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NOTA CONJUNTURAL DO OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, OUTUBRO DE 2012

PANORAMA GERAL

O setor de Cosméticos e Beleza1 no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) é o segundo maior 
entre os estados, com 129.551 empregos formais em 2011 (12% do total nacional), 
de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE). É também o 
segundo em termos de remuneração média, R$ 1.760/mês, atrás apenas do Estado 
de São Paulo (Tabela 1). No tocante à participação no total de estabelecimentos, o ERJ 
é o 3º (13.187 empresas ou 9% do total nacional), perdendo posição neste quesito para 
Minas Gerais (15 mil empresas ou 11% do total nacional).
 
TABELA 1 | PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGOS FORMAIS E 
REMUNERAÇÃO MÉDIA NAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DE REFERÊNCIA – SETOR 
DE COSMÉTICOS E BELEZA – ANOS 2009, 2010 E 2011  FONTE: RAIS | MTE

estabelecimentos e empregos formais no Rio de Janeiro
SETOR DE COSMÉTICOS E BELEZA: 

UF
2009 2011 2010

Estab. Empregos Rend. 
Médio (R$) Estab. Empregos Rend. 

Médio (R$) Estab. Empregos Rend. 
Médio (R$)

SP 26% 37% 2.100 26% 37% 2.395 26% 36% 2.802

RJ 10% 12% 1.261 9% 12% 1.525 9% 12% 1.760

MG 11% 9% 844 11% 9% 1.000 11% 9% 1.145

RS 7% 5% 908 7% 6% 1.056 7% 6% 1.285

PR 7% 6% 1.051 7% 6% 1.314 7% 6% 1.432

BA 6% 4% 903 6% 4% 1.084 6% 4% 1.254

Total Brasil 124.050 979.004 1.389 132.884 1.049.772 1.616 141.954 1.100.307 1.875

*MPE Brasil 99% 71% 1.008 99% 71% 1.185 99% 72% 1.378

Nota: os valores em percentuais representam a participação do estado no total do setor de Cosméticos e Beleza 
no Brasil.  * Participação das Micro e Pequenas Empresas (MPE) do segmento de Cosméticos e Beleza no Brasil.

1. De acordo com o Sebrae/RJ, o setor de Cosméticos e Beleza é composto por 15 atividades definidas pela Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas  (CNAE): 1) Fabricação de sabões e detergentes sintéticos; 2) Fabricação de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 3) Fabricação de aditivos de uso industrial; 4) Fabricação de produtos químicos 
não especificados anteriormente; 5) Fabricação de produtos farmoquímicos; 6) Fabricação de medicamentos para uso huma-
no; 7) Fabricação de embalagens de material plástico; 8) Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano 
e veterinário; 9) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico; 10) 
Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 11) Comércio atacadista de equipamentos 
e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 12) Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
para uso humano e veterinário; 13) Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 14) Enva-
samento e empacotamento sob contrato; e 15) Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. 



O setor representa 4% do total de estabelecimentos e 2% do total de empregos formais 
no Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, a participação é um pouco maior: 5% do total 
de estabelecimentos e 3% dos empregos. É formado quase totalmente por micro e pe-
quenas empresas: 141 mil dos 142 mil estabelecimentos possuem até 99 funcionários, 
contribuindo com 72% dos empregos formais do segmento no Brasil. 

A fim de complementar a temática explorada na Nota Conjuntural do Observatório das 
MPE no ERJ Nº 15 “Empregos e rendimentos no setor da Moda no Estado do Rio de Ja-
neiro”, a presente nota analisa a geração de empregos relativa à parte de Cosméticos 
e Beleza nas diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro (ERJ) para compor o setor 
estratégico do SEBRAE sobre Moda e Beleza. Ao contrário das demais atividades que 
compõem a Moda, Cosméticos e Beleza tem gerado mais empregos, o que pode revelar 
um potencial de crescimento do setor, sobretudo para as MPE.

