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Apresentação e objetivo

 
O objetivo deste Boletim é traçar um quadro sobre a evolução recente do 

emprego formal no Estado do Rio de Janeiro. O estudo pretende apresentar uma 
análise mais robusta e detalhada sobre o mercado de trabalho fluminense.

Neste estudo, pretende-se, inicialmente, descrever as mudanças estruturais 
mais importantes ocorridas no mercado de trabalho formal do Estado do Rio de 
Janeiro, no período delimitado entre 2008 e 2012. Além disso, objetiva-se também 
avaliar os movimentos recentes do emprego formal fluminense, até quando os da-
dos se encontram disponíveis, ou seja, o primeiro trimestre de 2014.

As bases de dados utilizadas são a RAIS e o CAGED1. No caso da RAIS, 
suas informações serão utilizadas para comparar a evolução do perfil do emprego 
formal entre 20082 e 2012 (último ano para o qual as informações se encontram 
todas disponíveis), segundo os seguintes aspectos: setor de atividade, escolaridade 
e rendimentos, para o conjunto do Estado do Rio de Janeiro e também segundo as 
respectivas regiões de governo3. Os dados do CAGED permitem avaliar a evolução 
recente do mercado de trabalho formal4, captando informações mensais e dados 
que descrevem situações de demissões e admissões, os quais deverão ser analisados, 
neste Boletim, segundo os setores de atividade.

1 Essas bases de dados são organizadas e divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que também é respon-
sável por coletar as informações.  Tratam-se de pesquisas por estabelecimentos, os quais são obrigados a informar 
ao Ministério dados de seus empregados segundo diversos aspectos: setor de atividade, tamanho do estabelecimen-
to, ocupação do empregado, seu rendimento mensal, sua idade, escolaridade etc. A RAIS refere-se aos dados anuais 
do emprego formal e o CAGED registra os dados mensais, sendo adequada para avaliar e construir indicadores de 
rotatividade de mão de obra. Os dados do CAGED não incluem dados de funcionários estatutários, bem como de 
estagiários. Para mais informações acerca das metodologias de ambas as fontes, ver: www.mte.gov.br

2 A escolha do ano de 2008 ao invés de 2009 deve-se ao fato de que o ano de 2009 foi atípico por concentrar a 
maior parte dos efeitos da crise internacional deflagrada no final de 2008.

3 Divisão Político-Administrativa, criada pela Lei n. 1227, de 17 de novembro de 1987 e alterada pelas Leis Com-
plementares (LC 64/90, 97/01, 105/02, 130/09) que dispõem sobre o Plano de Desenvolvimento Econômico 
e Social do Estado do Rio de Janeiro, que divide o estado em oito regiões de governo, a saber: Metropolitana; 
Noroeste Fluminense; Norte Fluminense; Serrana; Baixadas Litorâneas; Médio Paraíba; Centro-Sul Fluminense e 
Costa Verde.

4 É importante sublinhar que esta pesquisa registra e analisa exclusivamente dados do emprego (assalariamento) 
formal. As ocupações informais do mercado de trabalho, ou seja, aquelas relacionadas ao assalariamento fora dos 
marcos legais, que não possui registro de carteira assinada, bem como as atividades exercidas por trabalhadores au-
tônomos (ou por conta própria, segundo nomenclatura alternativa), não serão analisadas pelo presente Boletim.
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O estudo possui cinco seções, além de breves conclusões. Na primeira, pre-
tende-se descrever em linhas gerais a evolução do mercado de trabalho fluminense 
em comparação com o contexto nacional. Na segunda seção, pretende-se avaliar a 
evolução da estrutura do emprego formal fluminense segundo setor de atividade e 
por região do estado. Na terceira seção, pretende-se analisar a evolução dos rendi-
mentos médios reais no período delimitado por este estudo, destacando também as 
peculiaridades regionais dentro do Estado do Rio de Janeiro. Na quarta seção, pre-
tende-se descrever a evolução recente do emprego formal fluminense segundo esco-
laridade5. Na quinta seção, serão avaliados os dados mais recentemente divulgados 
pelo CAGED, com destaque para a situação atual do mercado de trabalho formal do 
estado. Por fim, são apresentados breves comentários a título de conclusões.

