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No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE) de 2016, 
26,4 milhões de pessoas são empreendedoras, ou seja, trabalham no próprio negócio como 
conta-própria ou empregador, sendo 85,2% trabalhadores por conta própria e 14,8% 
empregadores. Destes, pouco mais de um quarto (ou 7,4 milhões) têm suas atividades 
registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e 38% (ou 10 milhões) contribuem 
para a Previdência. No Estado do Rio de Janeiro (ERJ), são 2 milhões de empreendedores,  
porém com baixa representatividade dos empregadores (11,2%) em relação ao Brasil (14,8%) 
e à Região Sudeste (SE) (18%). 

Como foi visto na Nota Temática 451, apesar do baixo desempenho do mercado de trabalho 
em geral, em 2016 houve um aumento do percentual de trabalhadores por conta própria e de 
empregadores formais, em termos de contribuição à Previdência. Esse resultado pode ter 
diversas explicações relacionadas ao comportamento da formalização dos empreendedores,  
tanto em termos absolutos quanto em relação ao perfil dos empreendedores formais.  

Tendo em vista a importância da formalização para o desenvolvimento das atividades 
econômicas, esta Nota Temática tem como objetivo, utilizando os dados da Pnad Contínua 
de 2012 a 2016 e os dados sobre os Microempreendedores Individuais (MEI) disponíveis no 
Portal do Empreendedor, analisar possíveis explicações para o aumento da formalização a 
partir das características dos empreendedores fluminenses, comparativamente à média 
nacional e à da Região Sudeste. 

A análise revela que esse processo de aumento da formalização ocorreu em um contexto 
de queda no número de empregadores formais e de aumento dos trabalhadores por conta 
própria. Se considerarmos como indicador de qualidade do empreendedorismo a proporção 
de empregadores sobre o total de empreendedores, verificaremos uma queda nesse 
período. Assim, uma parte do aumento na proporção de formais entre os empreendedores 
pode ser explicada por mudanças na composição conjuntamente com um fenômeno de 
depuração, em que os empregadores e os conta-própria informais e menos qualificados 
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1.  http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Menu%20Institucional/Nota45.pdf.
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saem proporcionalmente mais do mercado de trabalho nesse período. Isso pode ocorrer 
por um acirramento da competitividade, dificultando a manutenção dos negócios de empre-
endedores mais vulneráveis no mercado de trabalho, ou ainda pela deterioração do mercado 
de trabalho, que leva a uma maior procura pelo empreendedorismo2.

Para avaliar os motivos do aumento da formalização observada entre 2015 e 2016 vamos 
analisar os empreendedores separadamente, distinguindo empregadores de trabalhadores 
por conta própria, dada a diferença de composição e nível de formalização entre esses dois 
grupos. Além disso, devido à disponibilidade dos dados, a maior parte da análise, quando 
trata da formalização, considera trabalhadores formais os que contribuem com a Previdência 
Social, ainda que não possuam CNPJ.

A partir dos dados da Pnad Contínua, nos Gráficos 1 e 2 analisamos o grau de formalização, 
isto é, a proporção de trabalhadores que contribuem com a Previdência, em cada grupo de 
trabalhadores, empregadores e conta-própria em todas as unidades da federação (UFs). 
O ERJ apresenta um resultado melhor entre os empregadores, sendo o sexto estado com 
maior formalização em 2016, ficando atrás de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito 
Federal, e quase no mesmo nível de São Paulo, Espírito Santo e Paraná.

GRÁFICO 1  |  PERCENTUAL DE EMPREGADORES FORMAIS POR UF – 2016  FONTE: IETS / Estimativas 

produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2016
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2.  A pesquisa realizada pelo Sebrae (http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.
nsf/b4607994f241c36ef87a76f233fda2cf/$File/7578.pdf) mostra o aumento significativo da proporção de empreen-
dedores por necessidade iniciado em 2015.
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Já entre os conta-própria, apesar do crescimento no grau de formalização verificado em 
2016, o ERJ é o sétimo estado com maior grau de formalização, ficando atrás de quase todos 
os estados das regiões Sul e Sudeste, com exceção de Minas Gerais, e atrás de Rondônia. 
Além disso, é importante notar que a diferença no percentual de formais entre os estados é 
maior entre os trabalhadores por conta própria do que entre os empregadores.