A GERAÇÃO DE EMPREGOS NO BRASIL E NO ERJ 

O setor de Cosméticos e Beleza tem um comportamento distinto da média dos 
demais segmentos da Moda, pois contribuiu positivamente para a geração líquida 
de empregos formais no país e no ERJ nos dois últimos anos, 2010 e 2011.2

GRÁFICO 1  | SALDO LÍQUIDO DE EMPREGOS FORMAIS NO BRASIL E NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – PRIMEIROS SEMESTRES DOS ANOS DE 2009 A 2012   FONTE: CAGED | MTE

2. O saldo líquido de empregos formais (ou geração de empregos formais) é definido pela diferença entre o total de admissões 
e desligamentos em determinado período.



Nos primeiros seis meses de 2009, 2010, 2011 e 2012 este setor foi responsável por 
2% do saldo líquido de empregos formais no Brasil. No ERJ, as proporções variam 
de acordo com os anos. A maior contribuição do setor na geração de empregos do 
Estado, em termos absolutos e relativos, foi no primeiro semestre de 2011 (3%) e 
a menor contribuição no primeiro semestre deste ano, 2012, de 1%, como mostra 
o Gráfico 1 com os dados do CAGED/MTE.3

As MPE do setor contribuem mais no saldo líquido de empregos do Estado do Rio 
do que as médias e grandes empresas (MGE). Nos primeiros seis meses de 2012, 
por exemplo, a participação do segmento na geração total de empregos nas MPE 
fluminenses foi de 5% (1,6 mil dos 31 mil novos postos em MPE), enquanto que a 
média brasileira é de 3% (18 mil dos 651 mil novos postos em MPE do país). 

Além disso, observa-se que as MPE foram as responsáveis pelo saldo positivo total 
de Cosméticos e Beleza do ERJ no primeiro semestre de 2012, uma vez que houve 
redução de postos de trabalhos nas MGE.

 
GRÁFICO 2 | SALDO LÍQUIDO DE EMPREGOS FORMAIS NO SETOR DE COSMÉTICOS 
E BELEZA POR TAMANHO DE ESTABELECIMENTO NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO – PRIMEIROS SEMESTRES DOS ANOS DE 2009 A 2012   FONTE: Caged | MTE

3. Esses dados e outros podem ser verificados nas tabelas que compõem o Sistema de Informações do Observatório das 
Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro. http://www.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro/sebrae-no-rio-de-
-janeiro/estudos-e-pesquisas.



PRINCIPAIS ATIVIDADES NO SETOR DE COSMÉSTICOS E BELEZA NO 
ÂMBITO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

De acordo com os dados do RAIS/MTE 2011 e a classificação segundo o SEBRAE/RJ, 
no Brasil e no ERJ há três principais atividades em termos de quantidade de estabe-
lecimentos e número de empregos formais no âmbito das MPE: 1) “Comércio varejista 
de produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário”, 2) “Cabeleireiros e outras 
atividades de tratamento de beleza”, e 3) “Comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal” (Tabela 2).

Nota-se que para Brasil e ERJ a atividade “Comércio varejista de produtos farmacêu-
ticos para uso humano ou veterinário” é a maior em termos de participação do número 
de estabelecimentos (49% e 39%, respectivamente) e em número de empregos (45% e 
43%, respectivamente). Porém, essa atividade registra, em média, remuneração inferior 
ao setor de Beleza e Cosméticos, tanto no Brasil quanto no ERJ.

 A atividade de “Cabelereiros e outras atividades de tratamento de beleza” é a segunda 
maior no ERJ, representando 31% das MPE do segmento e contribuindo com 26% dos 
empregos formais. No caso nacional, é a terceira maior atividade. Conforme pode ser 
visto na Tabela 2, as MPE nessa atividade tem uma representatividade maior no 
segmento de Cosméticos e Beleza do ERJ comparativamente à média brasileira, 
seja em termos de número de estabelecimentos quanto de empregos formais.

