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NOTA CONJUNTURAL DO OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, SETEMBRO DE 2012

1.  O setor da Moda é estratégico para atuação do Sebrae/RJ e possui quatro setores de atuação. O tema desta 
Nota refere-se a três deles: 1) calçados e acessórios de moda; 2) indústria têxtil e confecção e 3) joias. 
Na próxima Nota Conjuntural será realizada a análise do  4º setor, que diz respeito aos itens de produção 
e comercialização de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.  

PANORAMA GERAL

De acordo com o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE) para o ano de 
2011, o setor da Moda1 empregou 2,1 milhões de empregados formais no Brasil (ou 
4,6% do total de trabalhadores) em 298 mil estabelecimentos (que representam 
8,3% do total de empresas). O setor da Moda é majoritariamente formado por micro 
e pequenas empresas (296 mil estabelecimentos possuem até 99 funcionários) que 
ocupam 75,8% dos empregos formais do setor (ou 1,6 milhões). 

O Estado do Rio de Janeiro (ERJ) representa cerca de 8% do setor da Moda do país, 
bem como em 2009. Em 2011, permaneceu com o 4º lugar em termos de empregos 
formais e em 5º em número de estabelecimentos. No entanto, o diferencial da 
remuneração do trabalho na Moda no ERJ em relação à média brasileira caiu entre 
os anos, de 6,9% para 5,5%.

  

e salários no Estado do Rio de Janeiro
SETOR DA MODA: EMPREGOS



TABELA 1 | PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, EMPREGOS E 
RENDIMENTO EM REAIS NAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DE REFERÊNCIA. SETOR 
DA MODA NO ANO DE 2011  FONTE: RAIS | MTE

Nota: os valores em percentuais tem como referência os valores do setor da Moda na linha “Total Brasil”. 

* Participação das Micro e Pequenas Empresas da Moda no Brasil.

De fato, como mostra a tabela 1, o Estado de São Paulo é o destaque do setor da 
Moda tanto em 2009 quanto em 2011: emprega mais de 25% dos empregados formais 
em mais de 25% dos estabelecimentos da Moda de todo o país, além de remunerar 
cerca de 20% mais do que a média nacional.

No entanto, em termos relativos, a participação dos micro e pequenos estabeleci-
mentos no setor da Moda do ERJ é ainda mais relevante do que no caso nacional. 
As 23 mil empresas formais da Moda do ERJ (8,6% do total de estabelecimentos de 
toda a economia fluminense), em 2011, empregam 175 mil trabalhadores (4,0% do 
total de empregados formais do Estado), dos quais 84,2% deles estavam atuando 
nas MPE da Moda do ERJ.

Consciente do potencial da geração de empregos no setor, o Sebrae/RJ desenvolve 
diversos projetos coletivos com o objetivo de incentivar negócios em micro e pequenas 
empresas de Fabricação e do Comércio no setor da moda2. 

UF
2009 2011

Estab. Empregos Rend. Médio Estab. Empregos Rend. Médio

SP 26,0% 26,0% 22,1% 25,5% 25,9% 22,1%

MG 13,7% 10,2% -20,0% 13,9% 10,5% -18,0%

RS 9,2% 11,1% 7,5% 8,9% 10,8% 5,8%

PR 8,0% 7,2% -3,5% 7,9% 7,1% -0,7%

RJ 7,6% 8,2% -6,9% 7,6% 8,2% -5,5%

SC 7,6% 8,1% 11,9% 7,3% 7,9% 14,1%

ES 2,6% 1,9% -9,2% 2,5% 2,0% -8,3%

Total Brasil 261.986 1.924.047 841,31 298.090 2.123.678 1.020,67

*MPE Brasil 99,4% 74,9% 3,8% 99,4% 75,8% 3,8%

2. http://www.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro/atuacao-e-projetos/industria/moda-e-beleza. 



Observa-se que as empresas de Moda e Beleza exercem cada vez menos contribuição 
na geração anual total de empregos formais no Brasil, mas essa tendência é menos 
acentuada no ERJ do que no caso nacional. No primeiro semestre de 2012, considerando 
o resultado da geração de empregos no Brasil e no ERJ, apenas na região Serrana I 
houve mais admissões do que demissões, capaz até de amenizar o saldo negativo do 
emprego do comércio da Moda na região, sobretudo, nas micro e pequenas empresas 
(estabelecimentos com até 99 funcionários) de confecção de roupas íntimas.

A GERAÇÃO DE EMPREGOS NO BRASIL E NO ERJ 

O saldo líquido da geração de empregos negativo no setor da Moda parece ser uma 
tendência comum para os primeiros semestres dos anos, como mostra os dados 
do CAGED para a geração do emprego no setor nos primeiros seis meses de 2009, 
2011 e 2012 no Brasil e no ERJ. 

Como podemos ver pelo Gráfico 1, apenas no primeiro semestre do ano de 2010 o 
setor da Moda do Brasil contribuiu na geração de empregos nacional: gerou 57 mil 
novos empregos ou 4% dos quase 1,5 milhões de novos postos de trabalho. Já no 
ERJ, neste mesmo período, foi registrado saldo líquido negativo do setor, de -4 mil. 