GRÁFICO 2  |  PERCENTUAL DE TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA FORMAIS POR UF – 2016  
FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2016

Nos Gráficos 3 e 4 observa-se que o grau de formalização segue uma trajetória crescente desde 
2013 para ambos os grupos. No ERJ, no início de 2012, menos de 65% dos empregadores contri-
buíam com a Previdência; em 2016 essa taxa passou para 83,3%. Já entre os trabalhadores 
por conta própria, aproximadamente 30% contribuíam com a Previdência em 2013, e 36% 
em 2016. Vale notar, no entanto, que o aumento da formalização no ERJ foi mais significativo 
entre os empregadores, visto que ao final do período o percentual de empregadores 
formalizados no ERJ foi maior que no SE, o que não ocorreu entre os conta-própria, embora 
a distância em relação ao SE tenha diminuído.

GRÁFICO 3  |  PERCENTUAL DE EMPREGADORES FORMAIS POR TRIMESTRE NO BRASIL, NO 

SUDESTE E NO ERJ – 2012 A 2016 FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2012 a 2016
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GRÁFICO 4  |  PERCENTUAL DE TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA FORMAIS POR TRIMESTRE 

NO BRASIL, NO SE E NO ERJ – 2012 A 2016 FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 

2012 a 2016

O comportamento diferenciado da formalização entre os dois grupos pode ser mais bem 
entendido observando-se os Gráficos 5 e 6, que aponta a variação do número absoluto de 
empregadores e trabalhadores por conta própria formais de 2012 a 2016. Houve crescimento 
no número absoluto de trabalhadores formais entre os empreendedores praticamente em 
todo o período para os três recortes territoriais analisados. Esse resultado indica que o 
aumento do grau de formalização verificado pode ser explicado em parte por aumentos 
absolutos dos trabalhadores formais em todos os períodos, exceto para os empregadores 
entre 2015 e 2016, registrando queda para os três recortes analisados. 

No caso específico do Rio de Janeiro entre 2015 e 2016, a queda de 0,3% no número de 
empregadores formais foi inferior à queda de 3,2% no total de empregadores ocorrida no 
último ano, conforme apresentado na Nota Temática 45, de modo que o grau de formaliza-
ção aumentou. O mesmo ocorreu no Brasil e no Sudeste: a queda entre os empregadores 
formais (0,8% e 1,7%, respectivamente) foi inferior à queda entre o total de empregadores 
(2,6% e 3,4%). O aumento da formalização nesse contexto de queda do número de empre-
gadores pode ser decorrente de um efeito de depuração ou de mudança na composição dos 
trabalhadores, ou ainda uma combinação desses dois efeitos.

Já entre os trabalhadores por conta própria houve um aumento do número de formais maior 
do que o obtido para o total de trabalhadores por conta própria em todos os recortes 
geográficos analisados. No ERJ o aumento dos conta-própria formais foi de 13%, mais que o 
dobro do crescimento de 6,1% do total de trabalhadores por conta própria entre 2015 e 2016.  
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GRÁFICO 5  |  VARIAÇÃO DO TOTAL DE EMPREGADORES FORMAIS NO BRASIL, NO SE E NO ERJ – 

2013 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2013 a 2016

GRÁFICO 6  |  VARIAÇÃO DO TOTAL DE TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA FORMAIS NO BRASIL, 

NO SE E NO ERJ – 2013 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2013 a 2016

Na Tabela 1 analisamos o percentual de empregadores e trabalhadores por conta própria 
formais por tipo de formalização, isto é, que contribuem para a Previdência e/ou que têm 
registro no CNPJ. Verificamos, primeiramente, que o percentual de empregadores que possuem 
CNPJ no ERJ (85%) é próximo do que contribui com a Previdência (83,3%). Mas quando 
consideramos quem possui CNPJ e contribui para a Previdência Social, esse percentual de 
empregadores formais é aproximadamente 10 pontos percentuais menor no caso do ERJ 
(76,6%). Já entre os trabalhadores por conta própria, o percentual de trabalhadores que 
possuem CNPJ (18,4% para o ERJ) é bem inferior ao dos trabalhadores que contribuem para 
a Previdência (36%). Considerando formalizados os que, além do CNPJ, contribuem com a 
Previdência, o grau de formalização cai para 15%, superior à média brasileira (14,4%), mas 
bem abaixo da média do Sudeste (19,3%).

