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Desde 2004, o Brasil metropolitano1 convive com sucessivos aumentos da renda 
real média dos trabalhadores ocupados, segundo a Pesquisa Mensal do Emprego 
(PME|IBGE).  

O gráfico 1 mostra que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) teve desta-
que no crescimento recente, alcançando a média das seis regiões metropolitanas a 
partir de 2008 e chegando em 2011 ao nível da Região Metropolitana de São Paulo, 
que historicamente registrava a maior renda média entre as regiões metropolitanas. 
Em termos de variação entre 2010 e 2011, a RMRJ apresentou o segundo melhor de-
sempenho (4,9%), ficando atrás apenas de Salvador (5,2%), mas superando bastante 
a média metropolitana (2,6%), conforme pode ser visto no gráfico 2.

 

GRÁFICO 1 |  EVOLUÇÃO DA RENDA REAL MÉDIA DA POPULAÇÃO OCUPADA NAS 
REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL (2003 A 2011)   Fonte: PME|IBGE.
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1.  Representado pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre.  
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GRÁFICO 2 |  TAXAS DE VARIAÇÃO DA RENDA REAL MÉDIA (2010 E 2011)   
Fonte: PME|IBGE.

A fim de investigar os possíveis determinantes desse crescimento da renda média 
entre os anos de 2010 e 2011, será feita uma análise da evolução da renda real média 
por setor de atividade, posição na ocupação e escolaridade, explorando semelhan-
ças e diferenças da RMRJ para com as demais regiões metropolitanas do país.  

EVOLUÇÃO DA RENDA MÉDIA

A análise por posição na ocupação, com base nas tabelas 1 e 2, mostra que o maior 
incremento da renda média ocorreu entre o grupo dos empregadores (17,5%) – de 
R$ 4,0 mil em 2010 para R$ 4,7 mil em 2011 – e foi acompanhado da ligeira queda 
do número de pessoas nessa categoria (-0,7%). A redução do número de empre-
gados informais (-6,5%) também ocorreu em paralelo com o aumento da renda 
média para o grupo (8,2%), o segundo maior crescimento da renda das posições 
na ocupação. O trabalho por conta própria registrou um ganho mediano da renda 
(5,2%) e pequeno no número de trabalhadores (1,0%). Já o emprego com carteira 
de trabalho assinada, que apresentou o maior incremento em termo de quantidade 
de trabalhadores (6,3%), registrou o menor crescimento da renda (0,6%). 

No Brasil Metropolitano, o maior crescimento da renda média ocorreu para os em-
pregados sem carteira de trabalho assinada (6,0%), e assim como na RMRJ, são em 
menor número do que em 2010 (-5,8%). Os dados da média das seis regiões me-
tropolitanas confirmam o aumento da população ocupada com carteira de trabalho 
assinada (6,8%), mas com um crescimento da renda média deste grupo de somente 
1,3% no período. Os trabalhadores que tem seu próprio negócio, como conta própria 
ou empregador, registraram queda em quantidade entre 2010 e 2011 (-0,6% e -2%), e 
apresentaram ganhos de renda de 4% e 2,9%, respectivamente.  



Esse fenômeno de aumento da participação dos ocupados com carteira assinada 
com a contrapartida redução dos ocupados sem carteira assinada, e maior incre-
mento da renda deste último grupo também é percebido na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (com percentuais de 6,1%, -6,7% e 9,6%, respectivamente). 

Na RMSP, também é notório o crescimento do número de empregados formais 
(6,6%) com renda praticamente estável entre os anos (0,8%). Na metrópole paulis-
tana, a categoria que obteve o maior incremento entre os anos foi a de empregados 
domésticos, com um contingente 7,7% menor, e aufere 5,4% mais, em média, do 
que os trabalhadores na mesma categoria no ano de 2010.

TABELA 1 |  TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA REAL MÉDIA DA POPULAÇÃO 
OCUPADA POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO 
BRASIL (2010-2011)   Fonte: PME|IBGE.

