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O ano de 2017 começa com bastante incerteza a respeito da economia brasileira. A crise 

política e econômica que o país vem enfrentando nos últimos anos se agravou em 2016 com 

o impeachment da presidente Dilma Rousseff, as mudanças na política socioeconômica e o 

alastramento da crise para os diversos estados. A recessão provocou queda na arrecada-

ção dos estados e municípios, deteriorando a situação fiscal. 

Em meio a esse cenário, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) se encontra em um momento 

particularmente vulnerável. Em 2016, às vésperas de sediar os Jogos Olímpicos e Parao-

límpicos, o governo estadual declarou “estado de calamidade pública no âmbito da admi-

nistração financeira”, pois não conseguia pagar os salários de aposentados e servidores. As 

receitas do estado despencaram também devido à redução do preço do barril de petróleo no 

mercado internacional. Nos últimos anos, cerca de 15% de sua receita provinha dos royal-

ties do petróleo.

O PIB do Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior do Brasil¹. Em 2014 atingiu aproxima-

damente R$ 671 bilhões, e em 2015, segundo estimativa do Centro Estadual de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), subiu para R$ 677 

bilhões, o que representa, aproximadamente, 11,8% do PIB nacional. A estimativa do Ceperj 

para 2015 indica uma melhora em relação a 2014, quando o ERJ perdeu participação no 

PIB do Brasil, invertendo uma tendência de crescimento verificada desde 2010. Em 2015, a 

participação fluminense no PIB brasileiro voltou a aumentar.
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PANORAMA GERAL

1.  Segundo os dados do PIB de 2014 divulgados pelo Ceperj, o Estado de São Paulo tem o maior PIB, com participação 
no PIB nacional de aproximadamente 32,2%.
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O crescimento dos gastos do governo estadual foi proporcional ao da receita entre 2011 e 

2014. Entretanto, em 2014 houve um ponto de inflexão e receita e despesa começaram uma 

tendência de queda que permaneceu até 2016. Nesse período, a receita total reduziu 53%, 

enquanto a despesa diminuiu 42%. Assim, o déficit passou de, aproximadamente, R$ 4,3 

bilhões em 2015 para R$ 7,8 bilhões em 2016 – um aumento em torno de 80% em um ano.

Nesta Nota Temática, aproveitamos a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-

micílios (Pnad) de 2015 e da Pnad Contínua de 2016², realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para atualizar a análise das condições socioeconômicas do 

Estado do Rio de Janeiro. Será dada atenção especial ao mercado de trabalho e à atividade 

empreendedora. 

Nos últimos 15 anos, o Brasil passou por profundas mudanças sociais, com aumento da 

renda média domiciliar, queda da desigualdade e redução da pobreza, alcançando recordes 

históricos nesse sentido. Entretanto, com a crise econômica e política que se instaurou no 

país nos últimos anos, houve uma reversão desse quadro. Nesta seção analisaremos a evo-

lução recente desses indicadores no ERJ, usando como comparação a Região Sudeste (SE), 

onde o estado se situa, e o Brasil.

O ERJ possui uma renda domiciliar per capita³ 25% maior que a média nacional e 5% supe-

rior à média do SE. O Gráfico 1 mostra que, em termos de tendência, as três séries – ERJ, 

Região Sudeste, Brasil – apresentam padrões semelhantes, com um aumento entre 2005 

e 2014 seguido de queda no último ano. Entre 2014 e 2015, a renda domiciliar per capita no 

ERJ passou de, aproximadamente, R$ 1.411 para R$ 1.319, o que representa uma redução de 

6,5%. Essa queda foi um pouco menor do que a observada para o Brasil e o Sudeste, de 7% e 

7,3%, respectivamente. No ERJ, a renda domiciliar per capita registrou pequenas reduções 

em 2007 e 2011, mas não tão acentuadas quanto a observada em 2015.

