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Questões 
 
 
1. Na sala de aula, sexta feira, discutimos o Modelo de Lewis.  Depois, 
começamos a discutir o setor informal.  Apresentamos as semelhanças do Setor 
“Arcaico”, no Modelo de Lewis, e certas características do Setor Informal.  
Assinale quais são essas simelhanças. 
 
(Esta questão vale dois pontos) 
 
Resposta:  tanto no Setor “Arcaico” como no setor informal predominam: 
pequenas unidades de produção, utilização intensiva de mão-de-obra familiar, 
baixa capacidade de gerar poupança e investimento, baixa produtividade, etc. 
 
2. Explique quando, no Modelo de Lewis, os salários do setor moderno 
começam a acompanhar os aumentos de produtividade. 
 
(Esta questão vale dois pontos) 
 
Resposta: quando o excedente estrutural de mão-de-obra no setor tradicional 
se esgotou. 
 
3. Na sala de aula, discutimos os motivos pelos quais existe informalidade 
nos países subdesenvolvidos e não nos países desenvolvidos.  Desenvolva 
esses argumentos 
 
(Esta questão vale dois pontos)  
 
Resposta:  Na sala de aula apresentamos duas explicações.  Uma é a 
existência de salários elevados (salário mínimo, por exemplo) nos países sub-
desenvolvidos, nos quais o trabalho não qualificado é abundante.  Essa 
explicação tem como fundamento o pensamento neoclássico.  A outra 
explicação consiste em identificar o setor informal como sendo um excedente 
estrtural de mão-de-obra e, na ausência de um Estado de Bem-Estar, o setor 
infromal é uma estrategia de sobrevivência.  
 
4. Na sala de aula estudamos a diferença entre não legal, ilícito e Setpor 
Informal.  Apresente os nexos entre esses três conceitos e as diferenças. 



(Esta questão vale dois pontos) 
 
Resposta:  O Setor Informal está vinculado com atividades que estão sendo 
desenvolvidos à margem da legislação, não obstante poderem ser legais.  Não 
são intrinsicamente ilícitas.  Não se pode confundir ilícito (tráfico de drogas ou de 
armas) com informalidade.  
 
5. Na sala de aula fizemos paralelos entre a experiência de desenvolvimento 
do Brasil nos anos 50-70, a China de hoje e o Modelo de Lewis.  Apresente 
esses argumentos.  
 
(Esta questão vale dois pontos).   
 
 
 
   
 
 
 
 
 


