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RUDi ROCHA¹ ( IE/UFRJ)  • Gabriela F. da Cruz² ( IE/UFRJ)

A cidade do Rio de Janeiro é marcadamente diferenciada das demais cidades e capitais brasileiras em 
termos de constituição histórica. O Rio foi capital do Império e Capital Federal, desenvolveu setores 
produtivos associados a vantagens comparativas específicas, como é o caso da indústria extrativa mi-
neral, consolidou-se como polo de produção cultural e atraiu massas sem precedentes de imigrantes 
ao longo dos últimos dois séculos. 

O fato de o Rio de Janeiro ter sido a capital do país durante 150 anos – e, portanto, centro político-
-administrativo, financeiro e comercial – marcou fortemente sua dinâmica econômica. Com a transfe-
rência da capital para Brasília e a decadência dos setores industriais, o Rio sofreu um esvaziamento 
econômico. Enquanto o estado e a cidade de São Paulo desenvolveram um parque industrial moderno 
e dinâmico, o Rio permaneceu dependente de setores tradicionais que foram, aos poucos, tornando-se 
obsoletos. A indústria se concentrou em bens não duráveis e voltados para o mercado interno. A con-
trapartida foi um aumento progressivo da importância e da dependência do setor terciário e do setor 
público. Mais recentemente, o setor financeiro migrou para São Paulo. O desenvolvimento da indústria 
de petróleo permitiu o crescimento recente da produção no estado. Entretanto, essas atividades se 
concentram fora da Região Metropolitana e, além disso, não têm proporcionado expansão do emprego 
nem diminuição das desigualdades sociais.

A chegada sem precedentes de massas de imigrantes em meados do século passado, oriundos de 
diversos estados brasileiros, veio de encontro ao esvaziamento econômico da cidade e da Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro. Eixos de desenvolvimento local se transformaram em vazios econômicos, 
que, interagidos com a falta ou ineficácia das mais variadas políticas públicas – de emprego, saúde, 
saneamento, educação, segurança, habitação e ordenamento urbano –, resultaram na expansão de 
territórios sem dono e de trabalhadores sem emprego.

A falta de oportunidades no mercado de trabalho formal e a dependência cada vez maior do setor 
terciário – decorrentes desta evolução histórica peculiar - podem ter induzido estratégias de inserção 
no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo, que passou a representar uma importante 
forma de geração de renda para muitas pessoas. No entanto, é possível que esse processo tenha re-
sultado em um crescimento anormal do empreendedorismo por necessidade, supostamente sobrerre-

1. Rudi Rocha é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ). Contato: rudi.rocha@ie.ufrj.br. 
2. Gabriela Freitas da Cruz é doutoranda em economia pelo IE-UFRJ.
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presentado entre os trabalhadores por conta-própria, e um atrofiamento do empreendedorismo por 
oportunidade ou vocação, supostamente sobrerrepresentado entre os empregadores. Além disso, 
as tendências de longo prazo e as características do empreendedorismo por necessidade no Rio de 
Janeiro, ou seja, do contingente de trabalhadores por conta-própria com poucas chances de inser-
ção no mercado de trabalho formal, talvez tenha um perfil característico em termos demográficos, 
status econômico e inserção setorial.

O objetivo deste estudo consiste em descrever o perfil do empreendedorismo na cidade do Rio ao longo 
das últimas décadas e avaliar empiricamente essas hipóteses, com base nos microdados dos Censos 
Populacionais de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Escolhemos o Censo de 1970 como ponto inicial por se 
tratar do primeiro a oferecer microdados representativos ao nível dos municípios brasileiros. Em um 
primeiro momento, vamos caracterizar e identificar as principais tendências do perfil dos empreende-
dores da cidade do Rio de Janeiro (trabalhadores por conta-própria e empregadores) em comparação 
a outras importantes capitais brasileiras (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo) e 
à Região Metropolitana e ao interior do estado do Rio de Janeiro. Mais especificamente, examinaremos 
o perfil dos empreendedores ao longo do tempo por idade, gênero, escolaridade, local de nascimento, 
incidência na pobreza, renda do trabalho, produtividade e inserção por setor de atividade.

Em um segundo momento, olharemos para o futuro. Examinaremos a evolução e a situação atual 
do perfil demográfico e socioeconômico de crianças e adolescentes vivendo em domicílios chefiados 
por empreendedores, com relação à pobreza, escolaridade e participação no mercado de trabalho. A 
motivação por trás desse exercício consiste em prospectar se as próximas gerações, filhos daqueles 
que, ontem e hoje, foram ou são empreendedores no Rio de Janeiro, terão melhores oportunidades 
no futuro. Ou melhor, se existe alguma armadilha de pobreza restritiva no Rio em comparação às 
demais capitais brasileiras.

Este estudo está dividido em mais duas seções, além desta Introdução e da Conclusão. Na Seção 2 
apresentamos a evolução do perfil socioeconômico dos empreendedores no Rio de Janeiro. Em pri-
meiro lugar, destacamos que, em 1970, a proporção de empreendedores em relação ao total de traba-
lhadores era menor no Rio do que nas demais capitais analisadas. O crescimento mais acentuado do 
empreendedorismo no Rio de Janeiro se deu a partir daí, principalmente na década de 70, e apenas 
entre os trabalhadores por conta-própria: a proporção de empregadores cresceu menos que nas de-
mais cidades. A decomposição de Oaxaca mostrou que o aumento da proporção de trabalhadores por 
conta-própria no mercado de trabalho carioca se deu mais devido ao crescimento dos conta-própria 
em todos os setores, com destaque para os serviços, do que a uma mudança de composição setorial do 
emprego. Outro fator importante que contribui para esse resultado foi a inserção de mulheres e jovens 
no mercado de trabalho, que tradicionalmente ocupam posições mais precárias, como a de pequenos 
empreendedores. Já o aumento da escolaridade agiu no sentido contrário da expansão do empreende-
dorismo por necessidade, mas não foi suficiente para contê-lo. 
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Na Seção 3 examinamos o perfil de crianças e adolescentes que vivem em domicílios chefiados por 
empreendedores, com relação à incidência na pobreza, escolaridade e participação no mercado de 
trabalho. Assim como nas outras capitais estudadas, observou-se uma redução da pobreza entre as 
crianças e adolescentes que vivem em domicílios chefiados por empreendedores no Rio de Janeiro. Já 
a evolução dos indicadores de frequência escolar e de nível de escolaridade dos adolescentes mostrou-
-se muito ruim na capital fluminense em relação às demais, que foi a que menos avançou nesses que-
sitos entre 1970 e 2010. Em contrapartida, foi no Rio, e em São Paulo, que a proporção de adolescentes 
ocupados mais caiu no período.
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a evolução do PerFil demoGráFiCo

E  S O C i O E C O N ô M i C O  D O S  E M P R E E N D E D O R E S  N O  R i O

PANORAMA gERAL 

O primeiro Censo Populacional em âmbito nacional foi realizado no Brasil em 1872, ainda durante o 
Império. De acordo com as informações disponíveis nesse Censo, o chamado “município da corte” con-
tava com uma população de aproximadamente 275 mil habitantes, sendo 49 mil escravos (18%) e 84 mil 
estrangeiros (27% do total, sendo quase 11 mil escravos estrangeiros). Dos brasileiros, apenas cerca 
de 26 mil eram nascidos fora da província do Rio de Janeiro (ou 9,3% da população total).

Ainda de acordo com o Censo de 1872, como mostra a Tabela 1, havia aproximadamente 182 mil ha-
bitantes do município da corte com alguma ocupação. O número de ocupados representava 66% da 
população total (incluídos aqui idosos e crianças). Se considerarmos apenas a população livre, essa 
proporção é de 63%. Se considerarmos a população escrava, temos então quase 80%. Os escravos 
estavam majoritariamente ocupados como criados, em serviços domésticos, ou como lavradores (tota-
lizando nessas ocupações quase 90% do total de escravos ocupados). Para os habitantes livres essas 
ocupações totalizavam 45% dos ocupados. Os demais se espalhavam entre profissionais liberais (10%); 
industriais e comerciantes (17%); e operários e artesãos (18%). 

Tabela 1 - panorama Geral da popUlação ToTal e por oCUpação, mUniCípio da CorTe - 1872

popUlação % sobre ToTal de oCUpados

livres esCravos ToTal livres esCravos ToTal

Total - Almas 226033 48939 274972
Total entre 16-60 anos 151686 36286 187972
Brasileiros 152727 37966 190693
Estrangeiros 73306 10973 84279
Brasileiros nascidos na Província do Rio de Janeiro 132362 32495 164857
Total de ocupados 143772 39024 182796
Total de ocupados (excluindo serviços domésticos) 111503 16180 127683 0,78 0,41 0,70
Criados, jornaleiros e serviços domésticos 51543 28456 79999 0,36 0,73 0,44
Lavradores, criadores e pescadores 12546 6398 18944 0,09 0,16 0,10
Capitalistas e proprietários 1992 0 1992 0,01 0,00 0,01
Industriais e comerciantes 24456 0 24456 0,17 0,00 0,13
Profissionais liberais 13941 420 14361 0,10 0,01 0,08
Operários e trabalhadores manuais 26010 3493 29503 0,18 0,09 0,16
Outros 13284 257 13541 0,09 0,01 0,07

Nota: Tabela construída com base nos dados do Censo de 1872 ao nível da paróquia, disponibilizados pelo NPHED-Cedeplar. 
Elaboração própria. 
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Quase um século depois, de acordo com o Censo de 1970, a população do município do Rio de Janeiro 
havia alcançado 4,3 milhões de habitantes – ou seja, havia se multiplicado por 15. Os demais municí-
pios da Região Metropolitana adicionavam cerca de 2,8 milhões de habitantes, e o interior do estado 
outros 1,9 milhão. Assim, metade da população do estado do Rio de Janeiro residia na capital. Em 1970 
não havia mais escravos, e a proporção de estrangeiros era mínima. Por outro lado, a proporção de 
habitantes do município do Rio nascidos em outras unidades da federação era de aproximadamente 
38%. Os nascidos em outros municípios que não o Rio chegavam a 49%.
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Como a Tabela 2 mostra, em 1970 a população em idade ativa (entre 15 e 64 anos) no município do Rio 
consistia em 2,8 milhões de pessoas, ou 64% do total. Os ocupados totalizavam aproximadamente 1,5 
milhão de pessoas, ou 54% da população em idade ativa. Esse percentual é mais baixo que o número 
de pessoas livres ocupadas em 1872 em relação à população total, incluídos os idosos e as crianças – 
mencionada anteriormente em 63%. Do total de ocupados, 74% eram empregados; 12%, trabalhadores 
domésticos; 12%, trabalhadores por conta-própria; e 2,2%, empregadores. Assim, menos de 15% dos 
ocupados eram empreendedores, ou seja, trabalhadores por conta-própria ou empregadores. 

Ainda na Tabela 2 vemos como evoluiu a população total entre 1970 e 2010. A população do município 
do Rio chegou a 6,3 milhões de pessoas, um aumento de 46% sobre o total de 1970. Já a população da 
Região Metropolitana alcançou 12 milhões, ou um aumento de 104% da população residente em muni-
cípios da Região Metropolitana que não a capital. Do mesmo modo, a população do interior do estado 
aumentou em 98%, chegando a 3,5 milhões de pessoas.

Embora a população do município do Rio tenha aumentado em 46% entre 1970 e 2010, a PIA cresceu 
58,5%, enquanto a PEA dobrou de tamanho. Essa diferença reflete inteiramente o envelhecimento da 
população da capital ao longo das últimas décadas, o que foi ainda mais substancial na Região Metro-
politana e no interior do estado. Em 2010, a proporção de ocupados chegou a quase 66% da população 
em idade ativa. Entre os ocupados, foi o contingente de trabalhadores por conta-própria e de emprega-
dores que mais aumentou de tamanho (atrás apenas do número de trabalhadores sem remuneração, 
um contingente muito pequeno em 1970).