Posição na ocupação Brasil Rio de 
Janeiro

São 
Paulo

Belo  
Horizonte

Porto 
Alegre Salvador Recife

Empregados com carteira assinada 1,3% 0,6% 0,8% 3,6% 3,0% 0,8% 5,2%

Empregados sem carteira assinada 6,0% 8,2% 5,4% 9,6% 4,7% 5,0% 8,0%

Empregados domésticos 5,6% 2,4% 7,1% 3,2% 6,1% 6,5% 2,6%

Empregados do setor público 1,5% -3,6% 5,3% 3,8% 1,4% -1,6% 4,1%

Militar ou empregado p/reg.jur.único2 2,1% 5,6% -1,9% 7,1% -2,8% 1,7% -2,9%

Conta Própria 4,0% 5,2% 0,5% 5,1% 8,0% 8,3% 9,1%

Empregador 2,9% 17,5% 0,2% -0,9% -3,8% 5,8% -8,1%

TOTAL 2,6% 4,9% 0,7% 4,5% 2,6% 5,2% 2,1%

2.  Militar ou empregado pelo regime jurídico único.  



TABELA 2 |  TAXA DE CRESCIMENTO DA OCUPAÇÃO POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 
NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL (2010-2011)   Fonte: PME|IBGE.

Em Porto Alegre, Salvador e Recife, o melhor desempenho em termos de cresci-
mento da renda ficou para os trabalhadores por conta própria: entre 8% e 9% mais 
do que recebiam no ano anterior em suas respectivas metrópoles, mesmo com con-
tingente de trabalhadores por conta própria reduzido em cada região (-4,7%,  -7,3%, 
-3,9%, respectivamente). 

Em suma, o emprego com carteira assinada foi o que mais absorveu trabalhadores 
entre 2010 e 2011 em praticamente todas as regiões metropolitanas, mas isso veio 
acompanhado de um pífio crescimento da renda média, se comparado às outras 
posições na ocupação. Os maiores ganhos de rendimentos, em geral, ficaram com 
as ditas ocupações informais – empregados sem carteira de trabalho assinada e 
trabalho por conta própria – e, no caso da RMRJ, com os empregadores, todos com 
redução de número de trabalhadores em relação ao ano anterior. 

No que se refere ao desempenho dos setores de atividade, conforme a tabela 3, os 
maiores incrementos da renda média da RMRJ entre 2010 e 2011 foram verificados 
na indústria extrativa e de transformação (7,6%) e na construção civil (14,2%). Esses 
dois setores também se destacam na média das regiões metropolitanas, dividindo a 
liderança do crescimento da renda com serviços domésticos e outros serviços. Este 
foi um padrão verificado nas outras regiões da pesquisa, com exceção de São Paulo, 
onde os maiores ganhos foram observados no setor de serviços (domésticos e outros). 

Posição na ocupação Brasil Rio de 
Janeiro

São 
Paulo

Belo  
Horizonte

Porto 
Alegre Salvador Recife

Empregados com carteira assinada 6,8% 6,3% 6,6% 6,1% 6,1% 10,1% 9,3%

Empregados sem carteira assinada -5,8% -6,5% -7,7% -6,7% 0,0% -5,7% 5,6%

Empregados domésticos -3,7% -5,3% 1,2% -7,3% -4,6% -12,5% -5,6%

Empregados do setor público 0,5% 5,3% -3,6% 1,0% 8,2% -14,2% 16,8%

Militar ou empregado p/reg.jur.único 1,9% 3,4% 2,4% 1,5% 3,3% 5,9% -8,2%

Conta Própria -0,6% 1,0% -0,5% 6,1% -4,7% -7,3% -3,9%

Empregador -2,0% -0,7% -7,3% 1,6% 4,0% 6,9% 7,7%

TOTAL 2,1% 2,2% 1,9% 2,6% 2,7% 0,7% 2,5%



TABELA 3 |  TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA REAL MÉDIA DA POPULAÇÃO 
OCUPADA POR SETOR NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL (2010-2011)   
Fonte: PME|IBGE.

Quando observamos a taxa de crescimento da renda média por nível de escolaridade 
na tabela 4, tanto na RMRJ quanto no Brasil Metropolitano, o maior crescimento é 
verificado para aqueles com no máximo 7 anos de estudos, ou os que possuem o en-
sino fundamental incompleto. Em 2011, o grupo auferiu cerca de 4,4% e 5,1% a mais 
do que no ano anterior, respectivamente. Isso também ocorre nas outras regiões 
com exceção da RMBH, onde os maiores ganhos foram observados para quem tem o 
ensino fundamental completo. Vale ressaltar que, exceto em Recife, nas demais re-
giões metropolitanas verifica-se queda no número de trabalhadores ocupados com 
o ensino fundamental incompleto.