2.  Para 2016 só foram divulgados os dados dos três primeiros trimestres.

3.  Definida como a razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares 
permanentes e o número total desses indivíduos.

RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE
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GRÁFICO 1

4.  Para o cálculo do percentual de pobres, foi construída uma linha de extrema pobreza regionalizada. Seu valor repre-
senta os custos de uma cesta básica alimentar que contemple as necessidades de consumo calórico de um indivíduo 
em reais de 2015. A linha de pobreza foi definida como o dobro dessa quantia. Para o Estado do Rio de Janeiro, esse 
valor é, aproximadamente, de R$ 139 para área urbana, R$ 126 para área não urbana e R$ 165 para a metrópole.

RENDA DOMICILIAR PER CAPITA (R$ DE 2015) — 2005 A 2015

A redução da renda mensal domiciliar per capita foi acompanhada por um aumento da per-

centagem de pobres4 em 2015 (Gráfico 2) de mais de 1 ponto percentual no ERJ, passando 

de algo em torno de 11% para 12,3%. A percentagem de pobres no Brasil e no Sudeste 

também aumentou em 2015, alcançando 17,6% e 9,7%, respectivamente. O Rio de Janeiro 

permanece com a maior proporção de pobres dos estados do Sul e do Sudeste. 

Por outro lado, o percentual de extremamente pobres manteve-se quase estável entre 2014 

e 2015 tanto no ERJ (2,3% para 2,4%) quanto no SE (2,2% para 2,5%), enquanto no Brasil 

esse percentual aumentou de 4,8% para 5,9%. O ERJ passou a ter a menor percentagem de 

extremamente pobres entre os recortes territoriais analisados.

Fonte: IETS com base na Pnad de 2005 a 2015
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5. O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade na distribuição de renda domiciliar per capita que varia de 0 a 1. 
Quanto mais alto, maior a concentração de renda. 

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

RENDA DOMICILIAR PER CAPITA (R$ DE 2015) — 2005 A 2015

COEFICIENTE DE GINI — 2005 A 2015

Fonte: IETS com base na Pnad de 2005 a 2015

Fonte: IETS com base na Pnad de 2005 a 2015

O Gráfico 3 apresenta a evolução do Coeficiente de Gini5. Nota-se que entre 2005 e 2014 o ERJ teve 

melhora de desigualdade de renda, com a queda do Coeficiente de Gini em um ritmo mais lento 

do que o do Brasil e do Sudeste. Isso fez com que o ERJ se afastasse de ambos, apresentando o 

pior índice de desigualdade. Em 2015, houve uma quebra no padrão de redução observado na dé-

cada: enquanto o Coeficiente de Gini se manteve estável no Brasil e no Sudeste, aumentou no ERJ.
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6.  Ver, por exemplo, a Nota Temática nº 28 (“Renda, pobreza e desigualdade”), de janeiro de 2014, ou a Nota Temática 
nº 35 (“Renda, trabalho e empreendedorismo no Estado do Rio de Janeiro”), de 2015. Disponível em: <http://www.
sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rj/institucional/observatorio-notas-conjunturais>.

Uma característica já destacada em trabalhos anteriores do Observatório Sebrae/RJ é a baixa 

taxa de participação no mercado de trabalho e o alto desemprego no Rio de Janeiro em rela-

ção ao Sudeste e ao Brasil6. Também foi apontado que do início dos anos 2000 até 2014 foi um 

período favorável para o mercado de trabalho brasileiro e flu¬minense: as taxas de desem-

prego atingiram baixas recordes, houve aumento da formalização e elevação dos rendimentos 

do trabalho. Entretanto, 2014 marcou a reversão desse cenário.

