
Nas últimas décadas, o mercado de trabalho brasileiro passou por profundas transformações, sobre-
tudo no que tange ao aumento da participação das mulheres. Hoje, correspondem a cerca da metade 
da população economicamente ativa, e já são aproximadamente 40% dos empreendedores no país. 
Apesar dos expressivos avanços, o mercado de trabalho ainda apresenta disparidades entre homens 
e mulheres: mesmo mais escolarizadas, recebem, em média, 2/3 da remuneração dos homens. 
Somando-se a isso, no caso dos empreendedores, vários estudos já apontaram diferenças desde os 
motivos a iniciar o negócio (relacionados à dupla jornada feminina) à remuneração do trabalho.

Aqui, o objetivo de analisar o contexto das empreendedoras no Estado do Rio de Janeiro (ERJ), 
especialmente no que se refere ao seu perfil laboral e educacional. Para tanto, o método utili-
zado foi o levantamento e análise de dados secundários, provenientes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), de janeiro de 2012 a junho de 2017, e da Pesquisa de 
Perfil do Microempreendedor Individual 2017, realizada pelo Sebrae Nacional, entre fevereiro e 
abril deste ano. A seguir, encontra-se uma síntese com os principais resultados.

DESIGUALDADES DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO
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Grandes transformações sociais ocorridas no Brasil, a partir da década de 
1950, como a redução da fecundidade, as mudanças na dinâmica conjugal e 
familiar, bem como o processo de urbanização, o crescimento do setor ter-
ciário da economia, e a elevação dos níveis médios de escolaridade foram 
fatores determinantes para inserção feminina na divisão social do trabalho. 

EMPREENDEDORES FLUMINENSES: 
UMA ANÁLISE RECENTE SOBRE 
EDUCAÇÃO, RENDA E GÊNERO



Embora as mulheres sejam mais escolarizadas que os homens, elas re-
cebem menos que eles em termos de rendimento. Mais, esses diferenciais 
parecem ainda mais acentuados nos níveis mais altos de escolaridade.

Os diferencias de renda mais altos, homens e mulheres ocupados no Rio de 
Janeiro, foram observados nos níveis mais elevados de escolaridade: Ensino 

Superior incompleto, e Ensino Superior completo – quando as mulheres recebem, em média, 
34,2% e 33,4% a menos que os homens de mesma escolaridade.

Ao comparar homens e mulheres de mesma escolaridade, no caso dos empreendedores, as 
estimativas indicam que os diferencias de rendimento são bastante superiores aos encontrados 
para o total de ocupados. Por outro lado, os menores diferenciais foram encontrados na faixa de 
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DIFERENCIAIS DE RENDIMENTO

O aumento da participação feminina no  
mercado de trabalho, contudo, não eliminou 
problemas de segregação ocupacional e 
discriminação salarial. No Brasil, a taxa de 
desemprego das mulheres, hoje, é 15,3%, 
enquanto a dos homens encontra-se em 
11,8%. No Estado do Rio de Janeiro, a taxa 
de desemprego entre as mulheres também 
é substancialmente mais elevada que a dos 
homens. O desemprego recai sistematicamente 
com mais força sobre as mulheres, 
independentemente da sua escolaridade.

Embora os dados demonstrem que, entre 
2012 e 2017, as desigualdades de rendimentos 
do trabalho diminuíram paulatinamente, tanto 
no Estado do Rio de Janeiro quanto no País, 
os diferenciais de rendimento de gênero ainda 
são muito altos. No ERJ, as mulheres ganham 
22,5% a menos que o auferido pelos homens, 

enquanto no Brasil esse diferencial de renda  
é ainda maior: 23,2%. 

Vale ressaltar que os homens auferem 
rendimentos superiores aos das mulheres em 
todas as situações. As empreendedoras, tanto 
as empregadoras quanto as por conta-própria, 
recebem remuneração abaixo da média 
brasileira. Observa-se que estes diferenciais 
entre empreendedores são acentuados, tanto 
no nível nacional quanto no fluminense.

A renda média do trabalho entre os 
empregadores homens, no Brasil, é a maior 
observada: R$ 5.880,38. No Estado do Rio 
de Janeiro, os empregadores também 
despontam com as melhores rendas: 
R$ 5.404,68 – valor substancialmente 
maior à média observada entre todos os 
empreendedores fluminenses: R$ 2.222,00.



Uma pesquisa realizada 
pelo Sebrae Nacional, entre 
fevereiro e abril de 2017, 
traçou o perfil dos MEI 
em cada estado do Brasil. 
Ao todo, foram realizadas 

10.328 entrevistas, sendo que, do Estado do Rio 
de Janeiro, foram entrevistados 384 empreende-
dores1 – destes, 52,4% eram mulheres.

