
Como vai a formalização  dos empreendedores, especialmente no Rio de Janeiro?  Essa é a 

pergunta que o Observatório Sebrae RJ buscou responder, com base em dados da PNAD  

Contínua e do cadastro do MEI. Ao todo, 26,4 milhões de brasileiros são trabalhadores por conta 

própria (85%) e empregadores (14,8%).  Um grupo majoritariamente informal: só 7,4 milhões tem 

CNPJ e 10 milhões contribuem para a previdência.  No Rio de Janeiro, os empreendedores são  

2 milhões – dos quais 11% são empregadores.  

Apesar da crise econômica, que reduziu o número de postos de trabalho formais, os dados  

mostram um aumento na formalização entre empreendedores em 2016, em relação a 2015.  Quais 

são as razões desse crescimento, e como ele ocorre no Rio, é o que vamos apresentar abaixo.

EMPREGADORES 

2017
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O Rio é o sexto estado entre os que tem mais empregadores formalizados, atrás 
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, São Paulo, Espírito 
Santo e Paraná.  Entre eles, o percentual dos que contribuem para a previdência 
tem crescido significativamente, passando de 65% (2012) para 83,3% (2016).

Uma razão para esse crescimento, mesmo numa época em que muitos 
deixaram de ter negócios, é que o grupo dos empregadores formais diminuiu menos (0,3%) do  
que o total de empregadores (3,2%). Assim, o percentual de formais aumentou. Aparentemente,  
durante a crise, os empregadores formais têm, em razão de várias características, conseguido  
manter mais suas empresas.

Empreendedores no Rio: apesar 
da crise, formalização aumentou



O Rio é o sétimo estado em 
formalização dos trabalhado-
res por conta própria, atrás 
de Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo, 
Espírito Santo e Rondônia. 

O total geral dos trabalhadores e o dos 
formalizados teve aumento significativo 
entre 2015 e 2016: enquanto o grupo tra-
balhadores por conta própria aumentou 
6%,  os que contribuem para a previdên-
cia cresceu  13%.

S Í N T E S E  N O TA  T E M ÁT I C A  N º 4 62

TRABALHADORES POR CONTA-PRÓPRIA 

Fonte: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2013 a 2016
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VARIAÇÃO DO TOTAL DE EMPREGADORES FORMAIS NO BRASIL, NO SE E NO ERJ – 2013 A 2016

VARIAÇÃO DO TOTAL DE TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA FORMAIS NO BRASIL, NO SE E NO ERJ 

– 2013 A 2016 



Um grande percentual 
dos trabalhadores e parte 
dos empregadores só é 
parcialmente formalizado. 
Só 15% dos conta-própria 

e 76% dos empregadores estão inscritos no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e 

também contribuem para a previdência social. 
Os setores com maior adesão ao CNPJ são 
o de Serviços (20% dos conta-própria e 74% 
dos empregadores) e Comércio (17% e  83%, 
respectivamente). A  Agricultura tem o 
menor percentual (5% dos conta-própria e 
25% dos empregadores).
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CNPJ X PREVIDÊNCIA 

Fonte: IETS / Estimativas produzidas com base na Pnad Contínua (IBGE) 2016. Dados disponíveis apenas para o 3º e 4º trimestres.

GRAU DE FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES POR TIPO DE FORMALIZAÇÃO – 2016   

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

A filiação ao MEI – programa 
de Microempreendedor Indivi-
dual –, que permite a forma-
lização por baixo custo, vem 
aumentando rapidamente no 

Rio de Janeiro desde 2012. Hoje, 40%  
do total dos empreendedores é MEI –  
um percentual muito superior ao do  
Brasil (18%) e Sudeste (32,5%).

MEI FACILITA FORMALIZAÇÃO 



S Í N T E S E  N O TA  T E M ÁT I C A  N º 4 64

Telefone - 0800 570 0800

Twitter - @sebraerj
Facebook - fb.com/sebraerj

www.sebraerj .com.br

POR SETOR: o percentual de empregadores formalizados diminuiu em 
todos os setores, com exceção da Construção Civil, onde aumentou 24%, e do 
Comércio, em que cresceu 7%. A Agricultura foi o setor mais afetado (-31%). 
Esse movimento parece ter sido compensado pelo aumento de  trabalhadores 
por conta-própria na Agricultura (29%). Os demais setores também tiveram 
aumento, com exceção da Indústria, onde os conta-próprias encolheram 6,6%. 

POR ESCOLARIDADE: o grau de formalização cresce de acordo com a escolaridade. Entre os 
conta-própria com ensino fundamental incompleto, só 24 % contribuem para a previdência; entre 
os que tem ensino superior, o percentual é 58,5%. Em 2016 houve crescimento de 42% do número 
de trabalhadores por conta própria com ensino superior formalizados. Esse crescimento pode ter 
sido impulsionado pela diminuição de 11% do percentual de empregadores com nível superior e 
formalizados. Uma hipótese é que a crise tenha provocado a redução do tamanho dos negócios, 
levando empregadores a tornarem-se autônomos.

POR IDADE:  empregadores e trabalhadores por conta-própria entre 40 e 64 anos são os que mais 
contribuem para a previdência. 

POR GÊNERO: empregadoras contribuem mais para a previdência ( 86,2%) do que homens (81,9%). 
Entre as trabalhadoras, a situação se inverte: as mulheres estão ligeiramente abaixo (35,7%) em 
relação aos seus contas-próprias masculinos (36,1%).

RIO FORMAL, EM DETALHES 


