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Os microempreendedores – trabalhadores por conta própria e empregadores  
formais e informais de estabelecimentos com até 10 pessoas ocupadas1 – somam 
4,7 milhões no Brasil Metropolitano, em 2011, representando 21% da população  
ocupada, segundo os dados da Pesquisa Mensal do Emprego (PME/IBGE).  
Em relação a 2006, houve um aumento de aproximadamente 300 mil pessoas, quando  
a participação era de 22% do total de ocupados. Observa-se, entretanto, uma queda 
do número de empregadores. Esta queda foi mais do que compensada pelo aumen-
to da quantidade de trabalhadores por conta própria no período. Esta posição na 
ocupação passou de 82% para 84% do total de microempreendedores, entre 2006 e 
2011, como pode ser visto na Tabela 1.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) são 1,27 milhão de microempre-
endedores (24% da população ocupada). Essa participação mais elevada se deve à 
proporção maior de trabalhadores por conta-própria na RMRJ em relação à média 
das regiões metropolitanas brasileiras. Como contrapartida, a proporção de em-
pregadores é menor.

Entre 2006 e 2011, o número de microempreendedores diminuiu 0,2% na RMRJ.  
A queda é atribuída à redução de 24 mil (de 194 mil para 170 mil) na quantidade de em-
pregadores superior ao incremento de 21 mil trabalhadores por conta própria (de 1,08 
milhões para 1,1 milhões) nos últimos cinco anos. Nota-se, portanto, na comparação 
com o Brasil Metropolitano, uma queda percentual maior dos empregadores e um 
aumento menor dos trabalhadores por conta própria no Rio de Janeiro nesse período. 
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1.  No total de pessoas ocupadas no estabelecimento inclui-se o proprietário do negócio.  
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TABELA1  |  NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES NO BRASIL E RMRJ (2006| 2011) 
Fonte: PME|IBGE.

A fim de qualificar o perfil dos microempreendedores no Rio de Janeiro, analisa-se 
a seguir a evolução das características pessoais e ocupacionais dos empregadores 
e de trabalhadores por conta própria na RMRJ e no Brasil Metropolitano, em 2006 e 
2011, com base na Pesquisa Mensal do Emprego (PME|IBGE).

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DOS MICROEMPREENDEDORES

Os microempreendedores são majoritariamente homens na RMRJ. As mulheres não 
chegam a um terço dos empregadores e são 40% dos trabalhadores por conta pró-
pria. Esses percentuais não diferem expressivamente da média metropolitana bra-
sileira. Nota-se, entretanto, que o peso das mulheres no total de empregadores têm 
se elevado nos últimos anos, fenômeno mais acentuado na RMRJ. Elas permanecem 
recebendo menos do que os homens. Embora o diferencial tenha diminuído entre os 
empregadores, aumentou no grupo dos trabalhadores por conta própria.

O empreendedorismo é uma alternativa crescente com a idade e essa tendência tem 
se intensificado nos últimos anos. O grupo etário com mais de 50 anos representa 
37% dos microempreendedores e se considerarmos as pessoas com 40 anos ou 
mais totalizam quase dois terços. Já os jovens com até 29 anos representam 13%, 
em 2011, percentual bem menor do que os 16% de 2006. A experiência, o conheci-
mento tácito, os contatos adquiridos ao longo da vida e o acúmulo de recursos para 
iniciar um negócio são fatores relevantes na decisão de empreender.

Micro 
Empreendedor

Brasil Metropolitano RMRJ

2006 % 2011 % 2006 % 2011 %

Conta Própria 3.662.568 82% 3.932.667 84% 1.084.991 85% 1.106.085 87%

Empregador 783.087 18% 758.566 16% 193.864 15% 170.725 13%

TOTAL 4.445.655 100% 4.691.233 100% 1.278.855 100% 1.276.810 100%



O nível de instrução dos microempreendedores é mais baixo do que a média dos 
ocupados. Isto ocorre pelo peso dos trabalhadores por conta própria que possuem 
escolaridade bem inferior a dos empregadores. Apesar de mais escolarizados do 
que a média dos microempreendedores metropolitanos e da tendência recente de 
escolarização, metade dos microempreendedores da RMRJ não concluiu o ensino 
médio e 31% sequer completou o ensino fundamental. 

GRÁFICO 1 |  DISTRIBUIÇÃO DOS MICROEMPREENDEDORES POR ESCOLARIDADE 
NA RMRJ (2011)   Fonte: PME|IBGE.

