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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

População, por cor ou raça - População (Mil pessoas) - 2019 Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana 

de referência (Mil pessoas) - 2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

O Estado do Rio de Janeiro possuía, no 2º trimestre de 2019, uma população de aproximadamente 17,3 milhões de

pessoas, sendo que desse total 7,8 milhões se autodeclararam brancas, o que representa 45% da sociedade fluminense.

Considerando apenas o grupo etário de 14 anos ou mais anos de idade, há um total de 8,8 milhões de pessoas, sendo 3,4

milhões de brancas, 3,6 milhões de pardas e 1,3 milhões de pretas.
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 

referência (Mil pessoas) – 2012 / 2019
Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das 

pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) - 2012 / 2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

No caso da taxa de participação da força de trabalho do estado, no 2º trimestre de 2019, o indicador entre as pessoas pretas foi

65,3%, enquanto os pardos possuíam taxa de 61,3% e os brancos de 58,2%.

No mesmo período, na faixa etária de 14 anos ou mais, estavam ocupadas 7,5 milhões de pessoas. Dentre os ocupados, o maior

contingente foi de pessoas que se declararam brancas, e o menor de pessoas pretas.
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Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de 

referência (Mil pessoas) - 2012 / 2019 - 2º trim./2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou 

mais de idade (%) – 2012 / 2019 - 2º trim./2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

A população desocupada totalizou 1,3 milhões de pessoas com idade de 14 anos ou mais. Dessas, há 635 mil de cor Parda, 476

mil de cor Branca e 220 mil de pessoas de cor Preta. Estes números são alcançados após uma trajetória crescente no número de pessoas

desocupadas, verificada desde o 4º trimestre de 2014.

Atualmente a taxa de desocupação é 17,6% entre as pessoas pardas, 17,0% entre as pessoas pretas e 12,2% entre as brancas.

Observa-se que durante todo o período citado as taxas de desocupação para os pretos e pardos permaneceram acima daquelas relativas às

pessoas brancas.
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Média de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal das pessoas de 

14 anos ou mais de idade (Horas) - 2012 / 2019 - 2º trim./2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

O comportamento da média de horas

trabalhadas na atividade principal demonstrou que

as pessoas pretas trabalharam 40,2h por

semana.

No mesmo período, as pessoas pardas

trabalharam 39,9h semanal e as brancas, em

média, trabalharam 39,5h semanalmente.
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Nível de Informalidade no setor privado (%) - 2012 / 2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

No caso do Nível de Informalidade, há

uma condição persistente e estrutural do mercado

de trabalho fluminense, independente do atributo

cor ou raça da pessoa.

A partir de 2014, o Nível de

informalidade vem apresentando elevação, saindo

de um patamar de 44%, no 1º trim. de 2012, para

51% no 2º trim. de 2019.

Assim, para cada trabalhador formal

existe um outro informal no Estado do Rio de

Janeiro.
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Posição na Ocupação do Trabalho Principal (%) - 2º Trim./2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

Considerando a classificação por Ocupação do

Trabalho Principal, 45,4% das pessoas brancas são empregadas,

por outro lado, entre os pretos 48,7% são empregados, enquanto

entre os pardos são 48,3%.

Entre os trabalhadores pretos, 24,6% formam a

categoria por “Conta Própria”, percentual inferior aos brancos e

aos pardos. Além disso, 12,3% dos pretos e 8,5% dos pardos

encontram-se na faixa “Trabalhadores Domésticos”, enquanto os

brancos somam apenas 4,6%.

O percentual de 5,1% de brancos empregadores

mostra-se superior ao observado para os pretos e pardos, com

1,5% e pardos 2,7%, respectivamente.
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido no mês de referência, 

pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com 

rendimento de trabalho (Reais) - 2012 / 2019 - 2º trim./2019

Na trajetória recente do rendimento médio

real do trabalho principal, ocorreu um pequeno

crescimento do valor em todos grupos por cor e raça. No

1º trim. de 2012, o indicador relativo ao total apresentou

rendimento médio de R$2.500. No 2º trim. de 2019 essa

valor passou a R$2.644.

Atualmente, as pessoas brancas passaram a

receber, em média, R$3.427, valor superior aos R$2.040

recebidos pelas pessoas de cor parda e aos R$1.815

relativos às pretas.