A Periferia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é a região do estado que apresenta 
os menores índices de formalidade entre empregadores e conta-própria, com exceção 
do percentual de conta-própria que contribui com a Previdência. Os valores do Interior 
fluminense também são inferiores aos observados na Capital.
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TABELA 1  |  GRAU DE FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES POR TIPO DE FORMALIZAÇÃO – 2016  
FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2016. Dados disponíveis apenas para o 3º e 4º trimestres.

Os dados sobre CNPJ só estão disponíveis na Pnad Contínua do terceiro e quarto trimestres 
de 2016, por isso nas próximas análises nos restringiremos à formalização em termos 
de contribuição previdenciária.

Nesta seção analisaremos o fenômeno do crescimento do percentual de empreen-
dedores formais por setor de atividade, a fim de apontar possíveis explicações para 
mudanças em seu perfil. 

A Tabela 2 apresenta informações sobre o grau de formalização e a variação no número 
total de empregadores e de trabalhadores por conta própria formais por setor de atividade. 
Como há diferença no grau de formalização entre os setores, mudanças ao longo do 
tempo na composição dos empreendedores por setor alteram o grau de formalização 
total. Verificamos que a formalização entre empregadores e conta-própria apresenta 
padrões setoriais parecidos, onde a agricultura e a construção civil possuem graus de 
formalização menores que os outros setores.

Entre 2015 e 2016, observa-se um aumento do grau de formalização em todos os setores3, 
tanto para empregadores como para conta-própria. Esse aumento da formalização foi 
acompanhado por diferentes movimentos no total de empreendedores formais. O padrão 
mais evidente é o de queda quase generalizada dos empregadores na indústria. 

POSSUI CNPJ POSSUI CNPJ E CONTRIBUI 
COM A PREVIDÊNCIA

CONTRIBUI COM 
A PREVIDÊNCIA

EMPREGADOR CONTA-PRÓPRIA EMPREGADOR CONTA-PRÓPRIA EMPREGADOR CONTA-PRÓPRIA

Brasil 82,5 18,6 71,2 14,4 77,9 31,1

Sudeste 87,9 24,6 76,7 19,3 82,5 38,8

ERJ / Total 85,0 18,4 76,6 15,0 83,3 36,0

ERJ / Capital 90,1 21,8 81,4 18,1 84,3 36,0

ERJ / Periferia 80,1 13,2 71,4 9,8 80,7 39,9

ERJ / Interior 81,2 19,8 73,4 16,8 83,5 28,8

FORMALIZAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE

3.  Com exceção dos empregadores do setor de agricultura, que, dada a sua baixa representatividade entre emprega-
dores no Estado do Rio de Janeiro, pode apresentar flutuações derivadas do tamanho da amostra da PNAD. 
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Destaca-se que enquanto o número de empregadores formais no setor de serviços e indús-
tria diminuiu nos três recortes territoriais, o de trabalhadores por conta própria aumentou, 
exceto na indústria fluminense, onde o total de trabalhadores por conta própria formais 
também apresentou queda. Esse fenômeno pode indicar que negócios formais reduziram 
de tamanho diante da crise econômica, migrando de empregador para conta-própria. 

Verifica-se um comportamento diferenciado na construção civil do ERJ em relação ao 
Brasil e ao SE. Nesse setor, o número de empreendedores formalizados cresceu muito 
mais no ERJ, tanto entre empregadores quanto entre trabalhadores por conta própria.  
O nível de formalização previdenciária entre os empregadores da construção civil no 
ERJ é bem superior ao padrão brasileiro e até ao da Região Sudeste. Já os trabalhadores 
por conta própria e empregadores do setor de serviços fluminense possuem um grau de 
formalização inferior ao da Região Sudeste, mas superior ao do Brasil.

Entre os empregadores a variação dos formais acompanha o sinal da variação do total de 
empregadores em cada setor de atividade, conforme visto na Nota Temática 45, com exceção 
do setor de construção civil, que no Sudeste registrou queda no total de empregadores com 
aumento no número de formais. Já entre os trabalhadores por conta própria, houve queda 
no total na indústria para os três recortes territoriais, mas houve crescimento da formalização 
nesse setor entre os trabalhadores por conta própria no Brasil e no Sudeste. 

TABELA 2  |  GRAU DE FORMALIZAÇÃO E VARIAÇÃO DE EMPREENDEDORES FORMAIS POR SETOR DE 

ATIVIDADE – 2015 A 2016 FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 a 2016. 