A Tabela 3 apresenta a evolução da proporção de empreendedores ao longo das décadas de 1970 a 
2010, no Rio e demais capitais. O primeiro fato a destacar é que em 1970 havia no município do Rio a 
menor proporção de trabalhadores por conta-própria entre os ocupados em comparação às demais 
capitais (apenas 11,6%). Por outro lado, havia no Rio uma das maiores proporções de empregadores 
entre os ocupados (2,2%), atrás apenas, mas bastante próxima, da proporção de empregadores na ci-
dade de São Paulo (2,3%). Portanto, não é verdade o fato de que sempre houve no Rio de Janeiro uma 
sobrerrepresentação de trabalhadores por conta-própria entre os ocupados. 
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posição na 
oCUpação

% de empreendedores no ToTal de oCUpados (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 18,5 17,3 18,3 22,8 20,0 7,9
Empregadores 1,2 2,5 4,6 3,8 2,7 128,9

Salvador
Conta-Própria 17,4 15,7 18,6 19,8 18,7 7,2
Empregadores 1,6 2,1 3,2 3,2 1,8 14,0

Belo Horizonte
Conta-Própria 15,0 13,7 17,0 21,2 20,2 34,7
Empregadores 1,7 3,3 5,7 4,7 2,7 60,5

São Paulo
Conta-Própria 13,9 11,9 15,5 20,2 18,9 36,4
Empregadores 2,3 3,7 4,9 4,0 2,5 7,6

Porto Alegre
Conta-Própria 14,4 12,8 18,7 23,2 21,4 48,3
Empregadores 1,9 3,5 5,5 5,3 3,7 92,4

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 11,6 12,3 16,7 21,3 19,4 66,6
Empregadores 2,2 3,4 4,1 3,8 2,3 4,9

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 12,1 13,2 17,9 21,8 19,7 62,5
Empregadores 1,8 2,8 3,5 3,1 1,9 4,6

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 19,6 17,4 20,4 22,7 21,2 8,3
Empregadores 1,7 2,7 4,1 3,0 2,0 14,3

Tabela 3 - evolUção da proporção de empreendedores no ToTal de oCUpados, 1970 a 2010

O segundo fato relevante é que foi exatamente no Rio que a proporção de trabalhadores por conta-
-própria mais aumentou entre 1970 e 2010 (passando de 11,6% para 19,4%, um aumento de 66% nessa 
proporção). Além disso, foi também no Rio que a proporção de empregadores menos aumentou no 
mesmo período (permanecendo praticamente estável, com variação de 2,2% para 2,3%). 

Importante mencionar que, com relação especificamente à proporção dos trabalhadores por conta-
-própria, verificamos uma convergência do Rio em direção às demais capitais. Além disso, o ajuste 
parece ter ocorrido principalmente nos anos 1970. A partir dos anos 1980, a trajetória da proporção dos 
trabalhadores por conta-própria no Rio seguiu em paralelo à das demais capitais.

De modo a caracterizar melhor esse fato, a Tabela 4 apresenta a variação na proporção de trabalha-
dores por conta-própria década a década, de 1970 a 2010. Observa-se então, muito claramente, que 
o aumento mais significativo na proporção de trabalhadores por conta-própria no Rio relativamente 
a outras capitais ocorreu entre 1970 e 1980, quando essa proporção cresceu na capital e na Região 
Metropolitana fluminense, enquanto variava negativamente nas demais localidades. Nas décadas 
seguintes, as variações no Rio e demais capitais tiveram o mesmo sentido e tornaram-se similares, 
com exceções pontuais.

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.
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Tabela 4 - evolUção da proporção de empreendedores no ToTal de oCUpados, 
variações % por dÉCada

variação na % de TrabalHadores por ConTa-própria no ToTal de oCUpados (10 anos oU mais)

Δ 1970-1980 (%) Δ 1980-1991 (%) Δ 1991-2000 (%) Δ 2000-2010 (%)

Recife -6,7 5,9 24,9 -12,6

Salvador -10,2 18,4 6,9 -5,7

Belo Horizonte -8,3 23,8 24,5 -4,7

São Paulo -14,1 30,3 30,5 -6,6

Porto Alegre -11,2 45,9 24,2 -7,8

Rio de Janeiro (Capital) 6,1 35,0 27,7 -8,9

Rio de Janeiro (RM) 8,6 36,0 21,4 -9,4

Rio de Janeiro (Interior) -11,1 17,4 11,4 -6,8

Embora uma análise mais detalhada das causas por trás do crescimento da proporção dos trabalha-
dores por conta-própria no Rio ao longo dos anos 1970 esteja fora do escopo deste estudo, a Tabela 
5 descarta e/ou sugere algumas hipóteses. No painel A examinamos a evolução da produtividade do 
trabalho (PIB municipal sobre o total de ocupados), ao longo do período em análise, para o Rio e de-
mais capitais. A produtividade avança consideravelmente no Rio entre 1970 e 1980, chegando ao nível 
mais alto em 1980, em comparação às demais capitais. Não há nos painéis B e C, que mostram, res-
pectivamente, a evolução da participação da indústria e dos serviços no PIB municipal, nenhum padrão 
particularmente divergente do Rio em relação ao conjunto das demais capitais entre 1970 e 1980.

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.
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Tabela 5 - evolUção da prodUTividade e da esTrUTUra prodUTiva - por CapiTal, 1970-2010

1970 1980 2000 2010 Δ 1970-1980 (%) Δ 1970-2010 (%)

Painel A - Produtividade (PIB por Trabalhador Ocupado)

Recife 14,1 22,0 16,5 17,3 55,8 22,1

Salvador 13,3 20,5 11,4 11,4 53,9 -14,8

Belo Horizonte 14,7 19,7 14,0 16,2 34,0 10,1

São Paulo 26,9 33,2 31,2 30,4 23,7 13,2

Porto Alegre 22,1 30,8 23,8 22,9 39,0 3,5

Rio de Janeiro (Capital) 24,4 36,9 26,7 23,6 50,8 -3,5

Painel B - % PIB Indústria / Total

Recife 0,20 0,26 0,19 0,17 30,4 -15,0

Salvador 0,27 0,25 0,20 0,18 -4,8 -30,5

Belo Horizonte 0,21 0,26 0,19 0,17 19,7 -19,8

São Paulo 0,47 0,44 0,27 0,20 -5,2 -56,5

Porto Alegre 0,29 0,31 0,15 0,16 6,3 -46,3

Rio de Janeiro (Capital) 0,29 0,32 0,17 0,15 9,6 -47,2

Painel C - % PIB Serviços e Comércio / Total

Recife 0,80 0,74 0,81 0,83 -7,6 3,7

Salvador 0,73 0,75 0,80 0,81 2,0 11,3

Belo Horizonte 0,78 0,74 0,81 0,83 -5,2 5,6

São Paulo 0,53 0,56 0,73 0,80 4,6 49,7

Porto Alegre 0,71 0,69 0,85 0,84 -2,7 19,1

Rio de Janeiro (Capital) 0,71 0,68 0,83 0,85 -4,0 19,0

Painel D - % Adm Pública (incluída em Serviços) / Total

Recife 0,19 0,12 0,14 0,15 -36,0 -22,7

Salvador 0,15 0,12 0,11 0,12 -23,1 -20,3

Belo Horizonte 0,13 0,11 0,12 0,12 -17,2 -5,6

São Paulo 0,06 0,04 0,06 0,07 -27,9 15,3

Porto Alegre 0,13 0,10 0,11 0,14 -18,2 7,5

Rio de Janeiro (Capital) 0,16 0,10 0,16 0,18 -35,7 12,9

Painel E - % Adm Pública / Serviços

Recife 0,24 0,17 0,17 0,18 -30,8 -25,5

Salvador 0,21 0,16 0,14 0,15 -24,6 -28,4

Belo Horizonte 0,17 0,15 0,15 0,15 -12,7 -10,6

São Paulo 0,11 0,08 0,08 0,09 -31,0 -22,9

Porto Alegre 0,18 0,15 0,13 0,16 -16,0 -9,8

Rio de Janeiro (Capital) 0,22 0,15 0,19 0,21 -33,0 -5,1

Painel F - PIB Adm Pública / Pop Total

Recife 0,76 0,90 0,78 1,07 17,7 40,0

Salvador 0,61 0,81 0,46 0,62 33,4 2,4

Belo Horizonte 0,62 0,84 0,73 1,01 34,4 61,3

São Paulo 0,62 0,62 0,76 1,01 0,7 64,5

Porto Alegre 1,00 1,39 1,10 1,56 40,0 57,2

Rio de Janeiro (Capital) 1,32 1,45 1,62 1,84 9,8 38,8

Nota: Tabela construída com base nos dados de PIB municipal do Ipeadata. No painel A utilizamos o total de ocupados dos Censos no 
respectivo ano. Valores em R$ de 2000. Elaboração própria.
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Por outro lado, os painéis D e E sugerem um traço peculiar da evolução do PIB do Rio. O painel D nos 
mostra que havia no Rio um peso relativamente grande da administração pública no PIB municipal (em 
16%, perdendo apenas para Recife), assim como uma queda forte dessa participação entre 1970 e 1980 
(chegando a 10%). No painel E vemos que é no Rio que o peso da administração pública no valor agre-
gado total do setor de serviços mais diminui entre 1970 e 1980. Por fim, mostramos no painel E a evo-
lução do valor agregado da administração pública per capita (dividido pela população total). Em 1970 
esse indicador era o mais alto no Rio, sendo mais do que o dobro quando comparado ao de Salvador, 
Belo Horizonte e São Paulo. Com exceção de São Paulo, onde o peso da administração pública no PIB 
tem sido sistematicamente pequeno, foi no Rio que esse indicador menos aumentou entre 1970 e 1980.

FiGUra 1 - evolUção da proporção de TrabalHadores por ConTa-própria no ToTal de 
oCUpados e valor aGreGado da adm pUb per CapiTa, 1970-1980

Nota: Gráficos construídos com base nos dados de PIB municipal (Ipeadata) e nos microdados dos Censos de 1970 e 1980 (IBGE). 
Elaboração própria.

Em geral, as Tabelas 4 e 5 indicam que foi no Rio que ocorreu uma das mais fortes diminuições do peso 
da administração pública na economia e o mais forte aumento da proporção dos trabalhadores por 
conta-própria no total de ocupados. Embora não exista uma correlação sistemática entre essas duas 
dimensões entre as capitais, como observado na Figura 1, o padrão encontrado nos dados não é incon-
sistente com a hipótese de que a proporção de trabalhadores por conta-própria no Rio sofreu um ajuste 
decorrente de um esvaziamento da administração pública, parte relevante do setor de serviços da anti-
ga Capital Federal. Além dos efeitos da mudança da Capital Federal para Brasília em 1960, a fusão dos 
estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, ocorrida em 1975, também está associada a esse padrão.

Verificamos, portanto, que, embora durante os anos 1970 a produtividade do trabalho tenha aumentado 
muito no Rio, foi exatamente no município que o peso da administração pública mais caiu. Esse movi-
mento muito provavelmente resultou na liberação de um contingente de trabalhadores que serviam à 
administração pública federal, suas entidades e autarquias, em direção ao mercado de trabalho local e, 
em particular, ao setor de serviços. Nesse sentido, o aumento substancial da proporção de trabalhado-
res por conta-própria no Rio no período estaria intimamente relacionado à mudança da Capital Federal 
para Brasília e à liberação de parte de seus empregados para o mercado de trabalho local.
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Por fim, como mostrado no painel A da Tabela 5, é importante destacar que desde 1980 ocorre um 
declínio contínuo da produtividade no município do Rio. A produtividade em 2010 é menor do que a 
observada em 1970, fato que ocorre apenas no Rio e em Salvador. 

CaraCterização dos emPreendedores: asPeCtos demoGráFiCos

Nesta subseção, caracterizamos e identificamos as principais tendências do perfil demográfico dos 
empreendedores da cidade do Rio de Janeiro em comparação às demais capitais brasileiras. Mais 
especificamente, examinaremos o perfil dos empreendedores ao longo do tempo por gênero, idade, 
escolaridade e local de nascimento.

A Tabela 6 mostra a evolução da proporção de mulheres no total de empreendedores ao longo do período 
entre 1970 e 2010. Em 1970 a proporção de mulheres no total de trabalhadores por conta-própria era 
relativamente baixa, porém variava bastante entre as capitais, de 16% (São Paulo) a 35% (Salvador). No 
Rio essa proporção era de aproximadamente 22%. Ao longo das décadas seguintes observamos um cres-
cimento da participação das mulheres, além de uma diminuição da variância dessa participação entre 
capitais. Em 2010 a proporção variava entre 33% (São Paulo) e 42% (Salvador). A trajetória de crescimento 
da participação das mulheres no Rio acompanhou as demais capitais, chegando a cerca de 40% em 2010.

Tabela 6 - evolUção da proporção de mUlHeres no ToTal de empreendedores, 1970 a 2010

posição na 
oCUpação

% de empreendedores do seXo Feminino (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 30,1 30,9 31,2 36,9 40,5 34,7
Empregadores 7,7 16,7 24,6 32,6 35,0 355,6

Salvador
Conta-Própria 35,3 30,8 33,3 38,6 42,2 19,8
Empregadores 8,6 15,6 25,3 34,5 35,2 310,1

Belo Horizonte
Conta-Própria 28,9 29,3 32,2 36,4 40,1 38,9
Empregadores 5,8 14,7 24,7 31,3 32,8 467,7

São Paulo
Conta-Própria 16,1 20,7 28,5 32,2 37,8 134,7
Empregadores 6,1 15,3 21,9 27,5 33,0 442,2

Porto Alegre
Conta-Própria 22,6 28,0 32,5 36,2 40,8 80,5
Empregadores 6,6 15,9 25,3 30,8 34,2 418,4

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 21,9 28,8 33,5 36,8 39,8 81,5
Empregadores 5,7 13,5 20,8 27,4 33,4 488,2

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 20,0 26,6 30,4 34,5 38,1 90,5
Empregadores 5,7 13,3 20,4 27,5 33,0 478,8

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 10,6 16,8 20,6 26,7 32,5 207,0
Empregadores 5,0 11,0 18,7 27,7 35,0 593,9

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 
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As mesmas tendências são observadas no caso dos empregadores. Aqui, no entanto, a participação 
das mulheres em 1970 era ainda mais baixa, variando entre 5% e 9%. O crescimento da participação 
feminina entre os empregadores ao longo das últimas décadas foi ainda maior quando comparado ao 
crescimento entre os trabalhadores por conta-própria. Em 2010 vemos que essa proporção atingiu de 
30% a 35% no Rio e nas demais capitais. Novamente, a trajetória de crescimento da participação das 
mulheres entre os empregadores no Rio acompanhou as demais capitais. De fato, a expansão da parti-
cipação das mulheres no mercado de trabalho em geral, e no empreendedorismo em particular, é fato 
já consolidado na literatura sobre o tema. A Tabela 6 nos mostra que não houve no Rio uma tendência 
distinta em comparação às demais capitais. 