O Gráfico 4 revela a evolução da taxa de desemprego na última década. Embora tenha caído 

sucessivamente entre 2005 e 2012, no Estado do Rio de Janeiro ela permaneceu acima da ob-

servada no SE e no país. A partir de 2012, essa tendência se inverteu e houve um aumento da 

taxa de desemprego tanto para o RJ como para o Brasil e o Sudeste. Em 2015 essa elevação 

acelerou, com um aumento de, aproximadamente, 45% para os recortes territoriais analisa-

dos. O nível de desemprego no ERJ permaneceu acima do observado no Brasil e no SE. 

MERCADO DE TRABALHO

GRÁFICO 4

EVOLUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO (%) — 2005 A 2015

Fonte: IETS com base na Pnad de 2005 a 2015.

Nota: A taxa foi calculada apenas para indivíduos com 15 anos ou mais.
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O aumento do desemprego em 2015 ocorreu mesmo com menor pressão de oferta de traba-

lho. Como podemos ver no Gráfico 5, ao longo da década a taxa de participação do ERJ foi con-

sistentemente menor do que a verificada no Brasil e no Sudeste. Em 2015 observou-se uma 

queda acentuada nessa taxa para as três esferas territoriais (sendo mais branda no ERJ). Tal 

queda pode ser explicada pelo chamado fenômeno do desalento, quando as pessoas desistem 

de buscar uma vaga por acreditar que não conseguirão emprego. 

GRÁFICO 5

TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) — 2005 A 2015

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.

Nesta seção focaremos o desempenho recente (de 2014 a 2016) do mercado de trabalho 

no Rio de Janeiro, com base na Pnad Contínua. Além dos recortes territoriais analisados 

anteriormente, no caso do ERJ os indicadores serão explorados em nível intraestadual: 

capital, periferia7 e interior. Na Tabela 1, observa-se que o desemprego aumentou significa-

tivamente entre 2014 e 2016, mais no Rio de Janeiro que na média regional e na brasileira. 

Em termos intraestaduais, verifica-se que o aumento do desemprego em 2015 foi maior na 

capital e na periferia do estado que no interior. A taxa de desemprego na periferia (14,9%) foi 

quase o dobro da observada na capital (8,1%).

MUDANÇAS RECENTES NO MERCADO DE TRABALHO

7. Consideramos periferia todas as cidades da Região Metropolitana que não são a capital.
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TABELA 1

TAXA DE DESEMPREGO (%) — 2014 A 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.

Através dos dados da Pnad Contínua, observa-se que a tendência de queda da participação 

no mercado de trabalho vista no Gráfico 5 foi interrompida em 2016 no Sudeste e no Rio de 

Janeiro. No ERJ, a taxa de participação passou de 58% em 2014 para 59%, atingido o maior 

nível desde 2005. Esse aumento explica, em parte, o crescimento do desemprego obser-

vado anteriormente. Com o agravamento da crise econômica, mais pessoas entraram no 

mercado de trabalho para compor a renda familiar, que, juntamente com a destruição de 

postos de trabalho, gerou o aumento do desemprego8. 

8. Apesar desse crescimento, a taxa de participação do ERJ continua sendo menor do que a da média brasileira e 
a da Região Sudeste. A taxa de participação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é a mais baixa entre as Regi-
ões Metropolitanas que possuem nível de desenvolvimento econômico relativamente similar, conforme revelou o Estu-
do Estratégico do Observatório Sebrae nº 10 “Taxa de participação no mercado de trabalho do Rio de Janeiro: Perfil e 
determinantes” (disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/EstudoEstrategi-
co_Participac%CC%A7a%CC%83o_Outubro2016.pdf>.) Independentemente do recorte geográfico estadual ou metropoli-
tano, os moradores do Rio de Janeiro se inserem menos no mercado de trabalho, o que também é visto na Tabela 2. O es-
tudo mostrou ainda que os grupos mais vulneráveis a uma baixa participação no mercado de trabalho – mulheres e jovens, 
principalmente – são os que efetivamente apresentam as menores taxas de participação no Rio de Janeiro.
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TABELA 2

TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) — 2014 A 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.