Nota-se, porém, que a escolaridade assume um papel relevante nos rendimentos 
dos microempreendedores. Controlando pelo sexo, idade, posição na família, um 
ano a mais de estudo representa um ganho de 11,6% de renda para os microem-
preendedores da RMRJ (percentual similar aos 12% estimados para média das 
regiões metropolitanas).



TABELA 2 |  MICROEMPREENDEDORES POR CARACTERÍSTICAS PESSOAIS NA 
RMRJ (2006 | 2011)   Fonte: PME|IBGE.

Perfil

Conta Própria Enpregador Total

2006 2011 2006 2011 2006 2011

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popula-
ção

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

RMRJ 1.084.991 1,04 1.106.085 1,32 193.864 2,86 170.725 3,62 1.278.854 1,32 1.276.810 1,63

Sexo

Homem 61% 1,17 60% 1,49 72% 2,99 68% 3,67 63% 1,49 61% 1,81

Mulher 39% 0,85 40% 1,07 28% 2,52 32% 3,52 37% 1,04 39% 1,34

Condição no domicílio

Chefe 57% 1,20 58% 1,48 71% 2,99 70% 3,72 59% 1,52 59% 1,81

Cônjuge 22% 0,82 24% 1,16 18% 2,86 21% 3,75 22% 1,07 24% 1,47

Filho 15% 0,88 13% 1,01 8% 2,10 7% 2,53 14% 0,99 12% 1,12

Outros 5% 0,82 5% 1,16 3% 2,00 2% 2,85 5% 0,94 4% 1,29

Cor

Branca 53% 1,33 50% 1,67 72% 3,19 70% 4,15 56% 1,70 53% 1,81

Negra 47% 0,72 12% 0,98 28% 2,03 30% 2,40 44% 0,84 47% 1,10

Amarela 0% 0,63 0% 1,06 0% 5,52 0% 1,92 0% 2,08 0% 1,37

Indígena 0% 0,48 38% 1,83 0% #VALOR! 0% 4,30 0% 0,48 0% 2,46

Escolaridade

Fundamental 
Incompleto 42% 0,62 33% 0,78 23% 1,45 15% 1,78 39% 0,69 31% 0,95

Fundamental 
Completo 21% 0,75 20% 0,89 16% 1,86 15% 1,96 20% 0,88 19% 1,01

Médio Com-
pleto ou mais 38% 1,68 47% 1,89 62% 3,64 70% 4,38 41% 2,13 50% 2,36

Faixa Etária

Até 17 anos 1% 0,31 1% 0,38 0% 2,65 0% 1,61 1% 0,33 1% 1,82

De 18 a  
24 anos 6% 0,59 5% 0,85 2% 1,36 2% 1,60 6% 0,63 5% 0,90

De 25 a  
29 anos 9% 0,91 7% 1,11 7% 2,22 5% 2,87 9% 1,07 7% 1,28

De 30 a  
39 anos 23% 0,99 23% 1,30 20% 2,45 24% 3,40 23% 1,18 23% 1,60

De 40 a  
49 anos 28% 1,15 27% 1,36 32% 2,73 32% 3,43 29% 1,42 27% 1,68

De 50 a  
64 anos 27% 1,17 32% 1,40 33% 3,34 30% 4,14 28% 1,56 31% 1,76

65 anos  
ou mais 5% 1,04 6% 1,63 6% 3,73 7% 4,18 5% 1,49 6% 2,00

Também no recorte por cor, observa-se uma diferença significativa entre os emprega-
dores e os trabalhadores por conta-própria. O primeiro grupo tem maior participação 
de brancos (70%), enquanto no segundo metade dos trabalhadores são brancos e a ou-
tra metade é constituída por negros (pretos e pardos). Como esperado, o padrão veri-
ficado entre os trabalhadores por conta-própria se reflete nos microempreendedores 



como um todo. A remuneração média dos microempreendedores negros aumentou, 
tanto para trabalhadores por conta própria quanto para os empregadores, mas de 
uma maneira geral ainda é bastante inferior ao auferido pelos brancos.

A Tabela 2 mostra também que os microempreendedores são, em grande medida, 
os principais responsáveis no domicílio em que residem, pois representam mais de 
50% do número de empregadores de ambas as categorias, chegando a 70% dos em-
pregadores. Os microempreendedores chefes de família são os que auferem a maior 
remuneração média das posições na família. 

Passando para a análise em termos de ocupação, de acordo com a Tabela 3, os da-
dos apontam que mais de 80% dos microempreendedores da RMRJ tem dois ou mais 
anos neste posto de trabalho, sendo ainda maior entre os empregadores (90%), valo-
res não muito diferentes do verificado no Brasil metropolitano. Percebe-se ainda um 
aumento do percentual de microempreendedores que estão atuando neste trabalho 
há mais de dois anos.  

