número % Número % 

Com carteira 617.024 50,35 45.845 31,73 

Conta-própria 277.501 22,64 47.512 32,88 

Empregador 48.948 3,99 3.267 2,26 

Não remunerado 30.228 2,47 22.879 15,83 

Sem carteira 251.789 20,55 24.997 17,30 

Total 1.225.492 100,00 144.501 100,00 

Fonte: IBGE-Censo demográfico 2000. 

 

Segundo o IPARDES (2003) na Mesorregião Sudeste Paranaense 

predomina a agricultura familiar, em que a maioria dos produtores utiliza a força 

animal para trabalhar em suas culturas. Diante disto, vale refletir sobre a dinâmica 

de vida desses trabalhadores, pois dado a força de produção que utilizam, 

subentende-se que não necessitam de treinamento ou uma qualificação específica 

para operarem suas técnicas de produção. Além do mais, a ausência de 

conhecimento especializado tira-lhes o poder de barganha, em relação ao salário e 

ao desempenho de sua atividade profissional. Assim, eles podem ser facilmente 

substituídos por outro insumo, de acordo com o interesse da parte contratante. 

Nas tabelas 3 e 4, em anexo, apresentam-se as médias e desvios-padrão 

das variáveis a serem utilizadas na análise econométrica, para as duas 
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mesorregiões escolhidas. Antes, porém, a tabela 2 apresentará os resultados 

econométricos, desta análise. Vê-se que o teste F foi altamente significativo, 

indicando que as variáveis escolhidas explicam bem a variação na renda do 

trabalhador informal. 

Na Metropolitana de Curitiba, os homens ganham mais que as mulheres. Da 

mesma maneira, na Sudeste Paranaense, as mulheres têm menores rendimentos 

que os homens.  

Com relação aos anos de estudo dos trabalhadores informais da 

Metropolitana de Curitiba, estes influenciam significativamente a renda dos mesmos. 

O sinal positivo do coeficiente da variável anos de estudo mostra que a renda destes 

trabalhadores altera-se no mesmo sentido que a escolaridade, ou seja, se os anos 

de estudo aumentarem, isto provocará um aumento na renda. Nesta mesorregião, 

os trabalhadores melhor remunerados somam 15% da população, sendo aqueles 

que possuem mais de 11 anos de estudo. Também na Sudeste Paranaense os anos 

de estudo dos trabalhadores influenciam sobre a renda dos mesmos, provocando 

aumento em sua renda conforme estas pessoas ficam mais escolarizadas. Nesta 

Mesorregião apenas 4,02% dos trabalhadores possuem as rendas mais altas e têm 

mais de 11 anos de estudo. Verifica-se, assim, que nas duas mesorregiões a 

segunda hipótese do presente estudo foi confirmada. 

  A variável da jornada de trabalho desses trabalhadores, na Metropolitana 

de Curitiba, provoca influencia sobre a renda dos mesmos, tendo seus rendimentos 

elevados com o aumento das horas trabalhadas. Na Sudeste Paranaense, o número 

de horas trabalhadas por semana também influencia positivamente o rendimento 

dos seus trabalhadores informais.  
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Tabela 2 - Determinantes da renda dos trabalhadores  
informais das Mesorregiões escolhidas 

Metropolitana de Curitiba Sudeste Paranaense 
Variáveis Parâmetro 

estimado 
Teste t Parâmetro 

estimado 
Teste t 

Intercepto -1.323,191 -47,93* -416,285 -10,89* 
Idade 20,269 53,29* 7,673 15,18* 
Sexo (homem=1) 397,830 37,94* 192,852 13,74* 
Anos de estudo 109,152 93,12* 48,785 21,88* 
Horas trabalhadas por 
semana 

7,866 26,97* 4,423 10,05* 

Zona (urbana=1) 16,715 0,92 14,954 0,75 
Cor ou raça (Branca foi omitida) 
Negra -121,735 -4,43* -52,101 -1,20 
Amarela 98,597 1,86*** -33,779 -0,19 
Parda -94,944 -7,25* -42,362 -2,15** 
Indígena 18,649 0,26 -42,255 0,28 
Setores de atividade (Setor de Serviços foi omitido) 
Agrícola -283,457 -12,66* -210,898 -8,65* 
Industrial -182,929 -11,13* -106,497 -3,29* 
Construção civil -245,920 -14,97* -128,325 -4,14* 
Comércio  -102,572 -7,77* 29,691 1,04 
Outras atividades -34,671 -1,92** 132,963 3,56* 
Outras informações 
R2  0,212 0,100 
R2 Ajustado 0,212 0,099 
Teste F 1.165,13 114,26 
Nº de observações 60.542 14.299 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: * Denota significância ao nível de 1%.; ** Denota significância ao nível de 5%;  
          *** Denota significância ao nível de 10%. 
 

O domicílio destes trabalhadores não exerce influência significativa sobre 

suas rendas, na Metropolitana de Curitiba, sendo suas rendas não acrescidas caso 

mudem-se da localidade rural para a urbana, ou vice-versa. A Mesorregião Sudeste 

Paranaense, também não sofre influencia da variável domicílio sobre a renda de 

seus trabalhadores.  

Entre a variável cor ou raça, a raça negra é a que recebe o pior rendimento 

entre os trabalhadores da Metropolitana de Curitiba, em relação aos trabalhadores 

brancos, apresentando um alto nível de significância. Na Sudeste Paranaense, com 

relação a raça branca, os menores rendimentos ficam com a raça parda, em um 

grau de significância de 5%. 