No primeiro semestre de 2011, o saldo líquido do emprego da Moda no ERJ (-10 mil) 
esteve bem próximo ao saldo líquido do emprego da Moda no Brasil (-11 mil), mas 
ambos foram negativos. 

Já nos primeiros seis meses de 2012 o ERJ registrou um saldo líquido do emprego 
menos negativo em termos absolutos (-14 mil) do que no Brasil (-26 mil)3. Mesmo 
assim, em termos relativos, o saldo líquido do emprego negativo no ERJ ainda é 
mais expressivo do que no caso nacional. 

Ou seja, o setor da Moda no ERJ contribui mais para diminuir o saldo líquido total de 
admissões líquidas de demissões de todos os setores do Estado do Rio e do Brasil.

 

3.  Esses dados e outros podem ser verificados nas tabelas que compõem o Sistema de Informações do Observatório 
das Micro e Pequenas empresas do Sebrae/RJ.



GRÁFICO 1  | SALDO LÍQUIDO DA GERAÇÃO DE EMPREGOS4 NO BRASIL E NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. ANOS 2009 A 2011 E 1º SEMESTRE DE 2012   FONTE: CAGED | MTE

A GERAÇÃO DE EMPREGO NOS GRANDES SETORES DA MODA POR 
TAMANHO DE ESTABELECIMENTO E REGIÕES DO ESTADO   

A tabela 2 apresenta a geração de emprego no setor da Moda desagregado pelas ativi-
dades de “Fabricação” (confecção ou indústria de vestuário, calçados, couro, bijuterias 
e joias) e de “Comércio” (atividades do comércio atacadista e varejista no ramo da 
moda). Verifica-se, primeiramente, que enquanto a Indústria de transformação gerou 
empregos no primeiro semestre de 2012 no Brasil e no ERJ, a parte de fabricação no 
setor da Moda no ERJ contribui negativamente, o que não ocorre para média brasileira. 
O comércio da Moda contribui no sentido de acentuar o saldo negativo da geração do 
emprego no setor do Comércio no Brasil e, mais fortemente, no ERJ. 

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

Setor
Estado do Rio de Janeiro Brasil

Até 99 100 ou mais Total Até 99 100 ou mais Total

Ind. de Transformação 2.793 4.759 7.552 87.427 25.181 112.608

Fabricação no setor da Moda -496 -159 -655 22.403 901 23.304

Comércio -10.146 -1.873 -12.019 32.863 -14.962 17.901

 Comércio no setor da Moda -12.107 -1.649 -13.756 -46.657 -2.828 -49.485

4.  O saldo líquido da geração de empregos é o somatório do saldo líquido do emprego no setor da Moda e o saldo 
líquido do emprego nos Outros setores.



AS MPE E A GERAÇÃO DE EMPREGOS NO SETOR DA MODA NAS  
REGIÕES DO ERJ 

Verifica-se que as MPE são bastante significativas no universo da Moda. Observar 
a contratação de empregados nas MPE nestes primeiros seis meses de 2012, pode 
indicar as oportunidades de negócios que surgiram recentemente ou a consolidação 
de outros a nível regional.

Algumas das atividades de Fabricação da Moda se revelaram responsáveis por 
amenizar o resultado negativo da admissão líquida de desligamento nas diversas 
regiões do Estado do Rio de Janeiro. A Figura 1 apresenta a atividade que mais 
empregou entre as MPE do setor da Moda na respectiva região de referência nos 
primeiros seis meses de 20125.

FIGURA 1 | SALDO LÍQUIDO DO EMPREGO NO ERJ E NO BRASIL POR SETOR DE 
REFERÊNCIA – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012   FONTE: Caged | MTE

No Brasil as MPE de Fabricação de Calçados de couro foram as que mais empre-
garam no primeiro semestre de 2012 (7 mil novos postos de trabalho), e amenizou 
o saldo negativo total da geração de empregos em MPE da Moda no país.  

5.  As regiões Médio Paraíba e Baixada Litorânea quando apresentaram saldo líquido do emprego positivo em 
MPE foi saldo unitário que não foram considerados relevantes na análise.



No ERJ o resultado na geração de empregos nas MPE da Moda no primeiro semestre 
de 2012 só não foi ainda mais negativo por conta da demanda de empresas da 
Confecção de roupas profissionais (com a criação de 109 novos postos de trabalho) e de 
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes (108 novos postos em todo o Estado). 

A Confecção de roupas profissionais também foi responsável pelo maior saldo positivo 
nas regiões Centro Sul (15 novos postos), Baixada (21 novos postos) e Norte Flu-
minense (49 novos postos). Já a Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 
foi responsável pelo o maior saldo positivo de admissões líquidas de demissões em 
MPE da Moda (com 28 novos postos) na Baixada Fluminense. No Leste Fluminense o 
destaque em geração de empregos da moda foi o Comércio varejista de joias e relógios 
(14 novos empregos no período).