Os dados mostram também que a maioria dos microempreendedores não conclui cur-
sos de qualificação profissional2, embora de 2006 para 2011 os números indiquem 
uma ligeira melhora neste quesito. Considerando a média das metrópoles brasileiras, 
o percentual de microempreendedores com cursos de qualificação passou de 25% 
para 30% entre 2006 e 2011. Na RMRJ os percentuais apresentaram uma evolução 
de 17% para 22%. Em média, tanto nas metrópoles nacionais quanto na RMRJ, os 
que conseguem concluir um curso de qualificação são aqueles que auferem a maior 
remuneração. Porém, enquanto no Brasil a diferença de renda média entre os que 
concluíram e os que não concluíram curso de formação profissional diminuiu, de R$ 
850 para R$ 760, na RMRJ a diferença média caiu ainda mais, de R$ 620 para R$ 340.

Mais de 96% dos micro e pequenos empreendedores se dedicam exclusivamente ao 
microempreendedorismo. Como era de se esperar, os empreendedores que pos-
suem mais de um emprego auferem os maiores ganhos de rendimento. No ano de 
2011, a média do rendimento considerando todos os microempreendedores com 3 
ou mais vínculos foi de R$ 4,8 mil, e no caso dos empregadores esse rendimento 
chegou a superar os R$ 9,5 mil. 

2.  A PME pergunta se o indivíduo concluiu ou freqüenta cursos de qualificação profissional em geral.    



No que se refere à contribuição para a previdência social, a RMRJ tem desempenho 
aquém do verificado na média nacional. Somente 28% dos microempreendedores 
contribuem para a previdência social na RMRJ, percentual inferior à média das regi-
ões metropolitanas, 31%. Nos últimos cinco anos, nota-se um aumento na contribui-
ção para a previdência, sobretudo dos trabalhadores por conta própria. Mas há ainda 
grande gap de formalização previdenciária entre os dois grupos: apenas 24% dos 
conta-próprias contribuem ante 60% dos empregadores. Como era de se esperar, os 
que contribuem, em média, recebem maior remuneração.

A PME/IBGE fornece duas variáveis que permitem intuir sobre a subutilização da 
capacidade produtiva da população ocupada: a subocupação por horas trabalhadas3, 
quando a pessoa deseja encontrar uma ocupação alternativa à que possui e nela se 
engajar, e a busca por outro emprego. As duas variáveis indicam melhora na quali-
dade do trabalho nos últimos cinco anos. A proporção relativa de microempreende-
dores que estão a procura de outro emprego diminuiu de 7% para 4%, proporções 
estas similares as observadas para a média brasileira. Enquanto apenas 1% dos 
empregadores estão em busca de outro emprego, entre os trabalhadores por conta 
própria esse percentual é de 5%. De fato, os que procuram outra ocupação são os 
que auferem os menores ganhos monetários. 

No que se refere à subocupação, o percentual de microempreendedores que se en-
contram na categoria de subocupados diminuiu de 4% para 2%. Vale ressaltar que 
esse percentual é a metade do observado na média das regiões metropolitanas. 

A queda do número relativo de microempreendedores não satisfeitos com suas ocu-
pações, juntamente com o aumento na remuneração média e a redução da subocu-
pação, podem estar refletindo um bom momento do mercado de trabalho e propício 
para o microempreendedor permanecer no negócio.

3. A PME|IBGE define como pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas as pessoas que tra-
balharam efetivamente menos de 40 horas na semana de referência, no seu único trabalho ou no conjunto 
de todos os seus trabalhos, gostariam de trabalhar mais horas que as efetivamente trabalhadas na semana  
de referência e estavam disponíveis para trabalhar mais horas no período de 30 dias, contados a par-
tir do primeiro dia da semana de referência.” Assim, a subocupação por horas de trabalho existe quando  
a jornada de trabalho da pessoa ocupada é insuficiente em relação a uma alternativa ocupacional na qual a 
pessoa deseja trabalhar e está disponível para aceitar. Já o percentual de pessoas subocupadas por insufici-
ência de horas trabalhadas é a relação entre  o número  de  pessoas subocupadas  por  insuficiência  de  horas 
efetivamente trabalhadas e o total de pessoas ocupadas na semana de referência.



GRÁFICO 2 |  PERCENTUAL DE MICROEMPREENDEDORES SUBOCUPADOS E PER-
CENTUAL DE MICROEMPREENDEDORES À PROCURA DE OUTRO EMPREGO NO 
BRASIL METROPOLITANO E NA RMRJ (2011)   Fonte: PME|IBGE.