NOTA CONJUNTURAL  •  MARÇO DE 2017 •  Nº45

TABELA 3

TOTAL DE OCUPADOS (EM MILHARES) — 2014 A 2016

De fato, após a estagnação de 2015, a ocupação teve queda em 2016 em todos os recortes 

analisados. A queda foi mais forte no ERJ (-2,4%) que no Brasil (-1,9%) e no Sudeste (-1%). 

Na análise intraestadual, nota-se mais perda de postos de trabalho no interior (-3,6%) e na 

periferia da Região Metropolitana (-3,1%) do que na capital (-1%).

A taxa de ocupação no ERJ é historicamente inferior à observada no SE e no país. Além 

disso, apresentou queda em 2015 e 2016 de 52%, atingindo o patamar de 52%. Essa redução 

também foi observada no Brasil e no Sudeste, de 1,9% e 1,1%, respectivamente, que alcan-

çaram níveis de ocupação de, aproximadamente, 54,4% e 55,9%.

Como indica a Tabela 4, a renda mensal do trabalho no ERJ manteve crescimento em 2016 

em relação a 2015, seguindo uma tendência contrária ao Brasil e ao Sudeste, que apresen-

taram redução da renda em 2016 em comparação a 2015 e 2014. Analisando as regiões no 

ERJ, vemos que a remuneração média só cresceu na capital do estado. A capital mantém 

uma renda média de trabalho 58% superior, aproximadamente, à renda da periferia e 46% 

superior à do interior fluminense. 

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.
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TABELA 4

REMUNERAÇÃO HABITUAL MENSAL MÉDIA NO TRABALHO PRINCIPAL

(R$ AGOSTO DE 2016) — 2014 A 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.

As ocupações no Estado do Rio de Janeiro se concentram em serviços (54,2%) e no comér-

cio (18,5%), seguidas por indústria (10,2%), construção civil (8,9%), administração pública 

(6,7%) e agricultura9 (1,5%), segundo dados da Pnad Contínua de 2016. Esse é o padrão que 

se observou também no Sudeste e no Brasil. A única diferença é que para o Brasil a agri-

cultura ultrapassou a construção civil em 2016.

A indústria foi o setor que sofreu maior queda de ocupação entre 2015 e 2016 em todos os re-

cortes territoriais, principalmente no interior fluminense. Além disso, observa-se, na Tabela 

6, que serviços teve desempenho pior no Rio de Janeiro que na média brasileira e no Sudeste, 

devido à queda na periferia da Região Metropolitana. O comércio, apesar de ser o segundo 

ANÁLISE SETORIAL

9. Nas análises a seguir não consideramos a agricultura devido ao baixo número de observações para o ERJ, princi-
palmente ao analisar separadamente as sub-regiões do estado
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setor que mais absorve trabalhadores, também teve desempenho pior no ERJ que no Brasil e 

no Sudeste, devido, principalmente, à queda dos ocupados na Região Metropolitana.

O destaque positivo principal no ERJ foi a construção civil, destoando da queda ocorrida na 

média brasileira e no Sudeste. Esse resultado se deveu ao desempenho do setor na Região 

Metropolitana. Destaca-se que na periferia da Região Metropolitana a construção civil em-

pregou mais que a indústria em 2016 e foi o setor que mais cresceu entre 2015 e 2016 (5,5%). 

É importante notar que a administração pública no ERJ registrou crescimento ao longo dos 

últimos anos, conforme mostrado em trabalhos anteriores do Observatório Sebrae/RJ. Em 

2016, houve continuidade do crescimento na capital, mas na periferia ele ficou estável e 

registrou queda no interior do estado.

TABELA 5

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS POR SETOR DE ATIVIDADE — 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.
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TABELA 6

VARIAÇÃO DO TOTAL DE OCUPADOS POR SETOR DE ATIVIDADE ENTRE 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2014 a 2016.