Na capital fluminense, o principal destaque na geração de empregos formais foi a 
Fabricação de acessórios do vestuário exceto para segurança e proteção (com o 
maior saldo líquido do emprego positivo da Moda na cidade, de 41 novos postos).  
A Confecção de roupas profissionais foi a segunda atividade em geração de empregos 
da moda na cidade (19 novos postos) e a Fabricação de calçados de couro foi a terceira 
com o maior saldo em geração de empregos nas MPE da Moda na cidade (gerou 16 
novos postos de trabalho). 

A Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes também gerou o maior número 
de empregos em MPE da moda na região Serrana II (82 novos postos). Na região 
Noroeste o destaque foi a geração de empregos em Confecção de peças do vestuário 
exceto roupas íntimas (21 novos postos).

Já na região Serrana I, nota-se que as MPE da Confecção de roupas íntimas per-
manecem em ascensão. Esta atividade foi responsável pelo único saldo positivo 
do setor de moda dentre as regiões do ERJ (51 novos postos na região Serrana I), 
pois criou 242 novos postos de trabalho nesta atividade e garantiu um saldo total 
positivo na geração de empregos nesta atividade no ERJ, de 89 novos empregos6. 
Mas em termos de geração do emprego no total do ERJ, este setor admitiu mais do 
que desligou entre as médias e grandes empresas (MGE). O saldo da geração do 
emprego foi de 277 novos postos de trabalho em todo o Estado, sendo 210 na cidade 
do Rio de Janeiro, 41 na região Serrana I e 22 na Serrana II. 

6.  O saldo líquido do emprego em todas as atividades do setor da Moda, segundo a classificação da CNAE 2.0 
do Sebrae/RJ, está disponível no Sistema de Informações do Observatório das Micro e Pequenas Empresas. 



SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO NO SETOR DA MODA

Para finalizar a análise da geração de empregos no setor da Moda, observa-se a 
evolução dos rendimentos dos novos postos de trabalho no setor da Moda entre o 
primeiro semestre de 2011 e de 2012.

Nota-se, primeiramente que, em média, o ERJ paga menores salários do que a 
média nacional; no primeiro semestre de 2012 o diferencial foi de quase 6% (R$ 824 
no Brasil ante R$ 780 no ERJ). 

Em termos de valorização, o setor da moda no ERJ valorizou os salários dos admi-
tidos entre o primeiro semestre de 2011 e de 2012 no mesmo patamar nacional, de 
8% (no ERJ passou de cerca de R$ 724 no primeiro semestre de 2011 para R$ 780 
no primeiro semestre de 2012).

No entanto, algumas atividades da moda no ERJ apresentaram remunerações superio-
res à média do Brasil em 2012, quais sejam: a) Fabricação de acessórios do vestuário, 
exceto para segurança e proteção (R$ 1 mil); b) Comércio e representantes atacadistas 
de artigos têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem e acessórios (R$ 1 mil);  
c) Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria (R$ 1 mil) 
e d) Fabricação de calçados de materiais não especificados (cerca de R$ 3 mil). Estas 
remunerações foram auferidas, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro7.  

EM RESUMO

O setor da moda é um importante setor para geração de empregos no Rio de Janeiro, 
principalmente nas MPE. 

De acordo com a RAIS/MTE de 2011, confirmamos que o setor da Moda é basicamente 
um setor de micro e pequenas empresas, com elevado potencial de empregabilidade, 
ocupando cerca de 8% dos empregados formais em MPE do ERJ. 

Este estudo revelou que é uma característica do setor nos primeiros semestres 
dos anos (pelo menos de 2009, 2011 e 2012) que o saldo líquido do emprego seja 
negativo. Isso se deve, principalmente, ao comportamento do comércio da Moda, 

7.  Todos esses dados de rendimento e outros podem ser também verificados no Sistema de Informações do 
Observatório das Micro e Pequenas empresas do Sebrae/RJ.



o que pode ser reflexo da fragilidade dos estabelecimentos ou mesmo uma alta 
rotatividade da mão-de-obra, ou ainda pelo perfil dos trabalhadores (mais jovens) 
neste segmento. 

A análise da geração de empregos em MPE formais em 2012 nas regiões do ERJ 
revelou que o saldo da geração do emprego foi negativo, com exceção apenas da 
região Serrana I, devido aos mais de 200 novos postos de trabalhados criados nos 
micro e pequenos empreendimentos da Confecção de roupas íntimas. Cabe destacar 
que esta atividade também gera empregos na cidade do Rio de Janeiro, mas no 
âmbito das MGE.

Em suma, o potencial de empregabilidade do setor da Moda, bem como as tendências 
elucidadas neste estudo, vem a reforçar a necessidade de iniciativas destinadas às 
MPE do setor nas diversas regiões do ERJ.

E MAIS

•  De acordo com os dados do CAGED, observa-se que a maior geração de empregos 
no setor da moda nacional, e também no ERJ, é de trabalhadores do sexo feminino, 
com o ensino médio completo e dos 18 aos 35 anos de idade. 
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