BRASIL SUDESTE RIO DE JANEIRO

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

E M P R E G A D O R

Agricultura 51,2 52,4 -1,9% 58,6 60,0 0,9% 75,4 58,4 -31,4%

Indústria 78,4 80,2 -6,2% 79,9 83,6 -4,7% 79,1 83,2 -12,9%

Construção  civil 58,4 61,2 -4,2% 64,9 69,9 4,2% 70,3 80,3 24,0%

Comércio 80,1 81,0 3,2% 84,0 84,4 1,6% 83,5 85,2 7,7%

Serviços 80,7 82,0 -2,4% 84,4 85,6 -4,5% 80,3 82,6 -7,0%

C O N T A - P R Ó P R I A

Agricultura 24,1 26,6 7,7% 27,2 27,5 1,6% 29,7 31,6 29,6%

Indústria 24,4 26,4 5,1% 32,4 34,4 1,1% 28,7 29,2 -6,6%

Construção  civil 19,1 20,4 3,7% 25,3 26,4 3,1% 21,4 23,3 12,4%

Comércio 30,4 32,8 9,1% 40,5 41,9 5,9% 33,5 37,4 10,0%

Serviços 37,4 39,0 11,9% 45,8 46,2 12,4% 41,8 42,8 17,0%
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Nesta seção vamos analisar o fenômeno do crescimento do percentual de empreendedores 
formais por suas características, começando por escolaridade. Como era de esperar, o 
grau de formalização é crescente com o nível de escolaridade, tanto para os empregadores 
quanto para os conta-própria, isto é, quanto maior o nível de escolaridade, maior a chance 
de ser formal. Entre os conta-própria que possuem ensino fundamental incompleto, apenas 
24,8% contribuem para a Previdência, enquanto entre os que possuem algum ensino superior 
58,5% são formais no ERJ. 

Vemos que no ERJ tanto para empregadores como para conta-própria alguns níveis de 
escolaridade, apesar de terem crescimento no percentual de formais, tiveram queda no 
número total de empreendedores formais. Esse comportamento indica um processo de 
depuração em favor dos empreendedores formais, isto é, para esses níveis de educação 
houve uma queda maior no número total de informais. Isso ocorreu, por exemplo, entre os 
empregadores com ensino fundamental incompleto no ERJ, que sofreram uma queda de 
2,7%, com aumento no grau de formalidade.

O número de empregadores formais com algum nível superior também diminuiu (menos 
11,8% ou 10,9 mil) no ERJ, enquanto o de trabalhadores por conta própria aumentou (21,2% 
ou 31,2 mil), indicando mais uma vez que negócios liderados por empreendedores de maior 
escolaridade podem ter reduzido de tamanho em função da crise atual, contribuindo para 
o aumento do grau de formalização entre os trabalhadores por conta própria. Esse movi-
mento não ocorreu nos outros recortes analisados, onde apenas os empregadores de baixa 
escolaridade (que não possuem ensino médio completo) sofreram queda.

TABELA 3  |  GRAU DE FORMALIZAÇÃO E VARIAÇÃO DE EMPREENDEDORES FORMAIS POR ESCOLA-

RIDADE – 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 a 2016. 

FORMALIZAÇÃO PELAS CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDEDORES

BRASIL SUDESTE RIO DE JANEIRO

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

E M P R E G A D O R

Fundamental Incomp. 57,1 56,7 -8,0% 66,9 63,7 -16,5% 70,4 74,7 -2,7%

Médio incompleto 70,2 70,3 -8,0% 73,2 74,1 -6,8% 69,1 70,3 4,2%

Médio completo 78,4 79,5 0,5% 82,3 83,3 1,0% 82,0 84,4 16,0%

Algum superior 85,5 87,6 2,2% 86,4 89,0 1,4% 84,9 87,7 -11,8%

C O N T A - P R Ó P R I A

Fundamental Incomp. 19,9 21,6 2,9% 27,3 27,6 -1,9% 22,1 24,8 18,3%

Médio incompleto 26,4 27,9 2,9% 31,8 31,6 -2,8% 27,3 27,7 -5,0%

Médio completo 35,0 36,7 15,5% 41,6 42,8 16,6% 38,3 39,2 12,7%

Algum superior 54,0 54,7 13,6% 57,5 57,6 13,8% 56,2 58,5 21,2%
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No tocante à idade, a faixa etária de 40 a 65 anos, que contempla a grande maioria dos em-
pregadores, é também a que apresenta maior grau de formalização, tanto para empregadores 
como para trabalhadores por conta própria para os três recortes territoriais analisados. 
Porém, entre os empregadores nessa faixa etária, houve queda quase generalizada do 
número total de empregadores formais entre 2015 e 2016 e entre os empregadores de 
25 a 39 anos, e aumento do grau de formalização, indicando um fenômeno de depuração 
entre esses trabalhadores. Esse fenômeno também foi verificado entre os empregadores 
fluminenses com mais de 65 anos.