Há uma diferença salarial média de R$1.612

entre pessoas brancas e pessoas pretas no estado.
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

Nota: Corte da escala dos rendimentos em R$ 10.000, valor que contempla mais de 97% das pessoas ocupadas com 

rendimento

Diagrama boxplot: rendimento real do trabalho principal das pessoas ocupadas, de 14

anos ou mais de idade – 2º trim./2019

O diagrama boxplot é constituído pelas linhas

referentes aos 25% das pessoas ocupadas, da mediana

(linha no interior da caixa) e dos 75% acima da mediana.

Os pontos na parte superior do gráfico representam os

valores discrepantes (outliers). O gráfico é utilizado para

comparar concentração e dispersão de dados.

Observa-se que o rendimento mediano das

pessoas pretas e pardas encontra-se bem abaixo da

mediana das pessoas brancas. E, da mesma forma, há

uma concentração de pessoas pretas e pardas ganhando

rendimentos do trabalho principal bastante inferiores às

pessoas brancas.

O rendimento mediano dos brancos é cerca de

R$2.000, enquanto os pretos apresentam rendimento de

R$1.300 e os pardos de R$1.409.

No diagrama observa-se, ainda, que 75% dos pretos e

também dos pardos recebem rendimentos até R$ 2.000.

No caso dos brancos, 75% recebem rendimentos até

R$3.500.
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Considerando os dados por ocupações

mais frequentes, há um maior percentual de

trabalhadores de cor preta nos serviços domésticos

em geral, profissão de pedreiros e serviços de limpeza

em edifícios.

Em todas as ocupações o rendimento

médio de pretos e pardos é menor que o rendimento

das pessoas brancas.

A maior diferença está entre os

comerciantes de lojas. Enquanto os brancos possuem

rendimento médio de R$3.477, os negros recebem

apenas R$1.900 reais e os pardos R$2.164.

Percentual de pessoas ocupadas e rendimento médio real do trabalho principal por cor e 

raça, e as 10 ocupações mais frequentes – 2º trim./2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

Total Branca Preta Parda Total Branca Preta Parda

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 2625 3403 1794 2025

Trabalhadores  dos  serviços  domésticos  

em gera l  
5,3 3,4 9,3 6,0 1029 1053 1008 1025

Escri turários  gera is 4,1 4,5 3,2 4,0 2179 2351 2036 1995

Pedreiros 3,7 2,3 5,1 4,8 1493 1670 1401 1435

Balconis tas  e vendedores  de lojas 3,6 3,5 4,4 3,5 1440 1625 1306 1290

Condutores  de automóveis , taxis  e 

caminhonetes
3,5 3,5 3,4 3,6 2166 2076 1948 2339

Comerciantes  de lojas 3,5 4,1 2,1 3,0 2843 3477 1900 2164

Trabalhadores  de l impeza de interior de 

edi fícios
2,6 1,7 4,1 3,2 1177 1241 1123 1164

Cozinheiros 1,9 1,6 2,5 2,0 1435 1570 1217 1408

Vendedores  a  domici l io 1,8 1,9 1,7 1,8 1398 1527 1048 1363

Professores  do ens ino fundamental 1,8 2,0 1,7 1,6 2626 2875 2486 2313

Percentual de Trabalhadores Rendimento Médio (R$)
10 Ocupações mais frequentes
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Descrição de termos

Força de trabalho: Compreende as pessoas ocupadas e desocupadas na semana de referência, isto é, representa aquelas pessoas que

trabalharam ou procuraram um trabalho dentre as pessoas com 14 anos ou mais, ou seja, com idade para trabalhar.

População ocupada: São as pessoas que, na semana em que a pesquisa foi feita, tinham trabalho durante todo ou parte do período, incluídas

as que não exerceram atividades naquele período por motivo de férias, licença, greve etc.

Pessoas desocupadas: Considera-se as pessoas sem trabalho ou ocupação que tomaram alguma providência efetiva para consegui-lo no

período de referência de 30 dias, e que estavam disponíveis para assumi-lo na semana de referência. Considera-se, também, como

desocupadas as pessoas sem trabalho ou ocupação na semana de referência que não tomaram providência efetiva para consegui-lo no período

de referência de 30 dias porque já o haviam conseguido e iriam começá-lo em menos de quatro meses após o último dia da semana de

referência.

Taxa de desocupação: Refere-se ao percentual das pessoas que procuraram, mas não encontraram ocupação profissional remunerada, entre

todas aquelas consideradas ativas ou na força de trabalho.

Nível de informalidade setor privado: O Nível de Informalidade corresponde ao resultado da seguinte divisão: {(empregados sem carteira +

trabalhadores domésticos sem carteira + trabalhadores por conta própria) / (empregados no setor privado + trabalhadores domésticos +

trabalhadores por conta própria)} *100