A Tabela 7a traz a evolução da proporção de crianças (10 a 17 anos) no total de empreendedores. A 
evolução observada entre os trabalhadores por conta-própria é bastante diferente entre as capitais: 
enquanto a proporção cai sistematicamente em Porto Alegre e Belo Horizonte no período, nas demais 
capitais ela sobe entre 1970 e 1980 e continua subindo até 1991 no Rio de Janeiro e Salvador. Em qua-
se todo o período, as proporções maiores são observadas nas capitais nordestinas, exceto em 1970, 
quando Belo Horizonte era a capital com maior participação de crianças entre os trabalhadores por 
conta-própria. Em relação aos empregadores, tais proporções ficaram em patamares muito próximos 
a zero em todo o período. 

Tabela 7a - evolUção da proporção de Crianças de 10 a 17 anos no ToTal 
de empreendedores, 1970 a 2010

posição na 
oCUpação

% de Crianças empreendedoras (10 a 17 anos em
relação ao ToTal de 10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 2,4 4,4 3,3 2,1 1,7 -30,5
Empregadores 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 -

Salvador
Conta-Própria 2,4 3,8 4,6 2,8 2,4 2,2
Empregadores 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 247,6

Belo Horizonte
Conta-Própria 3,2 2,9 2,5 1,6 1,4 -55,3
Empregadores 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 272,6

São Paulo
Conta-Própria 1,3 1,5 2,0 1,4 1,5 11,0
Empregadores 0,0 0,2 0,6 0,1 0,4 891,0

Porto Alegre
Conta-Própria 2,1 2,0 1,7 1,6 1,2 -42,6
Empregadores 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 26,7

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 1,6 2,1 2,3 1,3 1,3 -15,3
Empregadores 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 113,9

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 1,9 2,6 2,8 1,6 1,6 -15,7
Empregadores 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 216,1

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 4,0 4,0 3,9 2,4 1,9 -51,5
Empregadores 0,2 0,5 0,9 0,1 0,1 -65,6

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 
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A Tabela 7b, por sua vez, apresenta a evolução da proporção de jovens (17 a 24 anos) no total de empre-
endedores. Entre os trabalhadores por conta-própria, observa-se um leve crescimento da participação 
de jovens até 1991, com exceção de Porto Alegre. Nas capitais nordestinas, o crescimento se dá entre 
1980 e 1991, após uma queda na década de 1970.  Em Belo Horizonte, a proporção cresce até 1980 e 
cai entre 1980 e 1991, mas há crescimento nesses 21 anos. Já o Rio apresenta um padrão similar ao de 
São Paulo, de crescimento nas décadas de 1970 e 1980 e de queda desde então. Para os empregadores, 
observam-se patamares bem mais baixos, porém com um padrão similar de evolução, de crescimento 
até 1991, novamente com a exceção de Porto Alegre, e queda desde então. Apenas em Salvador se per-
cebe um crescimento da participação dos jovens entre os empregadores nos anos 2000.

Tabela 7b - evolUção da proporção de jovens de 18 a 24 anos no 
ToTal de empreendedores, 1970 a 2010

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores jovens (18 a 24 anos em
relação ao ToTal de 10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 12,1 11,6 12,2 9,8 7,9 -35,0
Empregadores 3,4 4,5 6,2 3,6 3,3 -3,3

Salvador
Conta-Própria 12,9 12,4 13,9 11,4 7,7 -40,1
Empregadores 5,0 5,7 6,0 3,4 3,6 -28,2

Belo Horizonte
Conta-Própria 11,6 12,7 11,6 8,7 6,8 -41,4
Empregadores 5,2 6,0 6,6 3,6 2,8 -46,9

São Paulo
Conta-Própria 9,1 9,3 9,8 8,8 6,6 -27,2
Empregadores 3,6 4,9 5,8 3,7 2,8 -22,5

Porto Alegre
Conta-Própria 9,0 9,5 8,7 8,3 6,6 -26,7
Empregadores 2,9 5,1 4,7 3,4 2,4 -14,7

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 8,2 8,8 9,2 8,1 6,5 -21,3
Empregadores 2,2 3,5 4,6 2,9 2,2 -3,1

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 9,2 9,9 10,8 8,9 7,2 -21,5
Empregadores 2,6 4,1 5,2 3,3 2,8 8,7

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 12,6 14,3 14,6 11,4 8,6 -32,1
Empregadores 3,8 5,8 7,5 4,6 3,7 -1,3

Apesar de registrar as menores participações de jovens no empreendedorismo tanto em 1970 como 
em 2010, é importante notar que foi no Rio que esses indicadores menos caíram nas últimas décadas 
(diminuiu apenas 21,3%% entre os trabalhadores por conta-própria, e 3,1% entre os empregadores). 
As Tabelas 8a e 8b oferecem algumas interpretações para os padrões descritos anteriormente. Em 
primeiro lugar, vemos que tanto a proporção de crianças quanto a proporção de jovens sempre foram 
menores no Rio e maiores nas capitais do Nordeste. Logo, a participação dessa população no empre-
endedorismo reflete em parte a estrutura etária da própria população do município. Em segundo lugar, 
entre os anos 1970 e 1991 observamos no Rio um aumento da participação de crianças e jovens no 
total de empreendedores simultaneamente a uma queda da participação dessa faixa etária na popu-
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lação de 10 anos ou mais. Essa tendência foi revertida a partir de 1991. Por fim, vemos casos como o 
de São Paulo, onde a queda na proporção de jovens na população total foi ligeiramente menor do que 
a observada no Rio, ainda que a queda na participação dessa faixa etária no empreendedorismo tenha 
sido bem maior. Em síntese, ocorreu uma retração na participação de crianças e jovens no empreen-
dedorismo relativamente menor no Rio, e esse fato não é explicado apenas pela queda da participação 
dessa faixa etária na população total.

Tabela 8a - evolUção da proporção de Crianças (10 a 17 anos) na popUlação de 10 anos oU mais

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

Tabela 8b - evolUção da proporção de jovens (18 a 24 anos) na popUlação de 10 anos oU mais

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

% de jovens (18 a 24 anos) na popUlação de 10 anos oU mais

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife 20,2 20,3 18,2 16,9 14,3 -29,0

Salvador 21,1 21,8 18,9 19,6 14,5 -31,3

Belo Horizonte 20,8 21,9 17,4 17,4 14,1 -32,5

São Paulo 18,6 19,9 16,3 16,5 13,6 -27,2

Porto Alegre 18,5 19,2 14,0 15,3 12,9 -30,2

Rio de Janeiro (Capital) 17,2 17,8 14,2 14,8 12,5 -27,4

Rio de Janeiro (RM) 17,5 18,1 15,0 15,2 12,7 -27,0

Rio de Janeiro (Interior) 18,6 19,5 16,8 16,5 13,6 -26,9

% de Crianças (10 a 17 anos) na popUlação de 10 anos oU mais

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife 26,0 24,8 21,4 18,4 14,6 -44,1

Salvador 25,8 24,9 23,7 18,9 14,5 -43,7

Belo Horizonte 25,3 22,5 20,0 16,7 13,3 -47,6

São Paulo 20,7 18,7 18,3 16,7 14,0 -32,1

Porto Alegre 21,0 17,5 17,1 15,5 12,9 -38,5

Rio de Janeiro (Capital) 20,4 17,6 16,5 14,7 13,4 -34,5

Rio de Janeiro (RM) 22,1 19,7 17,9 15,6 14,5 -34,6

Rio de Janeiro (Interior) 30,3 27,0 22,4 19,2 16,4 -45,8
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As Tabelas 9 e 10 indicam a proporção de empreendedores com ensino fundamental e ensino superior 
completo (sobre a respectiva população de 25 anos ou mais). Observamos uma tendência generalizada 
de crescimento nos dois indicadores, em todas as capitais, com exceção da proporção de empregado-
res com ensino fundamental completo, que cai sistematicamente desde 1970. De fato, vemos que a 
tendência de crescimento da proporção com ensino fundamental completo perde força a partir de 2000, 
o que reflete o avanço da escolaridade média em direção ao ensino médio. 

Observamos também que o Rio sempre esteve entre as capitais com as maiores proporções de tra-
balhadores por conta-própria com ensino fundamental completo (perdendo apenas para Porto Alegre 
até 1991) e superior completo (sempre perdendo para Porto Alegre, e perdendo então para São Paulo 
e Belo Horizonte a partir de 2000). No entanto, as Tabelas 9 e 10 também revelam que foi exatamente 
no Rio que esses indicadores menos avançaram entre 1970 e 2010. A proporção de trabalhadores por 
conta-própria com ensino superior, por exemplo, passou de 7% para 22%. Apesar do avanço (essa pro-
porção mais do que triplicou), o crescimento do Rio ficou atrás de todas as demais capitais, em especial 
de Porto Alegre, onde já era observado um nível relativamente mais alto em 1970.

Tabela 9 - evolUção de empreendedores Com ensino FUndamenTal CompleTo (25 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores Com ensino FUndamenTal
CompleTo (25 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 5,4 9,5 13,7 15,9 17,0 215,8
Empregadores 20,3 16,2 10,8 8,9 6,7 -66,9

Salvador
Conta-Própria 4,6 9,3 13,5 17,6 18,2 292,2
Empregadores 17,4 18,1 13,1 10,1 8,5 -51,1

Belo Horizonte
Conta-Própria 7,3 9,8 14,0 16,9 16,0 117,4
Empregadores 19,7 17,5 14,6 11,4 9,5 -51,8

São Paulo
Conta-Própria 9,1 10,6 14,9 17,6 18,3 101,0
Empregadores 18,6 16,4 15,4 11,7 11,2 -39,4

Porto Alegre
Conta-Própria 11,7 15,8 17,9 16,8 15,5 32,8
Empregadores 23,0 20,3 14,6 10,3 9,8 -57,3

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 9,6 13,5 17,7 19,3 18,0 88,5
Empregadores 17,5 17,6 14,3 10,4 9,6 -45,2

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 7,7 11,4 17,0 20,1 20,0 160,8
Empregadores 16,7 17,3 15,4 12,4 11,5 -31,2

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 3,0 5,9 12,4 16,6 19,3 550,9
Empregadores 9,7 13,9 17,1 15,2 13,3 36,9
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Tabela 10 - evolUção de empreendedores Com ensino sUperior CompleTo (25 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores Com ensino sUperior CompleTo (25 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 2,9 4,0 7,2 13,7 17,2 486,4
Empregadores 11,8 24,8 33,1 42,6 49,1 316,9

Salvador
Conta-Própria 2,8 4,5 5,3 8,7 13,1 372,6
Empregadores 11,2 21,3 27,9 35,8 42,4 279,6

Belo Horizonte
Conta-Própria 5,4 7,2 10,7 18,1 23,5 336,9
Empregadores 14,7 20,3 30,0 39,5 45,0 206,5

São Paulo
Conta-Própria 5,9 7,8 12,7 19,4 24,1 307,2
Empregadores 14,6 21,0 29,5 40,9 47,5 226,4

Porto Alegre
Conta-Própria 7,9 11,5 15,7 23,0 30,3 283,5
Empregadores 13,5 21,1 30,5 40,6 44,2 228,1

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 7,0 9,7 13,3 19,1 22,2 218,9
Empregadores 11,8 20,9 31,4 42,9 46,6 296,5

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 5,1 6,7 8,9 13,6 15,9 210,8
Empregadores 10,3 17,9 26,7 36,9 40,2 288,2

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 1,2 2,6 4,1 6,9 9,9 742,8
Empregadores 3,9 8,7 14,9 21,6 28,0 608,2

Por fim, as Tabelas 11 e 12 apresentam a composição dos empreendedores com relação ao local de 
nascimento. A Tabela 11 mostra que em 1970 era no Rio que se verificava a maior proporção de imi-
grantes (brasileiros nascidos em outra unidade da federação) entre os empreendedores. Mais da me-
tade dos trabalhadores por conta-própria da cidade do Rio era composta por imigrantes e quase 65% 
dos empregadores eram imigrantes. Uma altíssima participação de imigrantes também era observada 
em São Paulo, embora, mesmo assim, 5 a 20 pontos percentuais mais baixa, respectivamente, para 
os trabalhadores por conta-própria e empregadores, na comparação com as participações no Rio. Po-
demos dizer, portanto, que nos anos 1970 o empreendedorismo no município do Rio era constituído 
majoritariamente por imigrantes nascidos fora do estado.