Já entre os trabalhadores por conta própria houve crescimento no número total de tra-
balhadores para todas as idades e recortes territoriais, assim como aumento do grau de 
formalização, indicando maior entrada de trabalhadores formais em todas as faixas etárias.

TABELA 4  |  GRAU DE FORMALIZAÇÃO E VARIAÇÃO DE EMPREENDEDORES FORMAIS POR FAIXA 

ETÁRIA – 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 a 2016. 

BRASIL SUDESTE RIO DE JANEIRO

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

PROP.  
FORMAIS 

2015

PROP.  
FORMAIS 

2016

VARIAÇÃO
FORMAIS
2015 2016

E M P R E G A D O R

15 a 24 anos 68,7 72,0 16,7% 77,4 84,4 37,6% 74,2 74,0 27,1%

25 a 39 anos 77,8 78,7 -0,2% 83,7 83,5 -0,4% 82,6 82,6 -5,9%

40 a 64 anos 78,9 80,3 -2,9% 83,4 84,9 -4,5% 82,5 86,5 2,6%

65 anos ou mais 51,6 57,0 14,8% 53,5 59,3 11,6% 63,7 62,0 -14,2%

C O N T A - P R Ó P R I A

15 a 24 anos 13,0 15,4 26,7% 17,9 18,2 19,8% 12,0 14,0 29,8%

25 a 39 anos 27,5 29,9 12,5% 37,2 38,4 13,4% 32,0 34,0 14,1%

40 a 64 anos 33,7 35,8 6,3% 42,4 44,0 4,6% 38,4 41,3 12,2%

65 anos ou mais 16,5 19,2 13,9% 19,9 22,1 15,6% 21,9 20,7 9,5%

As mulheres empregadoras e por conta própria contribuem mais para a Previdência 
que os homens em quase todos os recortes territoriais selecionados, com exceção das 
trabalhadoras fluminenses por conta própria menos formalizadas que os homens. Para os 
trabalhadores por conta própria houve crescimento no número total de formais para homens 
e mulheres, mas com maior intensidade entre as mulheres. Já entre os empregadores, 
no ERJ houve queda no número de formais entre as mulheres. No SE houve queda de 
empregadores formais tanto para mulheres como para homens.
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TABELA 5  |  GRAU DE FORMALIZAÇÃO E VARIAÇÃO DE EMPREENDEDORES FORMAIS POR GÊNERO 

– 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 a 2016. 

BRASIL SUDESTE RIO DE JANEIRO

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

E M P R E G A D O R

Proporção de formais 2015 74,6 81,0 79,7 84,2 79,9 82,7 74,2 74,0 27,1%

Proporção de formais 2016 76,2 81,8 81,4 85,0 81,9 86,2 82,6 82,6 -5,9%

Variação de formais 2015 e 2016 -1,1% -0,2% -1,2% -2,8% 2,3% -5,2% 82,5 86,5 2,6%

C O N T A - P R Ó P R I A

Proporção de formais 2015 28,8 29,1 37,7 37,5 34,2 33,0 12,0 14,0 29,8%

Proporção de formais 2016 30,5 32,3 38,6 39,3 36,1 35,7 38,4 41,3 12,2%

Variação de formais 2015 e 2016 8,6% 10,1% 7,4% 9,4% 12,7% 13,6% 21,9 20,7 9,5%

PERFIL DOS EMPREENDEDORES COM CNPJ E CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA

A Tabela 7 mostra o grau de formalidade em 2016, considerando os indivíduos que possuem 
CNPJ e contribuem para a Previdência, ao mesmo tempo, pelas características analisadas 
anteriormente. Os padrões observados são similares aos verificados quando consideramos 
formais os que apenas contribuem com a Previdência. Os valores, contudo, são inferiores, 
principalmente entre os conta-própria.