Com relação aos rendimentos médios auferidos pelos trabalhadores em cada setor de 

atividade da economia, a Tabela 7 indica que a média de salários no ERJ, principalmente 

na capital fluminense, foi superior à do Brasil e inferior ao do Sudeste em todos os setores 

(exceto na indústria e na administração pública, onde os salários fluminenses se revela-

ram mais elevados). 

Pode-se observar na Tabela 7 que os rendimentos em praticamente todos os setores no 

Brasil apresentaram perda salarial de 2015 para 2016, com exceção da construção civil, 

que se manteve estável, e da administração pública. O Sudeste seguiu a mesma tendência 

do Brasil. Já no ERJ, o movimento foi oposto: houve crescimento em todos os setores, 

com exceção da construção civil e da administração pública.
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TABELA 7

REMUNERAÇÃO MENSAL POR SETOR DE ATIVIDADE (R$ DE AGOSTO DE 2016)

E VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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Desde 2015, a tendência de aumento da formalização no mercado de trabalho foi interrom-

pida. Em um contexto de deterioração e de destruição de postos formais, é comum que os 

traba¬lhadores busquem o empreendedorismo como alternativa. 

Como pode ser depreendido da Tabela 9, houve queda no número de empregados com car-

teira de trabalho assinada em 2016, em comparação ao mesmo período do ano anterior em 

todos os recortes territoriais analisados, porém em magnitudes diferentes. O ERJ sofreu uma 

perda de 8% superior à observada no Sudeste (-3,1%) e no Brasil (-3,7%). A proporção de em-

pregados formais no estado (47,6%) continua superior à do Brasil (41,5%) e menor que a do 

Sudeste (49,4%). 

A contrapartida foi, principalmente, o aumento do trabalho por conta-própria no ERJ (6,1%), 

superior ao verificado no Sudeste (4,6%) e à média brasileira (1,2%). Os trabalhadores por 

conta-própria são mais representativos no ERJ (24,5%) do que no Sudeste (21,6%) e menos 

que no Brasil (24,9%). De maneira geral, o empreendedo-rismo, definido como a soma dos 

trabalhadores por conta-própria e empregadores, ganhou impulso no ERJ com o crescimento 

do trabalho por conta-própria entre 2015 e 2016. O interior fluminense é a região que regis-

tra maior proporção de trabalhadores por conta-própria (26,2%), contra 25,7% da periferia e 

22,9% na capital. Já o número de empregadores diminuiu em todos os recortes analisados, 

principalmente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Houve aumento também dos empregados sem carteira assinada, maior que a média regional 

e brasileira, porém estes são menos representativos no ERJ (13,8%) do que no país (18,1%) 

e no Sudeste (15,2%). O maior crescimento do emprego informal ocorreu na periferia, onde 

contabiliza 17,3% dos ocupados, percentual superior ao registrado no interior (15,9%) e na 

capital (9,7%). 

Outra categoria que registrou aumento em todos os recortes analisados foi a de funcionários 

públicos e militares, mais forte na capital, onde é 11,8% maior que no estado (10,5%), no Su-

deste (8,0%) e no país (8,8%). 

POSIÇÃO DE OCUPAÇÃO



NOTA CONJUNTURAL  •  MARÇO DE 2017 •  Nº45

TABELA 8

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO – 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.

TABELA 9

VARIAÇÃO DO TOTAL DE OCUPADOS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO ENTRE 2015 E 2016
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Vimos que a renda do trabalho no ERJ se mostrou mais resiliente, não registrando a queda 

observada na média brasileira e no Sudeste. Quando abrimos por posição na ocupação e no 

recorte territorial na Tabela 10, percebemos que os trabalhadores por conta-própria tiveram 

aumento da renumeração média no ERJ – puxado pela capital –, ao contrário do que acon-

teceu no Brasil e no SE. Esse comportamento também foi verificado para o emprego com 

carteira. Aliás, houve aumento da renda média para todas as posições na ocupação na capital 

do Rio de Janeiro. 