Entre os setores de atividades, na Metropolitana de Curitiba, o sinal de todos 

os coeficientes foi negativo, indicando que as pessoas inseridas no setor de serviços 
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recebem uma remuneração melhor, o que confirma uma das hipóteses deste estudo. 

Entretanto, na Mesorregião Sudeste, os coeficientes associados aos setores de 

comércio e outras atividades foram positivos, indicando que, nestes dois setores, a 

renda obtida com o trabalho informal é maior que no setor serviços. Ainda na 

Mesorregião Metropolitana de Curitiba, a variável que se refere ao setor agrícola foi 

extremamente significativa, tendo concentrado os menores rendimentos, em relação 

ao setor de serviços. No entanto, é menos preocupante esta realidade, dada a 

porcentagem de pessoas de compõem este setor, 8,64% dos trabalhadores. Na 

Sudeste Paranaense, em relação ao setor serviço, os piores rendimentos também 

estão no setor agrícola, sendo uma constatação preocupante, já que 62,91% dos 

trabalhadores estão inseridos neste setor. 

 
5 – Conclusões 

 
A presente pesquisa teve como objetivo verificar os fatores que possam 

influenciar a renda dos trabalhadores informais nas mesorregiões Metropolitana de 

Curitiba e Sudeste Paranaense, comparando-as. Isto porque, estas duas 

mesorregiões possuem dinâmicas produtivas opostas, sendo que a Metropolitana de 

Curitiba desempenha essencialmente atividades industriais e a Sudeste Paranaense 

é fortemente agrícola.  

Os resultados encontrados mostraram que o trabalho informal é maior na 

Mesorregião Sudeste, podendo-se concluir que atividades agrícolas, 

desempenhadas em pequenas propriedades, contribuem para o aumento da 

informalidade. 

Além do mais, a renda dos trabalhadores informais, das duas mesorregiões, 

é fortemente influenciada pelo número de anos de estudo. Ou seja, quanto menos 

escolaridade esses trabalhadores possuem, menor é a sua renda. Apesar disso, a 

maioria deles possui pouca escolaridade. Por isso, questiona-se, qual seria a razão 

de estes trabalhadores abandonarem tão cedo a escola? 

Segundo Pinho e Vasconcellos (2004) os trabalhadores que deixam a escola 

muito cedo tem que escolher entre ir para a escola ou ir trabalhar, para ajudar no 

sustento de sua família, o que levaria o estudo a acarretar um custo para a família, 

em função da renda sacrificada ou do custo de oportunidade do trabalho. Assim, 

muitas pessoas inseridas em famílias de baixa renda ingressam cedo no mercado 
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de trabalho, chegando a trabalhar mais de 40 horas por semana. Torna-se, portanto, 

cada vez mais difícil conciliar a dinâmica do trabalho com os estudos, configurando o 

mercado de trabalho informal, até agora conhecido. 

Propõe-se, portanto, a realização de políticas públicas, que conduzam os 

trabalhadores informais a condições de trabalho mais favoráveis, que eleve a 

qualificação dos mesmos e permitam uma concorrência mais leal no mercado de 

trabalho. No Paraná foi lançado o Programa Paranaense de Economia Solidária, 

tendo como um de seus campos de destino a formação de cooperativas, a partir de 

atividades desenvolvidas no mercado informal de trabalho. Isto demonstra que os 

Governos Federal, Estaduais e Municipais tem se preocupado com as questões 

ligadas a este setor da economia. 

 Contudo, ainda é inquietante a realidade do setor informal, de maneira 

que se faz necessário avançar cada vez mais em pesquisas econômicas que 

analisem este setor. Pesquisas que venham a contribuir com novas e melhores 

informações para auxiliar os formuladores de políticas públicas.  
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ANEXO I 
 

Tabela 8 - Média e desvio-padrão dos determinantes da renda dos 
trabalhadores informais da Mesorregião Metropolitana de Curitiba. 

VARIÁVEIS MÉDIA DESVIO-PADRÃO 
Renda 723,465 3.831,12
Idade 36,762 37,015
Anos de estudo 7,535 13,352
Sexo 0,599 1,490
Zona 0,875 1,006
Horas trabalhadas por semana 42,981 49,313
Cor ou raça  
Branca 0,807 1,200
Negra 0,028 0,506
Amarela 0,007 0,261
Parda 0,148 1,081
Indígena 0,004 0,193
Setor de atividade 
Agrícola 0,086 0,852
Industrial  0,099 0,910
Construção Civil 0,127 1,014
Comércio 0,182 1,174
Serviço 0,417 1,499
Outras atividades 0,082 0,833
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Tabela 9 - Média e desvio-padrão dos determinantes da renda dos 
trabalhadores informais da Mesorregião Sudeste Paranaense. 

VARIÁVEIS MÉDIA DESVIO-PADRÃO 
Renda 291,688 1.998,84
Idade 36,959 33,103
Anos de estudo 4,922 8,343
Sexo 0,651 1,231
Zona 0,353 1,235
Horas trabalhadas por semana 44,842 37,568
Cor ou raça 
Branca 0,861 0,893
Negra 0,020 0,366
Amarela 0,001 0,087
Parda 0,112 0,816
Indígena 0,002 0,104
Setor de atividade 
Agrícola 0,629 1,248
Industrial  0,050 0,562
Construção Civil 0,061 0,620
Comércio 0,070 0,659
Serviço 0,154 0,932
Outras atividades 0,035 0,478
Fonte: Resultados da pesquisa. 