TABELA 2  | SALDO LÍQUIDO DO EMPREGO NO ERJ E NO BRASIL POR SETOR DE 
REFERÊNCIA – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012   FONTE: Caged | MTE

CNAEs 2.0 do segmento de Cosméticos e 
Beleza (SEBRAE-RJ)

Brasil RJ

Estab. Empregos Rend. (R$) Estab. Empregos Rend. (R$)

Comércio varejista de produtos farmacêuti-
cos para uso humano e veterinário 49% 45% 39% 39% 43% 1.038

Cabeleireiros e outras atividades de  
tratamento de beleza 16% 11% 31% 31% 26% 722

Comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal 17% 11% 12% 12% 8% 1.207

Comércio atacadista de equipamentos  
e artigos de uso pessoal e doméstico  
não especificados anteriormente

6% 7% 6% 6% 6% 1.281

Demais atividades 12% 44% 18% 18% 17% 1.943

Total nas MPE do segmento  
de Cosméticos e Beleza 140.898 788.898 1.378 13.082 97.872 1.429



O Gráfico 3 mostra o crescimento da participação das atividades “Cabelereiros e outras 
atividades de tratamento de beleza” no total de estabelecimentos e de empregos formais 
em MPE no setor de Cosméticos e Beleza no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. 

Nota-se, entretanto, no Gráfico 4, que os empregados formais em MPE de Cabeleirei-
ros e outras atividades de tratamento de beleza do ERJ ganham, em média, cerca de 
50% menos do que a média de remuneração em MPE do setor de Cosméticos e Beleza 
(R$ 1.426) . Além disso, ao contrário do que ocorre no total do setor, as atividades de 
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza no Estado remuneram 5% 
menos do que a média do país.4

GRÁFICO 3 | PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CABELEIREIROS E OUTRAS DE 
TRATAMENTO DE BELEZA EM MPE NO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS E DE EM-
PREGOS FORMAIS DO SETOR DE COSMÉTICOS E BELEZA NO BRASIL E NO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO – ANOS DE 2007 A 2011   FONTE: RAIS | MTE

4.   A maior remuneração média entre as MPE do setor no ERJ foi observada na atividade de Fabricação de aditivos de uso 
industrial (R$ 3,7 mil). Para saber mais, consulte o Sistema de Informações do Observatório das Micro e Pequenas Em-
presas do Sebrae/RJ. http://www.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro/sebrae-no-rio-de-janeiro/estudos-e-pesquisas.



GRÁFICO 4 | REMUNERAÇÃO MÉDIA DOS EMPREGADOS FORMAIS NAS MPE EM 
ATIVIDADES DE CABELEIREIROS E OUTRAS DE TRATAMENTO DE BELEZA NO 
BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ANOS DE 2007 A 2011   FONTE: RAIS | MTE

O SETOR DE COSMÉTICOS E BELEZA NAS REGIÕES DO ERJ 

O “Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário” 
é também a atividade no setor de Cosméticos e Beleza que mais tem gerado em-
pregos no Brasil e no ERJ. No primeiro semestre de 2012 criou 741 novos postos de 
trabalho (46%) dos 1.600 novos postos criados em MPE do setor de todo o estado. 
O salário médio de admissão é de R$ 891, inferior à média nacional (R$ 939), mas 
chega a R$ 1 mil na região Norte Fluminense.

A Figura 1 apresenta as atividades que mais geraram empregos entre as MPE do 
segmento de Cosméticos e Beleza na respectiva região de referência, no primeiro 
semestre de 2012. 

A RMRJ, principalmente a capital (162 novos postos) e a região da Baixada Flumi-
nense (151 novos postos), concentra a maior quantidade da geração de empregos 
nas MPE do “Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 
veterinário”, um total de 313 novos postos, ou 40% do total gerado no segmento de 
Cosméticos e Beleza. 