Observa-se que os empregados sem carteira de trabalho assinada possuem a menor média 

de salários, enquanto os empregadores auferem os maiores rendimentos, aproximadamente 

R$ 5 mil, ou superiores, no Brasil, no Sudeste e no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, os 

trabalhadores com e sem carteira assinada no ERJ possuem rendimentos superiores à média 

de salários dessas duas categorias no Brasil e no Sudeste. Já os trabalhadores por conta-

-própria e os empregadores do ERJ possuem rendimentos superiores à média do Brasil, po-

rém inferiores aos dos trabalhadores do Sudeste.

Os dados da Tabela 10 revelam também que os empregadores apresentaram as maiores per-

das de rendimentos em 2016. Na análise intraestadual, vemos que isso se deveu principal-

mente ao comportamento da periferia e do interior, pois na capital todas as categorias obtive-

ram ganhos na remuneração.
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TABELA 10

REMUNERAÇÃO MENSAL POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO (R$ DE AGOSTO DE 2016)

E VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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O empreendedorismo é importante para a geração de trabalho e renda, além de representar, 

aproximadamente, um terço da população ocupada. Nesta seção vamos analisar a conjuntu-

ra desses trabalhadores. De acordo com a Tabela 8, os empregadores e trabalhadores por 

conta-própria respondiam em 2016 por cerca de 28% da ocupação total no ERJ, 29% no Brasil 

e 26% na Região Sudeste.

Com a redução dos postos de trabalho com carteira assinada, era esperado que o empreen-

dedorismo ganhasse relevância. Diante desse quadro, fez-se necessário acompanhar a qua-

lidade do empreendedorismo. Um primeiro indicador de qualidade foi dado pela proporção de 

empregadores no total de empreendedores, pois um indicador de sucesso dos empreendedo-

res é gerar emprego, passando da posição de conta-própria para a de empregador. 

O Gráfico 6 ilustra a evolução da proporção de empregadores no total de empreendedores 

para 2015 e 2016. Nota-se que esse percentual sofreu redução em todos os recortes territo-

riais. Além disso, o ERJ e suas subdivisões possuem uma proporção de empregadores infe-

rior ao SE e ao Brasil. 

EMPREENDEDORISMO NA CRISE

GRÁFICO 6

PROPORÇÃO DE EMPREGADORES NO TOTAL DE EMPREENDEDORES (%) - 2015 E 2016

Outro indicador de qualidade é o grau de formalização entre os empreendedores, isto é, o 

percentual que contribui para a Previdência Social entre os empregadores e os trabalhadores 

por conta-própria. Observa-se no Gráfico 7 que houve um aumento generalizado no grau de 

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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formalização dos empregadores e dos trabalhadores por conta-própria. Entretanto, houve 

uma grande diferença no grau de formalização: no ERJ, em torno de 83,3% dos empregadores 

contribuem com a Previdência, enquanto esse percentual é de 36% entre os trabalhadores por 

conta-própria. Esses percentuais são superiores aos do Brasil, mas inferiores aos do Sudes-

te, com exceção dos empregadores. 

GRÁFICO 7

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADORES E CONTA-PRÓPRIA QUE CONTRIBUEM 

PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (%) - 2015 E 2016

Na Tabela 11, nota-se que o rendimento mensal médio de um empreendedor formal é mais 

elevado que o informal, tanto entre empregadores como entre trabalhadores por conta-pró-

pria. O salário do empreendedor formal é, em média, 66% superior ao informal, sendo essa 

diferença maior entre os trabalhadores por conta-própria (100%) do que entre os empregado-

res (32%). O Estado do Rio de Janeiro é a região analisada com menor desigualdade de salário 

entre o formal e o informal, tanto para empregador como para conta-própria. 

Nota-se também que a redução dos rendimentos médios ocorreu tanto para os empreende-

dores formais quanto para os informais. Além disso, os empregadores formais fluminenses 

receberam, em média, menos que os do SE e os do país, enquanto os informais do ERJ rece-

beram mais que os do SE e do Brasil.