Os dados mostram que a escolaridade dos em-
preendedores registrados como MEI é superior à 
média dos conta-própria fluminenses: 41,1% dos 
entrevistados têm Ensino Médio Completo, e 15% 
possuem Ensino Superior completo.  Tal como 
nas estimativas anteriores, entre os fluminenses 
registrados como MEI, a educação em geral 
apresentou uma relação direta e positiva com os 
rendimentos do trabalho: quanto maior o nível de 
escolaridade, maiores os rendimentos do trabalho 
- especialmente para aqueles com Ensino Superior 
e Pós-Graduação. 

escolaridade mais elevada, mais de 15 anos de estudo (equivalente à pós-graduação), ainda assim, 
bastante expressivos: 37,2%, no ERJ e 46,1%, no Brasil.

De formal geral, os resultados sugerem que, entre os empreendedores, tanto no país, quanto em 
terras fluminenses, a educação apresenta grande influência na redução dos diferenciais de rendi-
mentos entre homens e mulheres – embora não sejam capazes de eliminar as disparidades.
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No Estado do Rio de Janeiro, a remunera-
ção média total informada foi R$ R$ 3.672, 
pouco abaixo da média nacional: R$ 3.869. 
Entre os entrevistados, também foram 
identificadas distorções entre as remune-
rações médias percebidas por homens e 
mulheres, embora sejam substancialmente 
menores que as médias do mercado de 
trabalho em geral. Na média, os homens 
registrados como MEI possuem renda 
16,6% maior que das mulheres na mesma 
posição de ocupação. 

Além da remuneração auferida, as dife-
renças entre homens e mulheres, na posi-
ção de microempreendedores individuais, 
também estão presentes em relação aos 
fatores que influenciaram a abertura do 
negócio, a formalização como MEI e a pro-
pensão à inadimplência. Para as mulheres 
entrevistadas, do Estado do Rio de Janeiro, 
o principal motivo para empreender foi 

MICROEMPREENDORES INDIVIDUAIS: 
IDENTIFICANDO ALGUMAS DIFERENÇAS

1.  O reduzido tamanho da amostra, contudo, limitou análises mais estratificadas por sexo e raça.
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independência, que pode estar relacionada a questões como autonomia, flexibilidade na  
jornada de trabalho e ao tipo de atividade. Para os homens, a independência também se mostrou 
como motivo relevante, mas o principal foi a necessidade de renda.

Particularmente em relação à formalização de registro como MEI, as mulheres fluminenses 
apontaram como incentivo os benefícios de previdência, levando em conta questões de longo 
prazo, como aposentaria e saúde. Por elas, formalização jurídica foi citada na sequência. Para 
os homens este foi o motivo mais citado, em 39% dos casos. Pode-se dizer que, no Estado do 
Rio de Janeiro, tanto homens e mulheres, registrados como MEI, veem a formalização como 
questão importante ao negócio, e podem ter encontrado a partir do MEI esta oportunidade.

Um problema comum enfrentado no cotidiano dos MEI respondentes, do Estado do Rio de 
Janeiro, é a capacidade de se manter em dia com os boletos mensais de contribuição. Pelo 
menos metade deles admitiu que já deixara de pagar o boleto mensal em algum momento 
(50,8%), e quase 38% deles não estavam em dia com os boletos, em situação de inadimplência. 
Os dados da pesquisa sugerem que os homens costumam ser mais inadimplentes que as mu-
lheres: 59% deles revelaram ter incorrido na inadimplência em algum momento.

Um melhor perfil edu-
cacional e aumento do 
número de mulheres no 
mercado de trabalho, 
sejam empreendedoras 
ou não, não tem mitiga-

do de forma contundente os diferenciais de 
rendimentos. Continuam marcantes – o que 
reflete persistente desigualdade de gênero. 
Várias outras questões estão envolvidas 
neste tema, como a relação entre trabalho 

doméstico e trabalho produtivo e a do uso do 
tempo, e também precisam de exploradas e 
analisadas. Especificamente, para as mulhe-
res empreendedoras fluminenses, pauta-se, 
aqui, a necessidade de políticas direcionadas 
ao aumento da sua produtividade – conside-
rando, ainda, a forte influência que a escola-
ridade apresentou sobre seus rendimentos. 
Uma proposição de ação específica por ser a 
criação de redes digitais de interação e troca 
entre estas mulheres. 

EM RESUMO