Ao longo do tempo, no entanto, a predominância de imigrantes no empreendedorismo do Rio e de 
São Paulo diminuiu – no Rio, a proporção caiu pela metade entre 1970 e 2010. Em São Paulo ela 
também diminuiu, embora apenas a partir dos anos 1980, mantendo-se desde então a mais alta 
entre as capitais analisadas.



estudo estratégico

22

Tabela 11 - evolUção da proporção de empreendedores nasCidos em oUTra UF

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

A Tabela 12, por outro lado, traz a proporção de empreendedores nascidos em outro município que não 
na capital em questão. Quando calculamos a proporção de imigrantes por esse critério, vemos que sua 
predominância no empreendedorismo era ainda maior em 1970, e agora para todas as capitais – che-
gando a quase 75% em Belo Horizonte, por exemplo. Embora observemos uma trajetória generalizada 
de queda nesse indicador em todas as capitais, pelo menos desde os anos 1980 é no Rio que se verifica 
uma diminuição mais acentuada e a menor proporção de não nascidos no município em 2010. Isso vale 
tanto para trabalhadores por conta-própria quanto para empregadores.

Tabela 12 - evolUção da proporção de empreendedores nasCidos em oUTro mUniCípio

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de imiGranTes (nasCidos em oUTra UF - 10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 15,3 14,7 12,2 11,4 9,7 -36,7
Empregadores 28,4 26,9 20,8 18,5 17,4 -38,7

Salvador
Conta-Própria 10,4 10,8 9,4 10,2 8,3 -19,9
Empregadores 29,4 23,4 21,1 18,9 18,7 -36,4

Belo Horizonte
Conta-Própria 10,3 9,8 8,9 9,3 8,2 -20,3
Empregadores 15,6 14,2 10,2 9,9 7,9 -49,5

São Paulo
Conta-Própria 47,2 50,3 44,1 40,5 30,9 -34,5
Empregadores 45,6 42,3 34,2 28,6 22,6 -50,5

Porto Alegre
Conta-Própria 13,2 10,3 7,8 7,4 6,8 -48,6
Empregadores 19,1 16,2 11,7 10,1 9,4 -50,8

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 53,0 47,3 35,6 30,8 23,5 -55,7
Empregadores 63,6 55,6 39,2 31,9 25,8 -59,5

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 51,0 47,0 35,3 31,3 23,6 -53,7
Empregadores 62,9 54,7 38,9 33,1 25,7 -59,1

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 5,1 5,9 5,3 5,9 5,8 13,5
Empregadores 11,3 12,0 7,5 8,0 8,8 -21,9

posição na 
oCUpação

% de imiGranTes (nasCidos em oUTro mUniCípio - 10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 48,0 55,2 41,4 37,2 31,3 -34,9
Empregadores 56,3 60,2 45,9 41,6 36,7 -34,8

Salvador
Conta-Própria 46,0 53,7 47,2 46,0 37,2 -19,1
Empregadores 59,9 61,0 57,0 53,7 49,7 -17,1

Belo Horizonte
Conta-Própria 74,3 74,7 61,9 52,0 41,7 -43,9
Empregadores 70,8 70,7 56,9 52,9 43,7 -38,2

São Paulo
Conta-Própria 67,8 72,0 56,1 52,1 41,2 -39,3
Empregadores 63,2 63,0 47,9 43,6 35,4 -44,0

Porto Alegre
Conta-Própria 61,7 64,5 54,5 51,0 41,5 -32,6
Empregadores 62,4 65,2 56,4 51,4 50,0 -19,9

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 66,0 54,7 41,4 37,0 29,3 -55,6
Empregadores 71,0 60,6 44,4 38,5 32,9 -53,7

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 68,5 64,5 50,2 46,7 39,1 -42,9
Empregadores 73,4 66,0 51,1 46,2 41,1 -44,0

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 18,6 27,3 26,9 31,6 33,3 78,5
Empregadores 30,1 38,3 36,0 40,7 42,4 40,7
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A Tabela 13, a seguir, oferece algumas interpretações. Ambas mostram a proporção de imigrantes 
(segundo os dois critérios mencionados anteriormente) na população total (acima de 10 anos). Em 
primeiro lugar, era também no Rio e em São Paulo que se verificavam as maiores proporções de imi-
grantes de outras UFs na população total em 1970 – nos dois casos, em 37%. Apesar de esse fato jus-
tificar a escala da participação dos imigrantes no empreendedorismo, a proporção de empreendedores 
imigrantes, principalmente no Rio, era bem superior a 37%. Isso sugere que havia, e ainda há, uma 
sobrerrepresentação de imigrantes no empreendedorismo.

Em segundo lugar, observamos que a proporção de imigrantes na população total diminuiu apenas 
no Rio entre os anos 1970 e 1980 – aumentando em São Paulo, ou permanecendo estável nas demais 
capitais. O dado sugere que o Rio se tornou menos atraente para os imigrantes. Vimos que, entre 1970 
e 1980, o PIB municipal do Rio aumentou mais que o de São Paulo (70% contra 36%). É provável, por-
tanto, que a composição das oportunidades e dos empregos criados no mercado de trabalho no Rio 
dificultava a absorção de novos trabalhadores com baixa qualificação, como a maioria dos imigrantes 
de outras UFs que se deslocavam do Nordeste para o Sudeste.

Tabela 13 - evolUção da proporção de imiGranTes na popUlação de 10 anos oU mais

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

% de imiGranTes na popUlação ToTal (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 (%)

Painel A - % Imigrantes de Outras Ufs

Recife 13,1 13,4 10,6 10,1 8,5 -35,0

Salvador 7,6 8,8 7,7 7,0 6,2 -19,2

Belo Horizonte 7,1 7,9 7,6 7,7 6,8 -3,6

São Paulo 37,2 42,7 35,6 35,1 26,0 -30,2

Porto Alegre 8,2 8,3 6,4 6,0 5,6 -31,5

Rio de Janeiro (Capital) 37,7 35,6 27,4 25,3 19,7 -47,7

Rio de Janeiro (RM) 37,8 36,2 27,7 25,8 19,7 -48,0

Rio de Janeiro (Interior) 3,8 4,8 4,3 4,7 4,9 27,1

Painel B - % Imigrantes de Outros Municípios

Recife 37,3 43,8 33,1 31,1 27,2 -27,0

Salvador 37,6 44,2 38,1 36,0 30,9 -17,8

Belo Horizonte 62,1 63,3 51,5 44,4 36,6 -41,0

São Paulo 57,1 61,4 45,8 44,7 34,8 -39,1

Porto Alegre 52,1 57,2 48,0 44,1 38,1 -26,9

Rio de Janeiro (Capital) 49,5 41,5 32,3 30,6 25,1 -49,4

Rio de Janeiro (RM) 55,5 52,2 41,0 39,7 33,8 -39,0

Rio de Janeiro (Interior) 17,5 25,5 25,0 28,3 30,1 71,7
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A Tabela 13 revela outro fato estilizado interessante sobre o Rio. O imigrante nesse município é predo-
minantemente original de outras unidades da federação, ao contrário do observado nas capitais do Nor-
deste, em Belo Horizonte ou em Porto Alegre, que recebem grandes contingentes de imigrantes saídos 
de municípios da própria UF. Por fim, surge também nas Tabelas 12 e 13 uma informação específica do 
interior do estado do Rio de Janeiro. Ao contrário das tendências observadas no município do Rio e nas 
demais capitais, a proporção de empreendedores imigrantes no interior do Rio de Janeiro, oriundos do 
próprio estado, aumentou em 78% (conta-própria) e 40% (empregadores) entre 1970 e 2010 (Tabela 12). 
Esse comportamento é coerente com o forte aumento da proporção de imigrantes de outros municípios 
do estado que foram para o interior (71%), principalmente entre 1970 e 1980 (Tabela 13).

CaraCterização dos emPreendedores: asPeCtos soCioeConômiCos

Nesta subseção, caracterizamos e identificamos as principais tendências do perfil socioeconômico dos 
empreendedores da cidade do Rio de Janeiro em comparação às demais capitais brasileiras. Mais es-
pecificamente, examinamos o perfil dos empreendedores ao longo do tempo em termos de proporção 
de pobres, renda média, horas trabalhadas e inserção por setor de atividade.

Tabela 14 - evolUção da proporção de empreendedores pobres (vivendo em domiCílios 
abaiXo da linHa de pobreza = r$ 140,00 em valores de 2010 - 10 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores pobres

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 21,3 22,5 29,2 17,3 7,1 -66,7
Empregadores 2,0 1,1 3,1 0,7 0,2 -90,2

Salvador
Conta-Própria 29,6 15,3 27,4 17,2 7,2 -75,5
Empregadores 3,4 1,4 3,8 0,7 0,1 -97,2

Belo Horizonte
Conta-Própria 21,9 5,6 12,5 4,9 1,2 -94,6
Empregadores 2,3 0,3 2,1 0,2 0,1 -97,5

São Paulo
Conta-Própria 7,2 1,9 4,6 3,3 1,6 -78,4
Empregadores 1,4 0,3 1,9 0,1 0,2 -88,3

Porto Alegre
Conta-Própria 2,7 2,7 7,1 4,8 1,5 -43,7
Empregadores 0,4 0,6 1,2 0,1 0,0 -100,0

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 10,7 3,7 11,6 4,6 2,1 -80,4
Empregadores 2,8 0,5 3,2 0,2 0,1 -95,2

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 11,6 5,8 15,4 6,7 3,1 -73,6
Empregadores 2,8 0,7 4,0 0,3 0,2 -91,3

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 9,9 14,9 25,4 10,1 4,2 -57,3
Empregadores 3,2 3,7 7,6 0,9 0,2 -95,0
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A Tabela 14 apresenta a proporção de empreendedores pobres (vivendo em domicílios com renda per 
capita abaixo da linha de pobreza)¹, enquanto a Tabela 15 mostra a evolução da renda. Com relação 
ao primeiro grupo de resultados, vê-se uma queda da pobreza entre os empreendedores entre 1970 
e 1980, seguida por um crescimento generalizado entre 1980 e 1991, e então uma queda contínua de 
1991 até 2010. A proporção de pobres entre os trabalhadores por conta-própria chega a aproximada-
mente 2% ou menos em todas as capitais, com exceção de Recife e Salvador – que têm convergido 
rapidamente para as demais capitais desde 1991. No caso dos empregadores, a pobreza chega a zero 
ou muito próxima de zero em 2010 em todas as capitais. Não identificamos nenhuma peculiaridade 
na trajetória do Rio, a não ser o fato de que o aumento observado entre 1970 e 1980 na proporção de 
trabalhadores por conta-própria ocorreu simultaneamente a uma queda na pobreza entre esses em-
preendedores. Ou seja, o ajuste ocorrido na proporção de trabalhadores por conta-própria não parece 
estar particularmente correlacionado com a variação observada na produtividade da economia, nem 
com variações do indicador de pobreza no mesmo período.

A Tabela 15 mostra resultados coerentes com a trajetória da pobreza. Observamos no painel A um 
crescimento da renda média de todas as fontes entre 1970 e 1980, queda até 1991, novo crescimento 
entre 1991 e 2000 e aumento ou estabilidade até 2010 para a maioria das capitais. No painel B apre-
sentamos as tendências da renda do trabalho principal, enquanto o painel C exibe a evolução da par-
ticipação da renda do trabalho principal sobre a renda total – tanto no painel B quanto no C não temos 
informação para 1970, pois não conseguimos identificar rendimentos por fonte nesse ano. Verificamos, 
naturalmente, que a renda do trabalho apresenta a mesma trajetória da renda total, embora com mais 
variância. O segundo fato estilizado refere-se ao papel dos rendimentos não oriundos do trabalho: ob-
servamos desde 1991 uma queda generalizada da participação da renda do trabalho principal na renda 
total para os trabalhadores por conta-própria. 

Por fim, notamos que o Rio não foge ao padrão das demais capitais. A participação da renda do traba-
lho na renda total dos trabalhadores por conta-própria sempre foi mais baixa no Rio (81% em 1970, a 
mais baixa entre as capitais). Entre 1970 e 2010 foi também no Rio que essa participação menos caiu 
(-3,1%), o que sugere que esses empreendedores têm dependido relativamente menos do mercado de 
trabalho para a geração de renda, embora esse movimento seja mais limitado quando comparado ao 
que ocorre nas demais capitais. 