FIGURA 1 | ATIVIDADES DESTAQUES EM GERAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS NAS 
MPE DE COSMÉTICOS E BELEZA NAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
1º SEMESTRE DE 2012   FONTE: Caged | MTE

O “Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário” é 
destaque também em quantidade de micro e pequenas empresas na maioria das 
regiões do estado, com exceção da capital. A Figura 2 indica que  Cabeleireiros e 
outras atividades de tratamento de beleza é a principal atividade em termos de quan-
tidade de MPE na cidade do Rio, que concentra 72% das micro e pequenas empresas 
formais do segmento de acordo com os dados da RAIS/MTE  de 2011. No entanto, 
em termos de geração de empregos formais, essa atividade demitiu mais do que 
admitiu no primeiro semestre de 2012, apresentando 187 menos postos de trabalho.5 
Esse resultado foi devido ao saldo líquido negativo de empregos desta atividade nas 
seguintes regiões: cidade do Rio de Janeiro (-209), Leste Fluminense (-46), Norte 
Fluminense (-11), Serrana I (-7) e Baixada Litorânea (-5).

5.  Vale ressaltar que esses resultados podem sofrer influência do crescimento do número de trabalhadores 
que se formalizam como empreendedores individuais, uma vez que essa é uma das principais atividades de 
atuação desses empreendedores.



FIGURA 2  |  ATIVIDADES DESTAQUES EM QUANTIDADE DE MPE DE COSMÉTICOS E 
BELEZA NAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ANO DE 2011   FONTE: RAIS | MTE

EM RESUMO

O Rio de Janeiro é o segundo Estado com maior relevância nacional do setor de Cos-
méticos e Beleza em termos de empregos formais e massa salarial, embora o estado 
de Minas Gerais apareça com a maior proporção do número de estabelecimentos. 

Ao contrário do resultado verificado para geração de empregos formais nas atividades 
da Moda na Nota Conjuntural no 15, Cosméticos e Beleza têm contribuído positivamente 
para a geração de empregos, sobretudo no âmbito das MPE. As MPE do setor contri-
buem mais para geração de empregos formais do que as médias e grandes empresas. 
Além disso, as MPE foram as responsáveis pelo saldo positivo total do setor de 
Cosméticos e Beleza do ERJ no primeiro semestre de 2012, uma vez que houve 
redução de postos de trabalhos nas MGE.

No ERJ duas atividades se destacam. “Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
para uso humano e veterinário” é a principal atividade em termos de quantidade de 
estabelecimentos e de empregos, e também contribuiu mais para geração de empre-
gos no Brasil e no ERJ. Em segundo lugar, “Cabeleireiros e outras atividades de tra-
tamento de beleza”, em que a capital abriga a maior quantidade de MPE do segmento. 
Entretanto, no mesmo período esta atividade demitiu mais do que admitiu entre as 
MPE do Estado. 



Vale ressaltar que grande parte das atividades de Cosméticos e Beleza e seu potencial 
de geração de trabalho e renda não são captados nas bases de dados disponíveis, devido 
ao alto grau de informalidade no setor. Porém, pela sua alta representatividade entre 
as MPE, estudos específicos sobre o dinamismo desse setor se fazem necessários para 
auxiliar na estratégia de desenvolvimento desse setor no Estado.

E MAIS

•  Segundo a PNAD/IBGE de 2011, há 173.329 ocupados no segmento de cabelereiros 
e outros tratamentos de beleza no ERJ, o que corresponde a 2,3% dos ocupados. 
Esse percentual é superior à média de São Paulo (1,9%) e brasileira (1,6%).

•  No Brasil, nota-se que 67,5% dos ocupados neste segmento são trabalhadores por 
conta própria e 4,5% são empregadores. No ERJ, o percentual de conta-próprias é 
ainda maior (70,1%) ao passo que o de empregadores é menor (3,4%). 

•  Os empregados com carteira de trabalho assinada representam apenas 6,4% 
dos ocupados, parcela bem inferior ao emprego sem carteira, 20,8%, no Brasil. 
No ERJ, a informalidade do emprego no segmento de cabelereiros e tratamentos 
de beleza também é elevada, porém, em relação à média brasileira, há um percentual 
maior de com carteira (10,5%) e menor de sem carteira (15,9%). 
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