5 Uma ampla base de dados foi organizada pela equipe que elabora este Boletim e ela se encontra disponível a 
quem se interessar, mediante pedido por mensagem eletrônica. Nem todos os dados serão divulgados neste Boletim 
em razão da falta de espaço para a edição. 
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1 – A realidade do mercado de trabalho do Rio de Janeiro em 
comparação com o mercado de trabalho nacional

Crescimento do emprego formal foi superior ao dos estados de São Paulo e Minas 
Gerais, com destaque para o setor da construção civil.

Nesta seção, analisa-se o comportamento do emprego formal por atividades 
econômicas no conjunto do país e para alguns estados da federação selecionados, 
para os anos de 2008 e de 20126. Desta forma, é possível contextualizar as prin-
cipais mudanças ocorridas no emprego formal fluminense em relação à realidade 
nacional.

De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, o nível de emprego formal do país cresceu 20,3%, no período 2008/2012, 
com a criação de pouco mais que oito milhões de postos de trabalho (tabela 1). 
Por setores de atividades, os melhores resultados, em âmbito nacional, para este 
período, ocorreram principalmente na construção civil (crescimento acumulado, no 
período, igual a 47,9%), nos serviços (28,5%), nas atividades extrativas (26,5%) e 
nas atividades de comércio (26,0%). 

6 Além, obviamente, do Estado do Rio de Janeiro, foram também selecionados os estados de São Paulo e Minas 
Gerais.

 

 Extrativa 
Mineral

Indústria de 
Transformação

SIUP Construção 
Civil

Comércio Serviços Administração  
Publica

Agropecuária Total

Brasil 2008 205 7.311 375 1.915 7.324 12.581 8.310 1.420 39.442

2012 259 8.148 423 2.833 9.226 16.167 8.937 1.464 47.459

var (%) 26,5 11,5 12,8 47,9 26,0 28,5 7,5 3,1 20,3

Rio de  Janeiro 2008 46 392 50 183 715 1.612 692 24 3.712

2012 50 465 61 287 851 1.951 772 23 4.462

var (%) 8,9 18,6 22,6 57,2 19,1 21,1 11,6 -1,4 20,2

São Paulo 2008 16 2.636 95 514 2.227 4.284 1.565 375 11.713

2012 21 2.821 102 681 2.712 5.418 1.674 355 13.784

var (%) 27,4 7,0 7,7 32,4 21,8 26,5 6,9 -5,3 17,7

Minas Gerais 2008 46 746 37 259 767 1.255 825 249 4.184

2012 65 842 41 345 964 1.576 845 250 4.928

var (%) 42,7 12,8 10,5 33,1 25,8 25,5 2,4 0,6 17,8

Fonte : MTE - RAIS 2008 - 2012

Tabela 1
Número de empregados em 31.12 (mil pessoas), por atividades econômicas, segundo os estados selecionados

Brasil e estados selecionados - 2008/2012.

UF Período

Atividades Economicas
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Conforme os dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, o cresci-
mento do emprego formal do Estado do Rio de Janeiro foi superior, no período em 
tela, ao dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, que cresceram ambos abaixo 
dos 18% (Gráfico 1).

No caso particular do Rio de Janeiro, destaca-se que, do ponto de vista seto-
rial, o maior crescimento do emprego formal ocorreu nas atividades de Construção 
Civil, em razão, principalmente, dos projetos de obras de infraestrutura urbana nos 
setores público e privado, saneamento básico e construção de casas populares rea-
lizadas no período no estado, em suas diversas regiões.