1. Linha de pobreza igual a R$ 140,00, em valores de 2010, conforme critério utilizado pelo governo federal para se 
.ter acesso ao benefício do Bolsa Família neste ano.
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Tabela 15 - evolUção da renda mÉdia de Todas as FonTes (em r$ 2010, 10 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

evolUção da renda do TrabalHo e não TrabalHo

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1980-2010 
(%)

Painel A - Renda Média, Todas as Fontes

Recife
Conta-Própria 819 1.246 1.076 1.535 1.898 79,7
Empregadores 4.788 7.226 5.967 8.899 10.960 78,0

Salvador
Conta-Própria 886 1.620 1.095 1.404 1.715 10,7
Empregadores 4.850 9.063 5.973 7.872 7.858 -24,9

Belo Horizonte
Conta-Própria 1.201 1.986 1.553 2.296 2.836 70,7
Empregadores 4.965 7.646 5.178 7.975 8.006 7,2

São Paulo
Conta-Própria 1.811 2.702 2.464 2.956 3.229 29,1
Empregadores 5.463 8.308 6.481 9.974 9.423 20,4

Porto Alegre
Conta-Própria 1.590 2.607 2.027 2.712 2.979 23,4
Empregadores 4.834 7.645 5.524 8.031 8.345 14,5

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 1.521 2.296 1.623 2.312 2.653 23,5
Empregadores 4.275 7.541 5.462 8.620 8.567 24,0

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 1.263 1.896 1.285 1.835 2.046 11,9
Empregadores 3.968 6.793 4.693 7.672 7.380 14,8

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 608 1.329 874 1.257 1.376 7,8
Empregadores 2.136 4.652 3.101 5.066 4.590 -2,9

Painel B - Renda do Trabalho, Todas as Fontes

Recife
Conta-Própria 1.073 978 1.268 1.460 36,2
Empregadores 5.663 5.272 7.592 6.960 22,9

Salvador
Conta-Própria 1.410 1.001 1.214 1.372 -2,7
Empregadores 7.179 5.255 6.913 6.073 -15,4

Belo Horizonte
Conta-Própria 1.664 1.360 1.898 2.247 35,0
Empregadores 5.687 4.457 6.813 6.502 14,3

São Paulo
Conta-Própria 2.318 2.264 2.622 2.636 13,7
Empregadores 6.315 5.858 8.998 7.502 18,8

Porto Alegre
Conta-Própria 2.140 1.778 2.232 2.322 8,5
Empregadores 5.564 4.863 6.966 6.504 16,9

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 1.864 1.427 1.916 2.088 12,0
Empregadores 5.521 4.798 7.459 6.863 24,3

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 1.583 1.151 1.548 1.647 4,0
Empregadores 5.059 4.156 6.647 5.930 17,2

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 1.190 805 1.095 1.178 -1,0
Empregadores 3.787 2.751 4.420 3.858 1,9

Painel C - % Renda do Trabalho Principal sobre Todas as Fontes

Recife
Conta-Própria 86,1 90,9 82,6 76,9 -10,6
Empregadores 78,4 88,4 85,3 63,5 -19,0

Salvador
Conta-Própria 87,0 91,4 86,5 80,0 -8,0
Empregadores 79,2 88,0 87,8 77,3 -2,4

Belo Horizonte
Conta-Própria 83,8 87,5 82,7 79,2 -5,5
Empregadores 74,4 86,1 85,4 81,2 9,2

São Paulo
Conta-Própria 85,8 91,9 88,7 81,7 -4,8
Empregadores 76,0 90,4 90,2 79,6 4,7

Porto Alegre
Conta-Própria 82,1 87,7 82,3 77,9 -5,1
Empregadores 72,8 88,0 86,7 77,9 7,1

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 81,2 87,9 82,9 78,7 -3,1
Empregadores 73,2 87,8 86,5 80,1 9,4

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 83,5 89,6 84,3 80,5 -3,6
Empregadores 74,5 88,6 86,6 80,4 7,9

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 89,6 92,0 87,1 85,6 -4,4
Empregadores 81,4 88,7 87,2 84,0 3,2
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Tabela 16 - evolUção da proporção de pobres na popUlação ToTal

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

% de pobres na popUlação ToTal (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife 20,6 21,3 32,7 24,6 14,6 -29,1
Salvador 27,9 15,6 29,9 24,2 14,0 -49,7
Belo Horizonte 24,2 7,0 15,4 10,1 5,5 -77,2
São Paulo 11,9 3,1 7,3 9,0 9,4 -20,5
Porto Alegre 3,5 4,7 9,1 7,9 5,7 64,3

Rio de Janeiro (Capital) 11,9 5,5 14,2 9,7 9,1 -23,4
Rio de Janeiro (RM) 13,0 8,1 19,1 13,1 10,4 -20,2
Rio de Janeiro (Interior) 10,2 20,4 32,5 17,1 10,4 2,3

A Tabela 16 indica, por sua vez, a evolução da proporção de pobres na população com 10 anos ou mais 
das capitais. A comparação da Tabela 16 com a Tabela 14 nos permite verificar que a proporção de 
pobres entre os trabalhadores por conta-própria em 1970 era similar à incidência da pobreza na popu-
lação do município do Rio (10,7% contra 11,9%). Ao longo das décadas seguintes, enquanto a proporção 
de pobres no município do Rio diminuiu apenas para 9,1%, entre os trabalhadores por conta-própria a 
pobreza caiu para pouco mais de 2%. Nesse sentido, a incidência da pobreza entre os empreendedores 
por conta-própria diminuiu relativamente mais nas últimas décadas quando comparada à pobreza no 
município do Rio.

A Tabela 17 assinala a evolução da proporção de empreendedores que trabalham 40 horas ou mais na 
semana. Há uma queda generalizada na trajetória desse indicador. Uma vez que se verificou na Tabela 
15 um aumento da renda do trabalho entre 1970 e 2010, os resultados sugerem um avanço na produ-
tividade média do trabalho dos empreendedores, o que é coerente com o apresentado no painel A da 
Tabela 5. Ocorre no Rio uma forte queda na proporção de trabalhadores por conta-própria trabalhando 
mais que 40 horas na semana justamente entre 1970 e 1980. A partir de 1980, o Rio segue trajetória 
similar às demais capitais. Mais uma vez esse fato fecha com outros resultados encontrados, de avanço 
do PIB per capita e da produtividade dos trabalhadores ocupados no Rio entre 1970 e 1980, justamente 
o período em que a proporção de trabalhadores por conta-própria mais avançou no município.
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Tabela 17 - evolUção da proporção de empreendedores qUe TrabalHam 
40 Horas oU mais por semana (10 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores de empreendedores
qUe TrabalHam 40 Horas oU mais

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 77,9 70,4 70,5 67,2 61,9 -20,6
Empregadores 94,0 86,3 86,4 85,6 80,0 -14,9

Salvador
Conta-Própria 82,1 74,0 71,4 68,6 61,9 -24,6
Empregadores 92,5 88,1 87,0 84,1 78,2 -15,5

Belo Horizonte
Conta-Própria 82,0 74,1 70,6 70,5 67,3 -18,0
Empregadores 93,9 88,5 86,4 85,5 84,1 -10,4

São Paulo
Conta-Própria 88,8 82,3 79,2 78,2 70,1 -21,0
Empregadores 94,8 91,6 91,8 89,7 84,2 -11,2

Porto Alegre
Conta-Própria 82,7 74,8 72,2 69,7 68,7 -17,0
Empregadores 94,3 88,9 88,2 87,0 86,0 -8,8

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 83,4 70,9 68,2 68,0 64,2 -22,9
Empregadores 93,2 89,6 87,7 85,3 82,4 -11,6

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 84,1 73,2 71,2 69,7 65,3 -22,4
Empregadores 93,3 90,4 88,5 85,6 82,5 -11,6

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 86,8 79,7 77,9 76,0 73,4 -15,5
Empregadores 94,0 90,4 89,8 87,4 86,3 -8,2

As Tabelas 18 a 20 apresentam a evolução da proporção de empreendedores ocupados por setor de 
atividade – destacamos principalmente a indústria, o comércio e os serviços. O primeiro fato estilizado 
é o de crescimento forte e generalizado da ocupação dos trabalhadores por conta-própria nas capitais 
analisadas no setor de serviços (saindo de 13% a 22% dos empreendedores em 1970 e chegando até 
41% a 55% em 2010), em paralelo a uma queda também generalizada e forte da ocupação no comércio 
(caindo de 60% a 72% em 1970 para 24% a 41% em 2010). A ocupação no setor industrial nas capitais 
sempre foi menos significativa para os trabalhadores por conta-própria. Permaneceu praticamente es-
tável entre 1970 e 1991, aumentou em 2000 e caiu ligeiramente entre 2000 e 2010. No caso dos empre-
gadores, em algumas capitais a ocupação em setores industriais ultrapassou os 30% (chegando a mais 
de 50% em São Paulo). Desde então, o movimento é de queda quase generalizada em todas as capitais.
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Tabela 18 - evolUção da proporção de empreendedores oCUpados na indúsTria (10 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores oCUpados na indúsTria (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 4,3 4,2 4,1 10,7 9,4 119,8
Empregadores 31,8 18,8 12,2 12,6 9,1 -71,5

Salvador
Conta-Própria 4,2 4,9 4,9 10,0 9,1 116,8
Empregadores 20,2 14,6 7,9 12,0 7,4 -63,6

Belo Horizonte
Conta-Própria 4,1 4,7 5,7 12,5 11,6 182,3
Empregadores 30,4 20,1 16,5 17,3 12,6 -58,5

São Paulo
Conta-Própria 5,0 4,0 5,6 12,8 11,4 127,7
Empregadores 49,8 30,2 20,6 21,7 14,3 -71,2

Porto Alegre
Conta-Própria 5,5 3,6 5,2 10,8 8,9 62,0
Empregadores 33,7 18,8 14,9 14,0 8,0 -76,1

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 4,2 4,2 4,6 9,7 8,2 95,7
Empregadores 24,3 18,4 11,7 12,6 7,9 -67,5

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 4,2 4,6 5,7 11,1 9,4 125,5
Empregadores 23,6 18,3 11,9 13,8 8,1 -65,8

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 3,2 4,1 5,7 10,1 9,9 209,5
Empregadores 14,7 15,2 11,3 15,5 14,3 -3,2

Tabela 19 - evolUção da proporção de empreendedores oCUpados no ComÉrCio (10 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores oCUpados no ComÉrCio (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 72,1 65,9 64,3 50,3 41,2 -42,7
Empregadores 43,7 45,7 60,1 53,8 37,8 -13,4

Salvador
Conta-Própria 70,2 59,5 58,3 48,0 36,6 -47,9
Empregadores 50,3 47,8 63,8 51,6 41,5 -17,5

Belo Horizonte
Conta-Própria 64,1 52,3 48,4 39,2 27,1 -57,8
Empregadores 39,6 48,1 54,8 48,5 36,6 -7,5

São Paulo
Conta-Própria 61,6 54,7 50,6 41,7 28,5 -53,7
Empregadores 31,5 45,3 57,9 48,9 32,7 3,9

Porto Alegre
Conta-Própria 62,3 48,9 46,1 39,8 24,6 -60,5
Empregadores 41,2 48,8 53,1 48,5 35,3 -14,4

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 58,9 51,6 53,4 39,9 29,2 -50,5
Empregadores 60,8 55,7 64,8 55,0 38,1 -37,4

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 55,9 51,9 52,9 40,3 31,0 -44,5
Empregadores 60,2 56,2 66,5 56,3 42,3 -29,8

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 31,7 37,2 39,6 34,3 27,1 -14,7
Empregadores 28,7 45,1 62,0 61,3 50,0 74,0
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Tabela 20 - evolUção da proporção de empreendedores oCUpados em serviços 
e oUTras aTividades (10 anos oU mais)

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

posição na 
oCUpação

% de empreendedores oCUpados oCUpados em serviços
e oUTras aTividades (10 anos oU mais)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 13,9 19,5 18,7 28,5 40,2 189,6
Empregadores 8,3 24,6 20,7 23,3 46,4 458,5

Salvador
Conta-Própria 13,0 20,1 19,2 28,0 41,1 216,9
Empregadores 6,9 22,0 21,4 27,6 44,7 552,5

Belo Horizonte
Conta-Própria 20,5 25,8 28,4 34,7 50,2 145,1
Empregadores 10,5 20,7 22,3 25,7 43,4 312,4

São Paulo
Conta-Própria 18,3 24,2 25,9 31,7 49,4 170,6
Empregadores 7,7 18,6 18,5 23,9 48,7 530,0

Porto Alegre
Conta-Própria 19,9 35,0 35,3 35,6 55,0 176,1
Empregadores 8,4 22,0 25,7 28,3 50,3 496,6

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 22,5 30,4 27,7 37,0 51,0 127,3
Empregadores 8,5 20,8 20,7 27,6 49,7 488,0

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 18,7 23,4 20,9 30,6 43,3 132,0
Empregadores 7,9 19,0 18,0 24,3 45,0 471,0

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 10,0 13,4 13,9 21,2 31,3 213,2
Empregadores 3,7 10,4 9,9 12,9 28,6 672,2

Observamos alguns padrões particulares com relação ao Rio. Em primeiro lugar, sempre houve peque-
na participação dos empreendedores nos setores industriais, desde 1970 a 2010, quando comparada à 
participação das demais capitais. Em segundo lugar, com relação aos trabalhadores por conta-própria, 
sempre existiu uma participação menor no comércio e maior em serviços. No caso dos empregadores, 
o padrão encontrado é diferente. A participação no comércio era relativamente alta em 1970, desde 
então perdeu força relativa frente às demais capitais. No caso dos serviços, não identificamos variação 
significativa entre capitais, mesmo sob crescimento quase contínuo ao longo do tempo. 