TABELA 3 |  MICROEMPREENDEDORES POR CARACTERÍSTICAS OCUPACIONAIS 
NA RMRJ (2006 | 2011)   Fonte: PME|IBGE.

Perfil

Conta Própria Enpregador Total

2006 2011 2006 2011 2006 2011

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popula-
ção

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

Popu-
lação

Renda 
Média 
R$ mil

RMRJ 1.084.991 1.045 1.106.085 1.323 193.864 2.863 170.725 3.622 1.278.854 1.320 1.276.810 1.631

Tempo de permanência no trabalho

menos  
de 1 ano 11% 0,62 10% 0,89 5% 1,09 5% 3,37 11% 0,68 9% 1,03

de 1 a 2 anos 7% 0,70 7% 1,00 5% 2,28 5% 3,05 7% 0,89 7% 1,18

2 anos ou mais 81% 1,14 83% 1,40 89% 2,98 90% 3,72 82% 1,44 84% 1,74

Conclusão de cursos de qualificação

Sim 16% 1,48 21% 1,74 25% 3,12 28% 4,39 17% 1,84 22% 1,81

Não 84% 0,96 79% 1,21 75% 2,77 72% 3,34 83% 1,21 78% 1,47

Quantidade de empregos dos microempreendedores

1 97% 1,03 98% 1,31 96% 2,83 96% 3,56 97% 1,31 98% 1,81

2 3% 1,31 2% 1,70 4% 3,50 3% 5,09 3% 1,74 2% 2,42

3 ou mais 0% 1,10 0% 1,62 0% 2,77 0% 9,56 0% 1,35 0% 4,79

Contribuição à previdência

Sim 18% 2,13 24% 2,14 59% 3,64 60% 4,28 24% 2,70 28% 1,81

Não 82% 0,80 76% 1,07 41% 1,71 40% 2,68 76% 0,88 72% 1,19

Procura outro emprego

Sim 8% 0,61 5% 0,98 2% 1,24 1% 2,95 7% 0,63 4% 1,81

Não 92% 1,08 95% 1,34 98% 2,89 99% 3,63 93% 1,37 96% 1,66

Tipo de ocupação

Subocupados 4% 0,65 3% 1,23 7% 0,99 4% 1,28 4% 0,67 2% 1,82



EM RESUMO

Os microempreendedores têm grande relevância para a ocupação na RMRJ. Quase 
um quarto dos trabalhadores ocupados são trabalhadores por conta própria e em-
pregadores formais e informais de estabelecimentos com até 10 pessoas ocupadas. 
O Rio de Janeiro se destaca pela proporção acima da média nacional dos trabalha-
dores por conta própria e abaixo da média nacional de empregadores com até 10 
pessoas ocupadas. O aumento dos microempreendedores se dá pelo aumento dos 
trabalhadores por conta própria, já que os empregadores em 2011 são em menor 
número do que em 2006. 

Os microempreendedores na maioria são do sexo masculino e brancos, embora o 
maior aumento seja da participação feminina e dos negros. Eles se concentram nas 
faixas etárias mais maduras, tem maior escolaridade e isso vem acompanhado de 
maior remuneração média, que no caso dos empregadores é bastante superior ao 
de trabalhadores por conta própria em todas as categorias individuais.

Na comparação com a média das regiões metropolitanas, observa-se na RMRJ 
uma proporção reduzida dos microempreendedores com curso de qualificação e 
daqueles que conseguem contribuir à previdência social, apesar da melhora nos 
últimos cinco anos. 

Embora se verifique a diminuição do número de microempreendedores nos úl-
timos 5 anos, isso vem acompanhado de uma melhora na qualidade evidencia-
da pelo crescimento da renda média no período, redução da subocupação, maior 
contribuição para a previdência social e menor proporção de empreendedores em 
busca de outro trabalho.



E MAIS...

•  Pesquisa de campo realizada pelo IETS em 2010 revela que a proporção de em-
pregados com e sem carteira na ocupação total é maior entre os residentes em 
favelas com UPP do que na média da região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 
contrapartida, a participação dos empregadores, conta própria e funcionários 
públicos/militares na RMRJ é superior a  das favelas.

•  Em novembro de 2011, pela primeira vez na série da PME/IBGE, a taxa de de-
socupação da RMRJ superou a média das regiões metropolitanas. Nota-se que 
no último trimestre de 2011, o desemprego da RMRJ ficou acima de São Paulo, 
também pela primeira vez na série da PME/IBGE. 
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