Setor 3 Brasil Rio de 
Janeiro

São 
Paulo

Belo  
Horizonte

Porto 
Alegre Salvador Recife

Indústria extrativa e  
de transformação4 4,9% 7,6% 3,6% 7,1% 2,7% 7,9% 9,3%

Construção Civil 5,1% 14,2% -1,3% 6,6% 7,8% 11,1% 3,4%

Comércio5 1,6% 2,5% -0,2% 4,2% 4,0% 4,1% 2,8%

Interm. fin., ativ. imob.,  
demais serviços6 -1,9% 1,1% -4,3% -1,5% 0,9% 3,0% 3,2%

Administração pública  
e serviços sociais7 1,2% 3,9% -1,2% 5,7% -2,2% 1,4% -3,4%

Serviços domésticos 5,6% 2,4% 7,1% 3,2% 6,1% 6,5% 2,6%

Outros serviços8 5,6% 6,2% 5,8% 1,2% 6,8% 4,7% 4,7%

Outras atividades9 6,4% 6,7% 0,7% 21,7% 4,3% 6,4% 49,9%

TOTAL 2,6% 4,9% 0,7% 4,5% 2,6% 5,2% 2,1%

3.  “A PME adere às padronizações nacional e internacional de classificação de atividades econômicas, uma vez 
que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) tem como referência a International Stan-
dard Industrial Classification of All Economic Activities – ISIC (Clasificación Industrial Internacional Unifor-
me de todas las Actividades Económicas – CIIU), 3a revisão, das Nações Unidas.” (IBGE, 2001).

4.  Indústria extrativa e de transformação e produção e distribuição de eletricidade, gás e água.  

5.  Comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e domésticos e comércio a varejo de 
combustíveis.    

6.  Intermediação financeira e atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados à empresa.    

7.  Incluem atividades relacionadas à educação, saúde, serviços sociais, administração pública, defesa e segu-
ridade social.    

8.  Incluem atividades de alojamento e alimentação, transporte, armazenagem e comunicações, limpeza urba-
na, atividades associativas, recreativas, culturais e desportivas, serviços pessoais.    

9.  São as atividades que não se enquadraram nos grupamentos anteriormente citados. 



TABELA 4 |  TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA REAL MÉDIA DA POPULAÇÃO 
OCUPADA POR ESCOLARIDADE NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL 
(2010-2011)  Fonte: PME|IBGE.

O destaque da RMRJ, entretanto, foi o incremento da renda de quem tem o ensi-
no médio completo ou mais (4% ante 0,8% no Brasil Metropolitano).  O resultado 
comparativo da renda média em 2011 foi bem inferior nas outras RMs e no caso da 
RMSP houve decréscimo da renda média para trabalhadores neste grau de instru-
ção (-1,5%). Nota-se que o número de ocupados na RMRJ com pelo menos o ensino 
médio completo cresceu 4,3% entre 2010 e 2011.

CRESCIMENTO DA RENDA DOS EMPREGADORES POR ESCOLARIDADE

Para explorar explicações para o comportamento específico da RMRJ em relação 
ao crescimento da renda média decorrente do aumento da renda dos emprega-
dores, será analisada a evolução do perfil da renda média dos empregadores e 
dos trabalhadores por conta-própria por nível de escolaridade entre 2010 e 2011.  
A tabela 5 mostra, primeiramente, que o crescimento foi mais forte para os em-
pregadores com baixa escolaridade nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Porto Alegre. 

Em segundo lugar, verifica-se, na RMRJ, as seguintes taxas de crescimento da renda 
média dos empregadores: 22% para os com o ensino fundamental incompleto, 9% 
para aqueles com o fundamental completo e 19% para ensino médio completo ou 
mais. Essas taxas são inferiores às da RMSP e da RMBH no que se refere aos ocupa-
dos com ensino fundamental incompleto e fundamental completo, respectivamente. 
O Rio se destaca com os maiores ganhos de renda dos trabalhadores com o ensino 
médio ou mais anos de estudo, entre 2010 e 2011. 