Importante mencionar que não observamos no Rio nenhuma ruptura na composição das ocupações 
entre setores entre 1970 e 1980, quando aumentou a proporção de trabalhadores por conta-própria no 
município. Portanto, uma hipótese a ser investigada em trabalhos futuros é a de que houve mudanças 
de composição na ocupação intrassetores, entre posições na ocupação. Eventualmente, uma parte dos 
trabalhadores ocupados na administração pública em 1970 foi realocada nos anos seguintes dentro do 
próprio setor de serviços, mas em direção a ocupações sobrerrepresentadas no empreendedorismo e 
ao trabalho por conta-própria.
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CaraCterização dos emPreendedores: análise CondiCional 

E POR DECOMPOSiÇÃO

Nesta subseção analisaremos em que medida as variáveis demográficas e socioeconômicas estudadas 
nas subseções 2.2 e 2.3 são relevantes para explicar a probabilidade de observarmos um trabalhador 
por conta-própria entre os ocupados no município do Rio de Janeiro. Para tanto, utilizaremos dois mo-
delos de regressão de probabilidade linear, um restrito à amostra de ocupados em 1970 e outro restrito 
à amostra de 2010. Os detalhes metodológicos seguem no Apêndice deste estudo.

Tabela 21a - modelos de probabilidade linear: deTerminanTes do empreendedorismo 
por ConTa-própria no mUniCípio do rio, 1970 e 2010

Nota: Erros-Padrão robustos entre parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Nas duas colunas a variável dependente é uma dummy 
indicando trabalhador por conta-própria. As duas especificações são modelos de probabilidade linear estimados por MQ.

var dep: ConTa-própria

1970 2010

Mulher
-0.084 -0.042

(0.001)*** (0.002)***

10 a 24 Anos
-0.097 -0.034

(0.002)*** (0.009)***

Escolaridade - EF
-0.021 -0.020

(0.001)*** (0.004)***

Escolaridade - EM
-0.026 -0.050

(0.001)*** (0.003)***

Escolaridade - ES
0.020 -0.036

(0.002)*** (0.004)***

Imigrante (outra UF)
0.015 0.009

(0.001)*** (0.003)***

Atividade - indústria
-0.302 -0.043

(0.008)*** (0.024)*

Atividade - comércio
-0.120 -0.039

(0.008)*** (0.024)

Atividade - serviços e outros
-0.246 -0.029

(0.008)*** (0.024)

Observations 379,190 131,738
R-squared 0.062 0.006
Ano 1970 2010

A Tabela 21a apresenta os resultados. A primeira coluna reporta os coeficientes e erros-padrão da 
regressão para 1970, enquanto a segunda reporta os coeficientes para 2010. O primeiro fato relevante 
é que quase todos os coeficientes perdem força entre 1970 e 2010 – muitos deles deixam de ser sig-
nificativos. Além disso, o R² da regressão também diminui consideravelmente. Logo, a probabilidade 
de constatarmos um trabalhador por conta-própria entre os ocupados no município do Rio torna-se 
aparentemente mais difusa entre os diversos grupos demográficos ou entre os setores de atividade.
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Em segundo lugar, vemos que a probabilidade de observar uma mulher ocupada como conta-própria 
em 1970, condicional às demais variáveis, era de -8,4 pontos percentuais com relação aos homens. Ao 
longo dos anos a oferta feminina de trabalho avançou nas mais diversas posições na ocupação, o que 
pode explicar uma diminuição na importância do gênero na determinação da ocupação como conta-
-própria em 2010 – o coeficiente cai pela metade, para -4,2 pontos percentuais.

Nota-se também uma queda no coeficiente de crianças e jovens, apesar da participação dessa faixa 
etária na população do município ter caído entre 1970 e 2010. Logo, condicional nas demais variáveis, a 
ocupação via conta-própria avançou em direção a essa faixa etária, já que a probabilidade de haver um 
trabalhador por conta-própria entre os ocupados nessa faixa etária tornou-se maior mesmo quando 
essa população ficou relativamente menor.

Vemos uma mudança mais forte com relação à escolaridade. Os coeficientes das variáveis que indicam 
ensino fundamental e médio completos permanecem estáveis ou ficam mais fortes em 2010, enquanto 
o coeficiente para o ensino superior muda de sinal e fica negativo. Uma vez que estamos comparando 
esses coeficientes ao impacto da categoria omitida (sem escolaridade ou com fundamental incomple-
to), os resultados indicam que a probabilidade de encontrar um trabalhador por conta-própria mais 
escolarizado entre os ocupados fica menor. Isso ocorre no Rio mesmo tendo a escolaridade avançado 
na população entre 1970 e 2010.

Por fim, tanto o coeficiente de imigrantes como os das variáveis que indicam o setor de atividade 
diminuem bastante, sendo que muitos deles deixam de ser significativos. Isso sugere que o setor de 
atividade não é mais relevante na determinação de escolha ocupacional. Alternativamente, a pro-
babilidade de observarmos trabalhadores por conta-própria passa a ser similar entre os diferentes 
setores de atividade.

A partir desse ponto, podemos usar técnicas de decomposição contrafactual de modo a obter a con-
tribuição da variação de cada uma dessas variáveis na explicação da variação observada na proporção 
de trabalhadores por conta-própria entre 1970 e 2010. Utilizaremos a técnica de Oaxaca-Blinder, que 
decompõe a contribuição de uma determinada variável em dois componentes: (i) a variação na média 
dessa variável entre os dois pontos no tempo; e (ii) a variação no coeficiente dessa variável nos dois 
pontos do tempo. Os detalhes dessa metodologia são apresentados no Apêndice deste estudo.

Entre 1970 e 2010 a proporção de trabalhadores por conta-própria sobre o total de ocupados no Rio 
aumentou de 11,6% para 19,4%, ou seja, em 7,7 pontos percentuais. Parte desse aumento pode ser ex-
plicada, por exemplo, pelo aumento na proporção da população de um determinado grupo demográfico 
que é, em geral, predominante entre os trabalhadores por conta-própria (por exemplo, os menos es-
colarizados). Por outro lado, pode ser explicada também porque, mesmo que a proporção desse grupo 
não tenha aumentado, esse grupo pode ter se tornado ainda mais predominante entre os trabalhado-
res por conta-própria (a probabilidade de observarmos os menos escolarizados aumentou). 

O que faremos, a seguir, é decompor a variação observada entre 1970 e 2010 na proporção de traba-
lhadores por conta-própria sobre o total de ocupados no Rio (7,7 pontos percentuais) em diferentes 
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componentes para diferentes variáveis demográficas e socioeconômicas. A Tabela 21b apresenta os 
resultados.

Em primeiro lugar, observamos na última coluna da Tabela 21b que as mulheres contribuíram com 
+10% da variação observada. Se fôssemos contar apenas com o aumento da participação das mulhe-
res no mercado de trabalho ocorrido ao longo do período 1970-2010, deveríamos ter observado uma 
queda na proporção total de trabalhadores por conta-própria. No entanto, o que a decomposição nos 
diz é que a probabilidade de observarmos relativamente mais as mulheres entre os trabalhadores 
por conta-própria aumentou tanto que não apenas anulou o efeito demográfico, como contribuiu sig-
nificativamente para um aumento da proporção de trabalhadores por conta-própria sobre o total de 
ocupados no período. 

Seguindo adiante, vemos que as crianças e jovens contribuíram com 6% para o aumento da proporção 
de trabalhadores por conta-própria, e que esse aumento foi também bastante influenciado por um 
aumento na probabilidade de observarmos crianças e jovens ocupados como trabalhadores por conta-
-própria entre 1970 e 2010.

Tabela 21b - deComposição oaXaCa-blinder

Nota: Elaboração própria, notas metodológicas no Apêndice.

CoeFiCienTes mÉdias variações
ConTribUição

1970 2010 1970 2010 mÉdias CoeFiCienTes mÉdia + CoeF

Mulher -0,084 -0,042 0,317 0,459 -0,006 0,013 0,007 10%

10 a 24 Anos -0,097 -0,034 0,048 0,016 0,001 0,003 0,004 6%

Escolaridade - EF -0,021 -0,02 0,128 0,183 -0,001 0,000 -0,001 -1%

Escolaridade - EM -0,026 -0,05 0,117 0,395 -0,014 -0,003 -0,017 -22%

Escolaridade - ES 0,02 -0,036 0,061 0,211 -0,005 -0,003 -0,009 -12%

Imigrante (outra UF) 0,015 0,009 0,447 0,200 -0,002 -0,003 -0,005 -7%

Atividade - indútria -0,302 -0,043 0,163 0,081 0,004 0,042 0,046 61%

Atividade - comércio -0,12 -0,039 0,355 0,301 0,002 0,029 0,031 41%

Atividade - serviços e 
outros -0,246 -0,029 0,472 0,615 -0,004 0,102 0,098 131%

Constante 0,35 0,27 0,000 -0,080 -0,080 -107%

Soma -0,026 0,101 0,075 1

Importante notar que a escolaridade contribuiu negativamente para o avanço do trabalho por conta-
-própria. Se somarmos as colaborações de ensino fundamental, médio e superior, observamos que, 
juntos, contribuíram para uma queda de -35% para o aumento da proporção de trabalhadores por 
conta-própria, ou seja, a escolaridade segurou esse aumento. Vemos também que esse efeito decorre 
majoritariamente do avanço da escolarização da população.
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A imigração também ajudou a segurar o aumento na proporção de trabalhadores por conta-própria em 7%. 
Interessante, nesse caso, é que esse efeito vem tanto de uma queda do grupo de imigrantes na população 
como de uma queda da probabilidade de observarmos imigrantes entre os trabalhadores por conta-própria.

Por fim, segue o grupo mais importante. A composição setorial contribuiu com 233% no aumento de 
7,7 pontos percentuais na proporção de trabalhadores por conta-própria sobre o total de ocupados no 
Rio. Além disso, a parte mais significativa dessa contribuição é consequência do aumento na probabi-
lidade de observarmos trabalhadores por conta-própria no setor de serviços. Esse fato é coerente com 
a hipótese de que houve uma realocação de trabalhadores por posição na ocupação intrassetorial, em 
direção ao trabalho por conta-própria, principalmente no setor de serviços. É coerentetambém com a 
queda da participação da administração pública no setor de serviços entre 1970 e 1980, justamente o 
período em que apenas no Rio a proporção de trabalhadores por conta-própria cresceu na comparação 
com as demais capitais.

Portanto, o forte crescimento da participação dos trabalhadores por conta-própria no Rio é explicado 
em grande medida por aumentos nas participações dos trabalhadores por conta-própria intrasseto-
res, em especial no setor de serviços. Em segundo lugar, contribuiu também para esse crescimento 
o aumento na probabilidade de observarmos mulheres, crianças e jovens no trabalho por conta-
-própria. Por fim, é importante destacar que o aumento da escolaridade dos trabalhadores segurou 
o avanço da participação dos trabalhadores por conta-própria no Rio entre 1970 e 2010. Pelo visto, 
no entanto, isso não foi suficiente.

FiGUra 2 - ConTribUição % das diversas variáveis demoGráFiCas e soCioeConômiCas para 
eXpliCação do aUmenTo da proporção de TrabalHadores por ConTa-própria enTre 1970 e 
2010 no mUniCípio do rio

Nota: Elaboração própria, notas metodológicas no Apêndice.
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Gerações Futuras

Nesta seção vamos examinar a evolução do perfil demográfico e socioeconômico de crianças e jovens 
vivendo em domicílios cujo chefe é empreendedor. Analisaremos a proporção dessas crianças vivendo 
abaixo da linha da pobreza, bem como indicadores de frequência escolar, escolaridade completa e par-
ticipação no mercado de trabalho.

A Tabela 22 traz a evolução da proporção de crianças e jovens (entre 7 e 17 anos) vivendo em domicílios 
pobres cujo chefe é empreendedor. O padrão encontrado para quase todas as capitais é de flutuação 
entre 1970 e 1991, e queda contínua desde então. Para o caso dos domicílios chefiados por empregado-
res, a incidência de pobreza cai para praticamente zero em 2010. Para os chefiados por trabalhadores 
por conta-própria, a pobreza cai para patamares abaixo de 10% no Rio, em São Paulo, Porto Alegre 
e Belo Horizonte, e para níveis pouco abaixo de 20% nas capitais do Nordeste. O desempenho do Rio 
aparece em uma situação intermediária. A incidência de pobreza entre crianças e jovens em domicílios 
chefiados por trabalhadores por conta-própria no município diminuiu em cerca de 57% entre 1970 e 
2010, uma taxa significativa, porém menor do que a observada em São Paulo ou Belo Horizonte.