Uma diferença no padrão registrado anteriormente nesta Nota Temática refere-se à pro-
porção de formais na agricultura e na construção civil, onde o percentual de empregadores 
e de trabalhadores por conta-própria que possuem CNPJ e contribuem com a Previdência é 
bastante inferior ao daqueles que só contribuem com a Previdência, indicando que há baixa 
frequência de CNPJs nesses segmentos. 
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TABELA 6  |  PROPORÇÃO DE FORMAIS QUE POSSUEM CNPJ E CONTRIBUEM COM A PREVIDÊNCIA 

POR CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR – 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad 

Contínua (IBGE) 2016. Dados disponíveis apenas para o 3º e 4º trimestres.

EMPREGADOR CONTA-PRÓPRIA

BRASIL SUDESTE ERJ BRASIL SUDESTE ERJ

S E T O R  D E  A T I V I D A D E

Agricultura 31,1 3,3 42,1 7,3 25,8 5,0

Indústria 76,4 13,0 81,5 15,7 71,3 11,0

Construção civil 46,9 5,6 54,8 6,6 57,6 4,3

Comércio 77,4 20,7 81,1 25,8 83,6 17,4

Serviços 75,8 20,9 80,0 24,8 74,3 20,1

E S C O L A R I D A D E

Fundamental incompleto 47,8 6,3 56,2 9,2 54,7 6,0

Médio incompleto 61,5 11,3 67,8 13,2 61,6 8,7

Médio completo 74,7 18,7 78,9 21,8 79,2 16,8

Algum superior 81,4 35,0 83,1 37,2 83,4 33,9

F A I X A  E T Á R I A

18 a 24 anos 67,3 6,2 82,9 6,9 77,8 6,9

25 a 39 anos 73,0 15,7 78,7 20,9 74,0 20,9

40 a 64 anos 72,8 15,6 78,3 21,0 79,6 21,0

65 anos ou mais 52,1 8,6 55,0 12,4 59,9 12,4

G Ê N E R O

Homem 69,3 13,6 75,7 18,6 74,7 14,5

Mulher 75,9 16,1 79,3 20,7 81,0 16,0

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA

Como vimos, entre os trabalhadores por conta própria houve aumento no total de formais 
em todos os recortes territoriais entre 2015 e 2016, sendo esse crescimento mais intenso 
no ERJ (13%), em relação ao Brasil (8,1%) e no Sudeste (9,1%). Para se entender melhor 
esse aumento e as diferenças entre as regiões, analisamos a contribuição de cada setor de 
atividade, com escolaridade, faixa etária e gênero, no aumento total dos trabalhadores por 
conta própria.

O setor que mais contribuiu para o crescimento dos conta-própria formais foi o de serviços 
nos três recortes territoriais, seguido pelo de comércio, como revela o Gráfico 7. No ERJ o 
setor de construção civil teve um importante desempenho, contribuindo com uma parcela 
bastante superior, se comparada a outros recortes territoriais. A construção civil no estado 
contribuiu com 13,1% em comparação aos 4,5% do Brasil e aos 5,2% do Sudeste.



NOTA TEMÁTICA  •  Nº46  •  ABRIL DE 2017

GRÁFICO 7  |  CONTRIBUIÇÃO POR SETOR PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES POR 

CONTA-PRÓPRIA – 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 e 2016

No ERJ, os trabalhadores por conta própria com algum nível superior foram os que mais 
contribuíram para o crescimento dos formais; já no Brasil e no Sudeste, foram os trabalha-
dores com ensino médio completo. Outra diferença entre os recortes territoriais que chama a 
atenção é a contribuição dos trabalhadores com ensino fundamental incompleto, que no ERJ 
contribuem com 28,1% do aumento dos trabalhadores por conta própria formais, enquanto no 
Brasil contribuem com 10,3%, e no Sudeste com -6%.

GRÁFICO 8  |  CONTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

POR CONTA PRÓPRIA – 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 e 2016
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No ERJ o grupo de trabalhadores por conta-própria formais entre 40 e 64 anos foi o que 
mais contribuiu para o aumento dos formais, o que ocorreu também no Brasil. Já no Sudeste, 
os jovens de 25 a 39 anos foram os que mais contribuíram para o aumento dos trabalhadores 
por conta própria formais, como mostra o Gráfico 9.

No Gráfico 10 temos as contribuições por gênero para o crescimento dos trabalhadores 
por conta própria formais. Vemos que nos três recortes os homens foram os que mais 
contribuíram, mas note-se que as contribuições são parecidas com a distribuição dos 
conta-própria por gênero.