Escolaridade Brasil Rio de 
Janeiro

São 
Paulo

Belo  
Horizonte

Porto 
Alegre Salvador Recife

Fundamental incompleto 5,1% 4,4% 5,0% 5,0% 7,7% 4,6% 5,1%

Fundamental completo 3,0% 2,0% 2,7% 6,2% 1,5% 4,5% 2,4%

Médio completo ou mais 0,8% 4,0% -1,5% 2,7% 0,3% 2,0% 1,8%

TOTAL 2,6% 4,9% 0,7% 4,5% 2,6% 5,2% 2,1%



TABELA 5 | TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA REAL MÉDIA DOS EMPREGADORES 
POR ESCOLARIDADE NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL (2010-2011)   
Fonte: PME|IBGE.

Enfim, o comportamento diferenciado do Rio se deve ao crescimento da renda mé-
dia dos empregadores com nível de escolaridade alta. Enquanto na RMRJ, o cresci-
mento da renda média é de 19%, nas outras regiões metropolitanas do país houve 
uma diminuição da renda média entre 2010 e 2011, exceto Salvador que registrou um 
aumento de 7%. Assim, esse forte aumento da renda dos empregadores com alta 
escolaridade na RMRJ contribuiu mais para o crescimento da renda média na RMRJ, 
comparativamente às outras regiões metropolitanas do Brasil. 

DESIGUALDADE DE RENDA DOS OCUPADOS

O comportamento diferenciado do mercado de trabalho na RMRJ, que gerou um 
forte crescimento da renda média, foi acompanhado de uma piora na distribuição 
da renda. Conforme o gráfico 3, a RMRJ foi a única região metropolitana brasileira 
que apresentou crescimento da desigualdade de renda dos trabalhadores ocupados, 
medida pelo Coeficiente de Gini10,  entre 2010 e 2011. 

Região metropolitana Ensino fundamental 
incompleto

Ensino fundamental 
completo

Ensino médio  
completo ou mais

Brasil metropolitano 15% 7% 1%

Rio de Janeiro 22% 9% 19%

São Paulo 26% 8% -4%

Belo Horizonte 9% 12% -2%

Porto Alegre 11% 1% -7%

Salvador -15% 3% 7%

Recife -16% -7% -6%

10.  Varia entre 0 e 1 e quanto mais elevado mais desigual é a distribuição de rendimetos.



GRÁFICO 3 |  COEFICIENTE DE GINI DA RENDA DOS OCUPADOS POR REGIÃO ME-
TROPOLITANA DO BRASIL (2010-2011)   Fonte: PME|IBGE.

EM RESUMO

A RMRJ teve um forte crescimento da renda média entre 2010 e 2011, ficando atrás 
somente de Salvador. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo au-
mento da renda dos empregadores, o que não ocorreu nas outras regiões metropo-
litanas do país. Em São Paulo, por exemplo, permaneceu praticamente estável.

Isso se explica, em alguma medida, pelo aumento mais forte da renda média dos 
trabalhadores com ensino médio completo ou superior, relativamente às outras re-
giões. Assim, os aumentos de renda foram relativamente maiores para os trabalha-
dores com renda média mais elevada, o que não ocorre nas outras regiões. 

Analisando esses resultados em conjunto, o crescimento da renda média na região 
metropolitana do Rio de Janeiro se explica, em boa medida, pelo aumento da ren-
da dos empregadores com alta escolaridade. Nas outras regiões metropolitanas do 
país, a taxa de crescimento da renda para esse grupo foi negativa, com exceção de 
Salvador. Por fim, verifica-se que a valorização da renda do trabalho na RMRJ no 
período foi acompanhada de um aumento da desigualdade de renda, não verificado 
nas demais regiões metropolitanas. 
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E MAIS...

•  A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou o maior retorno à escolaridade 
para os trabalhadores com ensino médio completo ou mais em 2011, segundo PME/
IBGE. Esses trabalhadores na RMRJ têm renda média 2,5 vezes maior que aqueles 
com ensino fundamental. Na região metropolitana de São Paulo é 2 vezes maior. 

•  Segundo informações do CAGED/MTE, em janeiro de 2012 foram gerados 118.895 
empregos formais no Brasil. No Rio de Janeiro, no entanto, os desligamentos su-
peraram as admissões de empregados formais.