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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TABELA 11

REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS EMPREENDEDORES

POR GRAU DE FORMALIZAÇÃO - 2015 E 2016

A Tabela 12 apresenta as mudanças recentes na ocupação dos empreendedores por setor de 

atividade. Vemos que, como para o total de ocupados, serviços e comércio são os setores que 

mais absorvem os empreendedores. Entretanto, enquanto serviços aumentou sua participa-

ção entre os conta-própria de 2015 para 2016 em todos os recortes territoriais analisados, o 

comércio perdeu participação. Já entre os empregadores ocorreu o oposto: cresceu a partici-

pação do comércio e reduziu a de serviços. 

Vale destacar que a diminuição do número de empregadores é explicada principalmente pela 

diminuição no setor de serviços, enquanto o aumento do trabalho por conta-própria o é pelo 

crescimento nesse setor. Esse comportamento em serviços pode indicar que empregadores 

estão se tornando trabalhadores por conta-própria. Outro setor que registrou crescimento 

tanto do número de trabalhadores por conta-própria quanto de empregadores no ERJ foi a 

construção civil, movimento não verificado no Brasil e no Sudeste. Já a indústria perdeu re-

presentatividade entre empregadores e conta-própria em todos os recortes territoriais. 

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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Em relação à remuneração média dos empreendedores por setor, verificamos que a remu-

neração mais elevada foi no setor de serviços. O rendimento médio, porém, diminuiu em 2016 

para todos os recortes territoriais analisados, exceto entre os trabalhadores por conta-pró-

pria fluminenses (Tabela 13). No comércio e na construção civil também houve redução da 

remuneração entre empreendedores de 2015 para 2016, com exceção do ERJ, onde houve um 

leve aumento de salários entre os comerciantes por conta-própria. Já para indústria, somente 

os empregadores do ERJ e do Sudeste não sofreram redução de rendimentos.

TABELA 12

VARIAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS EMPREENDEDORES POR SETOR DE ATIVIDADE - 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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TABELA 13

 REMUNERAÇÃO DOS EMPREENDEDORES POR SETOR DE ATIVIDADE (R$ AGOSTO DE 2016) - 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.

Outro aspecto interessante de investigar é a distribuição dos trabalhadores por conta-

-própria e dos empregadores por anos de escolaridade. A Tabela 14 aponta que houve um 

aumento dos trabalhadores por conta-própria com Ensino Médio completo e algum nível 

superior em quase todas as esferas territoriais analisadas. Nota-se também uma redução 

da proporção de empregadores com nível superior, sugerindo uma possível migração desse 

grupo da condição de empregador para o trabalho por conta-própria. 
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TABELA 14

VARIAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS EMPREENDEDORES POR ESCOLARIDADE - 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.

Na Tabela 15 analisamos os rendimentos dos empregadores e trabalhadores por conta-

-própria por grau de escolaridade. Como era de esperar, o rendimento médio revelou-se 

crescente conforme o aumento da escolaridade. Houve uma redução no rendimento do tra-

balho entre 2015 e 2016 para todos os recortes territoriais analisados e quase todos os 

níveis de educação. A exceção foram os trabalhadores por conta-própria com algum ensino 

superior no ERJ.
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TABELA 15

REMUNERAÇÃO DOS EMPREENDEDORES POR ESCOLARIDADE (R$ AGOSTO DE 2016)  - 2015 E 2016

Fonte: IETS/ Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE), 2015 a 2016.
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Há alguns anos o Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma crise econômica que gerou piora 

dos indicadores sociais e do mercado de trabalho. Segundo dados da Pnad, 2015 foi o pri-

meiro ano da última década em que se verificou queda na renda domiciliar per capita no 

Brasil, assim como no ERJ e no SE. Essa redução da renda, somada ao aumento da desi-

gualdade de renda no ERJ, pode ser uma das explicações para o crescimento do percentual 

de pobres. Verificamos ainda que o ERJ continua a apresentar indicadores sociais piores 

que o Sudeste, apesar da manutenção da extrema pobreza entre 2014 e 2015.