GRÁFICO 9  |  CONTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES POR 

CONTA-PRÓPRIA – 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 e 2016

GRÁFICO 10  |  CONTRIBUIÇÃO POR GÊNERO PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES POR 

CONTA-PRÓPRIA – 2015 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2015 e 2016
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O Microempreendedor Individual (MEI) foi instituído por meio de Lei Complementar em 
2008, mas entrou em vigor em 2009. Consiste em figura jurídica desenhada para fundamen-
talmente aumentar a formalização dos microempreendedores e a cobertura previdenciária 
dos trabalhadores autônomos e por conta própria. O MEI tem uma forma simplificada de 
recolhimento do imposto e de contribuições por meio de um valor fixo mensal independente 
do faturamento, desde que o empreendedor tenha um faturamento inferior ao rendimento 
máximo definido pela lei, atualmente R$ 60 mil. 

Uma aproximação do público potencial da lei pode ser obtida através das estimativas da Pnad/
IBGE sobre o número de trabalhadores por conta própria e empregadores com um empregado. 
Assim, para analisar a cobertura da categoria de Microempreendedor Individual entre público-
-alvo pode-se observar a razão entre o número total de MEIs sobre o total de empreendedores 
(no caso, a soma de empregadores com trabalhadores por conta própria). A Tabela 7 indica 
que essa razão sofreu um crescimento acelerado desde 2012, o que pode ser explicado 
principalmente pelo forte aumento no número total de MEIs, como mostra o Gráfico 7. 

No Estado do Rio de Janeiro, e principalmente na sua Capital, nota-se um crescimento de 
MEIs relativamente maior do que o constatado para o Brasil e o Sudeste. Em 2016 a Capital 
apresentou uma proporção de MEIs sobre empreendedores de 42,9%, enquanto no ERJ a 
taxa foi de 40,4% e no Brasil e Sudeste de 25% e 32,5%, respectivamente.  

TABELA 7  |  PROPORÇÃO DE MEIS ENTRE OS EMPREENDEDORES NO BRASIL, NO SE E NO ERJ – 

2012 A 2016  FONTE: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2012 a 2016. 

Ao longo do tempo foram feitas alterações que mudaram as regras de enquadramento do 
MEI, por exemplo, em 2011 foi alterado o rendimento anual máximo permitido ao microem-
preendedor para se enquadrar como MEI, logo, parte do crescimento observado nesse ano 
deveu-se a essa mudança. Em 2015, foram acrescentadas novas atividades econômicas 
abrangidas pela legislação do MEI, com impacto expressivo nas adesões ao programa, sendo 
um pouco maior no ERJ. 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

BRASIL SUDESTE
RIO DE JANEIRO

ESTADO CAPITAL PERIFERIA INTERIOR

2012 11,1 14,4 18,5 18,7 18,0 18,7

2013 14,9 19,3 24,3 25,5 23,3 23,9

2014 18,6 24,5 30,3 31,0 29,7 30,1

2015 21,6 28,4 36,0 37,8 35,5 34,2

2016 25,0 32,5 40,4 42,9 39,8 37,5
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GRÁFICO 11  |  VARIAÇÃO DO TOTAL DE MEI NO BRASIL, NO SE E NO ERJ – 2011 A 2016  FONTE: IETS / 

Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2010 a 2016

EM RESUMO

O Estado do Rio de Janeiro vive um período de crise econômica desde 2014 que gerou piora dos 
indicadores sociais e do mercado de trabalho, com queda nos postos de trabalho formais 
e aumento do desemprego. Outro reflexo da crise foi o crescimento do número de pessoas 
que iniciaram negócios próprios no estado em 2016. Esse aumento, porém, foi observado 
apenas entre os trabalhadores por conta própria (6,1%), uma vez que os empregadores 
sofreram queda de -3,2%, indicando uma piora na qualidade dos empreendedores. 

Apesar desse contexto, houve aumento do grau de formalização dos empreendedores em 
termos de contribuição para a Previdência Social, tanto entre os trabalhadores por conta 
própria quanto entre os empregadores. No Rio de Janeiro, esse crescimento foi mais acentu-
ado, o que fez com que a proporção de empregadores formais superasse a média do Sudeste 
e a de conta-próprias se aproximasse da média da região.  