Tabela 22 - evolUção da proporção de Crianças vivendo em domiCílios 
pobres CUjo responsável É empreendedor

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.

posição na 
oCUpação

% de Crianças de 7 a 17 anos em domiCílios pobres CUjo responsável É 
empreendedor (linHa de pobreza = r$ 140,00 em valores de 2010)

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 28,4 37,0 47,9 32,1 19,6 -31,2
Empregadores 8,1 3,0 6,2 0,9 0,9 -88,5

Salvador
Conta-Própria 38,7 26,8 45,0 32,5 18,0 -53,4
Empregadores 7,7 2,9 6,9 1,3 0,4 -95,2

Belo Horizonte
Conta-Própria 34,4 11,8 25,3 12,1 4,2 -87,8
Empregadores 3,6 0,6 4,0 0,7 0,4 -88,3

São Paulo
Conta-Própria 15,2 4,7 9,8 8,6 5,6 -63,4
Empregadores 1,7 0,4 2,6 0,4 0,1 -93,6

Porto Alegre
Conta-Própria 4,8 6,5 15,7 13,0 6,6 36,6
Empregadores 1,2 1,4 2,3 0,4 0,0 -100,0

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 18,7 10,3 23,5 12,2 8,1 -56,8
Empregadores 3,4 0,8 5,5 0,7 0,0 -100,0

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 19,6 14,6 29,1 15,9 9,6 -51,3
Empregadores 4,1 1,2 6,9 1,2 0,4 -91,1

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 14,5 28,4 40,5 21,2 11,7 -19,2
Empregadores 3,8 8,4 12,3 1,7 0,3 -92,0
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Importante notar que ao compararmos as Tabelas 14 e 22 observamos que os índices de incidência da 
pobreza entre trabalhadores por conta-própria e entre crianças e jovens vivendo em domicílios chefia-
dos por trabalhadores por conta-própria seguem uma tendência semelhante. No entanto, a incidência 
da pobreza entre crianças e jovens é maior, o que reflete a composição dos domicílios mais pobres – a 
fecundidade e o número de filhos tendem a ser maiores nesse caso.

Tabela 23 - evolUção da proporção de Crianças de 7 a 10 anos FreqUenTando 
a esCola em domiCílios CUjo responsável É empreendedor 

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.

posição na 
oCUpação

% de Crianças de 7 a 10 anos FreqUenTando a esCola

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 81,3 83,2 80,3 88,3 83,7 3,1
Empregadores 89,1 83,6 91,4 95,9 89,6 0,5

Salvador
Conta-Própria 83,3 79,1 74,6 83,8 82,5 -0,9
Empregadores 90,3 83,8 89,6 96,3 87,9 -2,6

Belo Horizonte
Conta-Própria 84,8 89,5 87,7 93,4 81,2 -4,3
Empregadores 92,1 92,1 91,4 94,7 87,4 -5,1

São Paulo
Conta-Própria 91,0 88,6 88,7 93,2 84,5 -7,1
Empregadores 96,6 97,2 93,8 96,7 91,3 -5,5

Porto Alegre
Conta-Própria 90,1 88,2 90,1 94,8 87,8 -2,6
Empregadores 92,8 92,2 97,6 97,7 96,0 3,5

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 92,3 92,1 84,6 87,8 85,1 -7,7
Empregadores 94,8 97,9 92,9 93,2 90,5 -4,5

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 86,8 86,2 79,8 86,4 84,9 -2,2
Empregadores 90,9 97,0 91,5 93,8 91,1 0,2

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 79,0 77,2 80,8 87,2 84,7 7,2
Empregadores 83,1 80,8 89,8 92,8 87,6 5,3

Nas Tabelas 23 a 25 examinamos a frequência escolar de crianças e jovens que vivem em domicílios 
chefiados por empreendedores – as tabelas estão separadas por faixas de idade: 7 a 10 anos, 11 a 14 
anos e 15 a 17 anos². Com relação à primeira faixa de idade, na Tabela 23, para crianças entre 7 e 10 
anos, observamos bastante oscilação da frequência escolar e uma recente queda desse indicador entre 
2000 e 2010 tanto nos domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria como naqueles che-
fiados por empregadores. Com relação aos domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria, 
observamos uma queda quase contínua da frequência escolar no município do Rio. Ao compararmos 
1970 e 2010, verificamos que foi no Rio que a frequência mais caiu em comparação às demais capitais 
– de 92,3% para 85,1%, uma queda nesse indicador de 7,7% ao longo do período.

2. Para compatibilizar a variável que indica se o indivíduo frequenta escola ao longo dos cinco Censos, é necessário desconsiderar 
.aqueles que frequentam pré-escola, creche e pré-vestibular. Isso gera algumas distorções nos resultados.
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Tabela 24 - evolUção da proporção de Crianças de 11 a 14 anos FreqUenTando 
a esCola em domiCílios CUjo responsável É empreendedor 

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.

posição na 
oCUpação

% de Crianças de 11 a 14 anos FreqUenTando a esCola

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 84,2 84,5 86,7 96,3 96,5 14,7
Empregadores 86,7 84,9 93,4 98,1 100,0 15,3

Salvador
Conta-Própria 87,5 84,8 87,4 95,4 95,1 8,6
Empregadores 89,3 87,1 90,9 99,1 99,9 11,9

Belo Horizonte
Conta-Própria 84,0 87,1 91,6 97,8 95,6 13,8
Empregadores 89,2 91,0 96,7 98,8 97,8 9,6

São Paulo
Conta-Própria 89,1 89,8 90,4 96,4 95,3 7,0
Empregadores 93,5 95,8 95,8 98,6 97,0 3,7

Porto Alegre
Conta-Própria 90,0 88,2 88,8 96,5 95,6 6,3
Empregadores 89,7 90,0 97,0 98,8 95,5 6,5

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 91,3 92,6 90,8 96,0 96,2 5,3
Empregadores 92,3 96,2 96,1 98,2 96,7 4,8

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 87,6 88,0 87,8 95,7 96,4 10,0
Empregadores 89,8 95,0 95,0 98,0 97,3 8,4

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 78,2 75,6 84,0 94,5 96,7 23,7
Empregadores 81,6 81,1 92,8 99,0 98,8 21,0

A Tabela 24 realiza a mesma análise para as crianças entre 11 e 14 anos. Observamos um crescimento 
da frequência escolar quase generalizado em todas as capitais. A frequência escolar dessas crianças 
que vivem em domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria aumenta de patamares entre 
84% e 91% em 1970 para níveis acima de 95% em 2010. O mesmo padrão é observado em domicílios 
chefiados por empregadores.

Mais uma vez, no entanto, verificamos um avanço relativamente mais fraco no Rio. Apesar de ter saído 
de um patamar relativamente mais alto em 1970, detectamos um retrocesso nos anos 1980 (ou estabi-
lidade para o caso dos empregadores). E também a menor taxa de variação entre 1970 e 2010 – o indi-
cador aumenta apenas 5,3% no período, muito abaixo do apresentado, por exemplo, em Belo Horizonte 
(13,8%) ou mesmo São Paulo (7%).
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Tabela 25 - evolUção da proporção de Crianças de 15 a 17 anos FreqUenTando 
a esCola em domiCílios CUjo responsável É empreendedor

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.

posição na 
oCUpação

% de Crianças de 15 a 17 anos FreqUenTando a esCola

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 61,7 65,7 69,2 83,7 88,7 43,8
Empregadores 68,1 70,6 78,5 92,5 93,1 36,6

Salvador
Conta-Própria 69,8 72,5 74,4 86,8 86,9 24,6
Empregadores 71,4 72,7 76,3 95,3 89,5 25,5

Belo Horizonte
Conta-Própria 55,9 59,0 69,3 88,6 90,5 61,9
Empregadores 65,4 68,7 80,0 92,7 95,6 46,1

São Paulo
Conta-Própria 64,3 67,6 68,5 85,3 87,8 36,4
Empregadores 74,1 81,9 81,7 92,7 92,1 24,2

Porto Alegre
Conta-Própria 64,6 63,3 65,7 79,6 84,6 31,0
Empregadores 66,1 69,2 79,8 93,5 91,1 37,9

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 65,1 75,5 69,4 85,8 88,7 36,2
Empregadores 71,2 87,2 86,4 91,1 92,5 29,8

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 60,2 67,8 63,4 83,5 88,3 46,8
Empregadores 65,7 83,6 83,3 90,3 92,0 40,1

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 48,2 50,7 56,2 78,2 87,7 81,9
Empregadores 53,3 59,4 70,1 90,6 92,9 74,1

Por fim, a Tabela 25 realiza a análise para jovens entre 15 e 17 anos. Mais uma vez constatamos um 
crescimento da frequência escolar quase generalizado para todas as capitais. A frequência escolar de 
crianças e jovens que vivem em domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria aumenta de 
patamares entre 55% e 70% em 1970 para níveis acima de 80% em 2010. O mesmo padrão de cresci-
mento aparece em domicílios chefiados por empregadores.

Verificamos um avanço relativamente fraco no Rio, embora não tão fraco quanto o registrado nas 
faixas de idade anteriores. Para o caso dos jovens em domicílios chefiados por trabalhadores por 
conta-própria, vemos no Rio um crescimento forte da frequência escolar entre 1970 e 1980, bem 
como uma queda acentuada desse indicador nos anos 1980. A frequência escolar volta a crescer a 
partir de 1991. Para o caso dos empregadores, a variação é menor, enquanto a tendência de cresci-
mento é mais lenta a partir de 1980.
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Tabela 26 - evolUção da proporção de Crianças de 15 a 17 anos Com ensino 
FUndamenTal CompleTo em domiCílios CUjo responsável É empreendedor 

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.

posição na 
oCUpação

% de Crianças de 15 a 17 anos Com o ensino FUndamenTal CompleTo

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 8,2 23,6 21,3 39,4 60,7 642,8
Empregadores 14,9 30,3 42,5 78,0 86,4 480,0

Salvador
Conta-Própria 9,5 19,4 16,5 35,3 51,2 436,8
Empregadores 19,8 25,1 38,7 68,4 73,5 271,8

Belo Horizonte
Conta-Própria 12,2 25,2 26,1 61,1 68,8 464,6
Empregadores 24,7 33,9 47,3 77,2 78,3 216,5

São Paulo
Conta-Própria 18,2 35,8 35,2 65,2 72,6 298,8
Empregadores 34,8 58,6 56,0 84,1 88,4 154,3

Porto Alegre
Conta-Própria 20,6 38,1 39,8 59,5 62,0 200,8
Empregadores 22,8 48,3 68,5 87,4 89,4 292,4

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 18,3 31,6 32,9 54,8 63,0 243,8
Empregadores 27,7 57,8 60,9 77,0 81,7 195,3

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 14,5 27,1 27,1 48,5 59,3 308,0
Empregadores 21,4 53,9 53,9 72,9 78,3 266,5

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 6,7 18,1 19,8 41,2 56,0 731,1
Empregadores 8,4 26,3 40,1 70,1 80,0 852,7

De modo a complementar a análise acima, na Tabela 26 estudamos a evolução da proporção de ado-
lescentes de 15 a 17 anos com o ensino fundamental completo em domicílios cujo responsável é em-
preendedor. Mais uma vez, há um crescimento generalizado entre 1970 (saindo de patamares de 10% 
a 20% em domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria) e 2010 (chegando a 50% a 72%). 
Para o caso dos domicílios chefiados por empregadores o crescimento é ainda mais significativo. Ape-
sar disso, o percentual dessas crianças e desses jovens de 15 a 17 anos com o ensino fundamental 
completo é ainda muito baixo em 2010 para aqueles que vivem em domicílios chefiados por trabalha-
dores por conta-própria. No município do Rio, apenas 63% tinham o fundamental completo em 2010. 
Além disso, o crescimento desse indicador no Rio ao longo de 1970 a 2010 foi um dos mais baixos, 
perdendo apenas para Porto Alegre.
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Tabela 27 - evolUção da proporção de Crianças de 15 a 17 anos oCUpadas no merCado de 
TrabalHo e vivendo em domiCílios CUjo responsável É empreendedor 

Nota: Tabela construída com base nos microdados dos Censos de 1970 a 2010 (IBGE). Elaboração própria.

posição na 
oCUpação

% de Crianças de 15 a 17 anos oCUpados no merCado de TrabalHo

1970 1980 1991 2000 2010 Δ 1970-2010 
(%)

Recife
Conta-Própria 21,1 24,1 17,5 17,4 17,1 -18,9
Empregadores 28,1 24,3 22,6 9,2 18,6 -33,8

Salvador
Conta-Própria 23,8 22,4 22,5 18,8 20,9 -12,3
Empregadores 29,4 24,3 27,2 17,1 18,2 -38,0

Belo Horizonte
Conta-Própria 30,9 36,3 33,1 21,8 22,4 -27,3
Empregadores 32,6 34,7 31,1 19,9 15,0 -54,0

São Paulo
Conta-Própria 37,9 44,1 36,4 22,3 23,5 -38,0
Empregadores 30,2 28,4 29,4 20,9 18,7 -38,2

Porto Alegre
Conta-Própria 25,6 34,8 27,6 23,0 23,7 -7,3
Empregadores 24,4 34,2 28,1 17,5 30,1 23,1

Rio de Janeiro (Capital)
Conta-Própria 22,9 22,2 21,3 15,2 15,0 -34,4
Empregadores 24,5 16,2 14,9 11,6 10,0 -59,4

Rio de Janeiro (RM)
Conta-Própria 23,2 25,8 24,3 16,8 17,0 -27,0
Empregadores 24,3 19,2 17,9 15,1 14,7 -39,2

Rio de Janeiro (Interior)
Conta-Própria 29,7 34,9 31,7 26,4 20,3 -31,7
Empregadores 27,5 33,1 28,0 19,9 20,0 -27,1

Por fim, a Tabela 27 analisa a evolução da proporção de adolescentes de 15 a 17 anos que vivem 
em domicílios cujo chefe é empreendedor ocupados no mercado de trabalho. Há tendências opostas 
às encontradas na Tabela 26. Verificamos agora uma queda da participação desses adolescentes no 
mercado de trabalho, em especial entre 1980 e 2000. A partir de 2000, constata-se estabilidade na 
ocupação de adolescentes em domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria, e, em alguns 
casos, aumento na ocupação em domicílios chefiados por empregadores. Para o caso específico do 
Rio, registra-se uma queda contínua na ocupação de adolescentes em domicílios chefiados por em-
preendedores – tanto por trabalhadores por conta-própria como por empregadores. Para o caso dos 
adolescentes em domicílios chefiados por trabalhadores por conta-própria, observamos no Rio uma 
das quedas mais fortes na ocupação (-34%), perdendo apenas para São Paulo (-38%).