No tocante ao mercado de trabalho, o crescimento da taxa de desemprego do ERJ persiste 

desde 2013, e, segundo os dados mais recentes da Pnad Contínua, cresceu rapidamente em 

2016. Parte desse crescimento pode se explicar pelo aumento da taxa de participação no 

mercado de trabalho fluminense, mas também pela queda da ocupação, mais forte que a 

média brasileira e a do Sudeste. Não obstante, os rendimentos no Rio de Janeiro se eleva-

ram, ao contrário do que ocorreu no Brasil e no Sudeste. Essa elevação no ERJ foi impulsio-

nada pelo crescimento da renda média dos trabalhadores residentes na capital do estado, 

enquanto aqueles residentes na periferia e no interior sofreram queda. 

Na análise setorial observamos que a maior queda da ocupação ocorreu na indústria para 

todos os recortes territoriais, seguida pelo comércio. Serviços registrou uma diminuição 

da ocupação no ERJ, enquanto construção civil exibiu um aumento, movimento contrário 

ao que ocorreu no Brasil e no SE. Esse crescimento deve ser decorrente das obras para as 

Olimpíadas, uma vez que ocorreu somente na capital. 

Observamos um aumento da renda média no ERJ em todos os setores, exceto na construção 

civil, comportamento impulsionado pela capital. Vale notar, no entanto, que os trabalhadores re-

sidentes na periferia registraram, em média, as maiores perdas salariais entre 2015 e 2016 entre 

as regiões analisadas, puxadas, principalmente, por indústria, serviços e administração pública.

Em relação à posição na ocupação, a queda do emprego com carteira de trabalho assinada 

em 2016 teve como principal contrapartida no ERJ o crescimento do trabalho por conta-

-própria. No Brasil e no SE ocorreu fenômeno similar, porém com menor intensidade. 

A remuneração dos trabalhadores por posição de ocupação no ERJ teve um desempenho 

melhor que para o Brasil e o SE, onde todas as categorias sofreram redução da renda em 

2016. Os trabalhadores fluminenses com carteira e por conta-própria apresentaram cresci-

mento de renda. O crescimento dos rendimentos médios dos trabalhadores por conta-pró-

pria no ERJ se explica por um efeito de composição decorrente do aumento da participação 

e da remuneração de serviços e de trabalhadores com algum nível superior. 

EM RESUMO
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Nesse contexto, houve um aumento da formalização dos microempreendedores em todos 

os recortes territoriais, ou seja, um aumento da participação dos que contribuem para a 

Previdência Social, tanto entre os trabalhadores por conta-própria quanto entre os em-

pregadores. Esse resultado também pode ser reflexo da mudança no perfil dos microem-

preendedores, com o aumento da participação de trabalhadores mais escolarizados e, por 

conseguinte, maior renda e melhores condições para formalização.

Por fim, é importante salientar que a qualidade do empreendedorismo continua sendo um 

desafio para o ERJ, principalmente nesse momento de crise, quando observamos um au-

mento dos trabalhadores por conta-própria, com possíveis reflexos na elevada desigualda-

de que se mantém no estado, uma vez que os microempreendedores que tiveram maiores 

perdas foram os da periferia. 

• Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, o Estado do Rio de Janeiro teve um saldo líquido negativo de 

241,6 mil empregos formais em 2016.

• O saldo negativo de 2016 foi 35% superior, em termos absolutos, ao observado em 2015, 

quando houve destruição de 178,8 mil postos de trabalho no ERJ. Para o Brasil, o saldo ne-

gativo diminuiu de 1,6 milhão em 2015 para 1,3 milhão em 2016.

E MAIS