Esse resultado decorreu de diferentes comportamentos entre trabalhadores por conta 
própria e empregadores no ERJ. Entre os conta-própria esse crescimento aconteceu por 
um aumento no número de formais (13%), maior que o crescimento total de trabalhadores 
(6,1%). Já entre os empregadores, o aumento no grau de formalização se deu devido à queda 
entre os formais (-0,3%) ter sido menor do que a do total (-3,2%).

Na análise setorial e por características dos trabalhadores verificamos um crescimento 
quase generalizado do grau de formalização, tanto entre os empregadores quanto para os 
trabalhadores por conta própria. Considerando as mudanças setoriais, em termos absolutos, os 
empregadores formais do setor de serviços foram os que sofreram a maior queda, seguidos 
pelos da indústria. Enquanto o número de empregadores formais em serviços e na indústria 
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diminuiu, o de conta-própria aumentou, indicando uma possível redução do tamanho dos 
negócios formais diante da crise econômica. Esse fenômeno foi verificado também no Brasil 
e no Sudeste, porém com menor intensidade que no ERJ. Vale destacar o comportamento 
da construção civil no ERJ, que teve um forte crescimento do número de empregadores e 
de trabalhadores por conta própria formais.

Analisando a variação de empreendedores formais por escolaridade, nota-se que o aumento 
no grau de formalização entre os trabalhadores por conta própria foi impulsionado prin-
cipalmente pelo aumento de trabalhadores com algum ensino superior. Em 2016 no ERJ 
houve um crescimento de aproximadamente 31 mil (ou 21,2%) dos trabalhadores por conta 
própria formais com algum ensino superior, o que representa 42% do aumento de trabalhado-
res por conta própria formais. Entre os empregadores fluminenses a queda dos formais teve 
como principal causa a diminuição de empregadores com algum ensino superior (-11,8% ou 
10,8 mil). Essa redução pode ter contribuído para o crescimento mais elevado do número de 
trabalhadores por conta próprias formais com algum nível superior e, por conseguinte, do 
grau de formalização.

O aumento do grau de formalização em 2016 também foi praticamente generalizado quando 
analisamos por gênero e faixa etária dos empreendedores, com exceção dos que possuem 
mais de 65 anos no ERJ. 

Apesar desse processo de formalização em termos de contribuição para a Previdência, 
nota-se uma proporção bem menor de empreendedores com registro no CNPJ, sobretudo 
entre os trabalhadores por conta própria. Nesse sentido, um fator que tem contribuído para 
o aumento da formalização de empreendedores, e principalmente dos trabalhadores por 
conta própria, é a figura do Microempreendedor Individual, reduzindo significativamente o 
custo da formalização. Embora tenha desacelerado nos últimos anos, a taxa de crescimento 
do MEI continua elevada. No ERJ, por exemplo, o crescimento em 2016 foi de 17,5%, e a parcela 
de MEI sobre o total de empreendedores alcançou 40,4%.

Em suma, há indícios de que o processo de formalização havido em 2016 está relacionado 
a três movimentos paralelos. Primeiramente, houve um processo de “depuração” dos 
empregadores, isto é, houve uma redução menor do número de formais que do total de 
empregadores ou dos informais. Também houve uma aparente transição do status de em-
pregador para conta-própria, por exemplo, no setor de serviços, e entre empregadores com 
algum nível superior, o que pode ser entendido como negócios que reduzem de tamanho 
como estratégia de sobrevivência na crise. Por fim, ressalte-se o processo de formalização 
do conta-própria, possivelmente associado ao crescimento do MEI.
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E MAIS...

•   Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 
eliminados 1.321.994 postos de trabalho formais no Brasil em 2016, diminuindo o estoque 
de vagas formais em 3,33%. Houve queda em todos os setores, mas o setor de serviços 
apresentou a maior redução do estoque de vagas em termos absolutos, com 157,6 mil 
postos a menos, seguido pelo setor da indústria de transformação, que perdeu 130,6 mil vagas. 
Aproximadamente um entre cinco postos formais destruídos no Brasil estava no ERJ.

•   Com base nos dados da Pnad Contínua, a remuneração média dos empreendedores 
formais em 2016 no ERJ, isto é, que contribuem com a Previdência, foi de R$ 3.029; já 
entre os empreendedores informais, foi de R$ 1.772. Ambos os valores sofreram queda 
em relação a 2015. 

•   O rendimento médio dos empreendedores formais e informais no ERJ foi superior à 
média brasileira, de R$ 2.892 e R$ 1.473, respectivamente. De 2015 para 2016 também 
houve queda no rendimento dos empreendedores brasileiros.