Em síntese, podemos dizer que diminui no Rio a incidência na pobreza de crianças e adolescentes 
que vivem em domicílios chefiados por empreendedores. Por outro lado, tal tendência não é particu-
larmente distinta da que ocorre nas demais capitais. Os traços particulares do perfil dessas crianças 
e desses adolescentes no Rio ficam por conta da evolução da frequência escolar e da escolaridade 
completa – foi no Rio que esses indicadores menos avançaram entre 1970 e 2010, em especial para 
as crianças mais jovens. Mas foi no Rio também, juntamente com São Paulo, que a participação de 
adolescentes no mercado de trabalho mais diminuiu ao longo do período. Logo, existe espaço para que 
o tempo dessas crianças e desses adolescentes do Rio seja alocado em direção a mais escolaridade, 
garantindo um futuro longe da pobreza.
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Comentários Finais

O fio condutor deste estudo consistiu na hipótese de que a história do Rio de Janeiro, desde sua as-
censão como capital até sua decadência e crise, pode ter deixado marcas peculiares em sua estrutura 
ocupacional. Acredita-se que a falta de oportunidades de emprego formal e a dependência em relação 
ao setor terciário podem ter estimulado o empreendedorismo individual. Nesse caso, porém, a neces-
sidade, mais do que a vocação ou as boas oportunidades de mercado, é que teria sido determinante. 
Desse modo, a inserção desses empreendedores - trabalhadores por conta-própria, em sua grande 
maioria - no mercado teria se dado de forma bastante precária.

Para avançar sobre essa hipótese, analisamos o perfil do empreendedorismo na cidade do Rio ao longo 
das últimas décadas com base nos microdados dos Censos Populacionais em cinco pontos do tempo 
– 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Em um primeiro momento, caracterizamos e identificamos as prin-
cipais tendências do perfil dos empreendedores da cidade do Rio de Janeiro em comparação a outras 
importantes capitais brasileiras. Mais especificamente, examinamos o perfil dos empreendedores ao 
longo do tempo por idade, gênero, escolaridade, local de nascimento, incidência na pobreza, renda do 
trabalho, produtividade e inserção por setor de atividade. 

Entre os principais resultados, encontramos que em 1970 havia no município do Rio a menor pro-
porção de trabalhadores por conta-própria entre os ocupados em comparação às demais capitais; e 
uma das maiores proporções de empregadores. Portanto, não é verdade o fato de que sempre houve 
no Rio de Janeiro uma sobrerrepresentação de trabalhadores por conta-própria entre os ocupados. 
Por outro lado, foi exatamente no Rio que essa proporção mais aumentou entre 1970 e 2010. Foi 
também no Rio que a proporção de empregadores menos aumentou no mesmo período. Se vale a 
hipótese de que o aumento do contingente de trabalhadores por conta-própria capta um crescimento 
da sobrerrepresentação do empreendedorismo por necessidade; e de que a queda da proporção de 
empregadores capta uma sub-representação do empreendedorismo por oportunidade, temos então 
que houve no Rio um atrofiamento do empreendedorismo por oportunidade em relação às demais 
capitais estudadas nos últimos 50 anos.

Importante mencionar que esses movimentos foram particularmente peculiares entre 1970 e 1980, 
quando apenas no Rio a proporção de trabalhadores por conta-própria aumentou, o que permitiu a con-
vergência do Rio em direção às demais capitais. Esse movimento coincidiu com o contínuo esvaziamen-
to da presença da administração pública federal no Rio ao longo da década de 1970, e logo após a trans-
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ferência da capital para Brasília. Confirmamos esse esvaziamento ao analisarmos os componentes do 
PIB municipal nas capitais estudadas. Verificamos que, embora durante os anos 1970 a produtividade 
do trabalho tenha aumentado muito no Rio, foi exatamente no município que o peso da administração 
pública mais caiu, ou aumentou relativamente pouco, a depender de como é mensurado. Esse movi-
mento muito provavelmente resultou na liberação de um contingente de trabalhadores que serviam à 
administração pública federal, suas entidades e autarquias, em direção ao mercado de trabalho local e, 
principalmente, ao setor de serviços. Nesse sentido, o aumento substancial da proporção de trabalha-
dores por conta-própria no Rio nesse período estaria intimamente relacionado à mudança da Capital 
Federal para Brasília e à liberação de parte de seus empregados para o mercado de trabalho local; e à 
fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975, o que, provavelmente, reduziu o emprego 
de trabalhadores na administração pública.

Com o objetivo de explicar o crescimento na participação dos trabalhadores por conta-própria na po-
pulação ocupada no longo prazo, realizamos então uma decomposição contrafactual da variação dessa 
participação no Rio entre 1970 e 2010. Encontramos que o forte crescimento da participação dos traba-
lhadores por conta-própria no Rio é explicado em grande medida por aumentos nas participações dos 
trabalhadores por conta-própria intrassetores, em particular no setor de serviços. Em segundo lugar, 
contribuiu para o crescimento da participação dos trabalhadores por conta-própria o aumento na pro-
babilidade de observarmos mulheres, crianças e jovens nesse tipo de ocupação. Por fim, encontramos 
que o aumento da escolaridade dos trabalhadores segurou o avanço da participação dos trabalhadores 
por conta-própria no Rio entre 1970 e 2010.

Finalmente, examinamos o perfil de crianças e adolescentes que vivem em domicílios chefiados por 
empreendedores, com relação à incidência na pobreza, escolaridade e participação no mercado de tra-
balho. Os traços particulares do perfil dessas crianças e desses adolescentes no Rio ficam por conta da 
evolução da frequência escolar e da escolaridade completa – foi no Rio onde esses indicadores menos 
avançaram entre 1970 e 2010, em especial para as crianças mais jovens. Mas foi no Rio também, jun-
tamente com São Paulo, que a participação de adolescentes no mercado de trabalho mais diminuiu ao 
longo do período. Logo, existe espaço para que o tempo dessas crianças e desses adolescentes do Rio 
seja alocado em direção a mais escolaridade, garantindo assim um futuro longe da pobreza e de mais 
desenvolvimento no futuro do Rio.

Os resultados encontrados neste estudo sugerem algumas recomendações para políticas e para uma 
nova agenda de pesquisa sobre empreendedorismo. Em primeiro lugar, é importante avançar e re-
forçar políticas que permitam mais liberdade no momento da escolha ocupacional: para aqueles que 
estão no empreendedorismo por necessidade, é necessário ampliar oportunidades no mercado de 
trabalho formal capazes de absorver um contingente maior de trabalhadores. Isso requer programas 
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de qualificação desses trabalhadores e mais escolaridade, como indica a decomposição contrafactual 
da subseção 2.4. Já para quem deseja ingressar no empreendedorismo por oportunidade ou vocação, 
é necessário que existam formação, apoio e orientação para tanto. O empreendedorismo por vocação 
requer não apenas um ambiente de negócios favorável, acesso a crédito e demanda, mas também 
apoio e orientação em um primeiro momento.

Em segundo lugar, seria fundamental identificar os determinantes do sucesso do empreendedoris-
mo no Brasil. Ou seja, identificar os atributos pessoais ou as políticas disponíveis que possibilitam o 
nascimento e o desenvolvimento de novas firmas ao longo do tempo. Essa questão motiva uma impor-
tante agenda de pesquisa para o futuro, que possivelmente poderá ser em parte ocupada com novos 
trabalhos empíricos baseados nos resultados da nova Pnad contínua, a primeira pesquisa domiciliar 
longitudinal no Brasil com representatividade nas capitais do país.
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APÊNDiCE METODOLÓgiCO

MODELO DE PROBABiLiDADE LiNEAR

Nesse apêndice descrevemos os modelos de probabilidade condicional utilizados na seção 2. A partir 
de técnicas estatísticas apropriadas, selecionamos indivíduos parecidos a fim de verificar se a proba-
bilidade de que eles sejam empreendedores varia conforme suas características socioeconômicas, 
tudo o mais constante. Deste modo, construímos as correlações entre a probabilidade de observar um 
indivíduo no empreendedorismo e um determinado atributo socioeconômico, condicional aos demais.

Essas correlações foram estimadas com base em um Modelo de Probabilidade Linear (MPL). O MPL 
para variável dependente binária é especificado da seguinte forma: 

As variáveis explicativas usadas como controle são variáveis binárias que indicam: sexo (homem=0 e 
mulher =1), efeitos-fixos por nível de escolaridade completa, uma dummy para indicar se a idade está 
entre 10 e 24 anos, e dummies indicando se o indivíduo é imigrante (uma dummy para se o indivíduo 
não nasceu no estado do Rio de Janeiro, e outra para indicar se não nasceu no município do Rio), e se 
pertence a um domicílio pobre (RDPC menor que R$140). Além disso, incluímos dummies para indicar 
o setor de atividade do indivíduo.
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Foram calculados intervalos de confiança para cada um dos modelos estimados. Construir um interva-
lo de confiança (IC) nada mais é do que estabelecer uma margem de erro para um estimador e calcular 
o grau de confiança correspondente a essa margem. Um IC é um intervalo estimado de um parâmetro 
estatístico. Em vez de estimar o parâmetro por um único valor, ele é dado por um intervalo de estima-
tivas prováveis. Quão prováveis são estas estimativas é determinado pelo coeficiente de confiança. As-
sumindo um intervalo com 95% de confiança, isso significa que se repetíssemos a experiência (calcular 
o coeficiente de interesse a partir de uma amostra grande) um número infinito de vezes, em 95% delas 
o intervalo conteria o valor verdadeiro da média populacional. Os IC foram calculados utilizando erros 
padrões robustos para a presença de heterocedasticidade. A fórmula do IC é: 

deComPosição ContraFaCtual

A decomposição de Oaxaca é frequentemente utilizada para estudar diferenciais de rendimentos no 
mercado de trabalho entre dois grupos. Seu objetivo é separar o efeito das características observados 
dos indivíduos, do efeito da remuneração diferenciada dos atributos em cada um dos grupos. Essa 
metodologia pode ser utilizada para decompor qualquer tipo de diferença entre dois grupos. No caso, 
estamos interessados em entender a diferença entre a probabilidade de um trabalhador ser conta-
-própria nos anos de 1970 e 2010. 

Assim sendo, temos dois grupos a serem comparados: ocupados em 2010 (grupo 1) e ocupados em 1970 
(grupo 2). Em primeiro lugar, devemos estimar uma regressão que explique a probabilidade de um ocupado 
ser um trabalhador por conta própria a partir de uma série de características, para cada um dos anos:
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O primeiro termo da decomposição representa a parte da diferença que é explicada pelas característi-
cas distintas dos trabalhadores nos dois períodos, que chamaremos de “efeito composição”. O segun-
do termo, por sua vez, representa a parte da diferença que se deve ao fato de tais características serem 
mais ou menos relevantes para explicar a probabilidade de um indivíduo ser um trabalhador por conta 
própria, que chamaremos de “efeito dos coeficientes”. Ademais, também é possível saber, a partir 
deste método, quais variáveis dependentes mais determinam as diferenças, tanto de decomposição, 
quanto de coeficientes.
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