No Estado do Rio de Janeiro, o emprego formal representava, em 2012, 9,4% 
do conjunto da força de trabalho formal nacional, ou seja, em torno de 4.461.706 
postos de trabalho (tabela 1), com destaque, segundo os setores de atividades, para 
os serviços (que representam 43,7% do total do emprego formal do estado), o co-
mércio (cerca de 19,1% do total do estado), a administração pública (17,3%),  a 
indústria de transformação (10,4%) e a construção civil cuja participação passou de 
4,9% em 2008 para 6,4% em 2012 (tabela 3).

20,3
20,2

17,7 17,8

Brasil Rio de  Janeiro São Paulo Minas Gerais

(%
)

Gráfico 1
Taxa de variação do emprego formal, Brasil e estados selecionados

2008/2012

Fonte: MTE - RAIS 2008-2012
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2 – Evolução da estrutura setorial do emprego formal no Estado 
do Rio de Janeiro, por regiões de governo

As regiões Metropolitana e Norte Fluminense foram as que mais criaram postos de 
trabalho, em função dos grandes investimentos em infraestrutura no período.

Comparando com o ano de 2008, o emprego no Estado do Rio de Janeiro 
cresceu 20,2% (Tabela 2), evolução equivalente à média nacional. As atividades 
econômicas que mais contribuíram para este crescimento foram: construção civil 
(que cresceu 57,2% entre 2008 e 2012), em razão dos investimentos ocorridos 
especialmente a partir de 2009 nos municípios da Região Metropolitana (Rio de 
Janeiro–Porto Maravilha, Metrô, Maracanã, Programa Habitacional; Itaboraí – 
Comperj; e no Arco Metropolitano, que engloba diversos municípios), bem como 
nos municípios das Região Norte Fluminense (Macaé – Petrobrás; São João da Barra 
– Porto de Açu) (ver mapa), além das atividades de serviços de produção e distri-
buição de eletricidade e água (22,6%) e serviços em geral, que teve crescimento de 
21,1% no período. O bom desempenho do emprego formal em atividades de ser-
viços industriais de utilidade pública (produção e distribuição de eletricidade, gás, 
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água, tratamento de esgoto e limpeza urbana) indica resultados dos investimentos 
feitos pelo Governo do Estado nestas atividades no período7, o que promoveu me-
lhoria dos serviços públicos para a população fluminense.

TABELA 2
Número de empregados em 31.12, por atividades econômicas, segundo as Regiões de Governo

Estado do Rio de Janeiro - 2008/2012.

 Extrativa 
Mineral

Indústria de 
Transformação

SIUP Construção 
Civil

Comércio Serviços Administração  
Publica

Agropecuária Total

Estado 2008 46.207 391.749 49.760 182.636 714.567 1.611.652 692.040 23.772 3.712.383

2012 50.304 464.796 60.997 287.072 851.336 1.951.289 772.474 23.438 4.461.706

Var(%) 8,9 18,6 22,6 57,2 19,1 21,1 11,6 -1,4 20,2

Região 
Metropolitana

2008 20.909 257.891 40.260 132.131 543.317 1.324.725 546.839 3.064 2.869.136

2012 15.961 302.663 50.446 219.689 638.146 1.616.578 600.304 3.922 3.447.709

Var(%) -23,7 17,4 25,3 66,3 17,5 22,0 9,8 28,0 20,2

Região 
Noroeste 
Fluminense

2008 466 6.744 199 1.016 10.753 10.282 11.526 2.578 43.564

2012 512 9.724 466 1.763 13.633 12.619 13.196 2.353 54.266

Var(%) 9,9 44,2 134,2 73,5 26,8 22,7 14,5 -8,7 24,6

Região Norte 
Fluminense

2008 22.863 22.351 1.713 21.213 36.058 71.934 30.668 4.590 211.390

2012 29.789 27.421 2.563 21.434 46.374 84.311 44.113 3.949 259.954

Var(%) 30,3 22,7 49,6 1,0 28,6 17,2 43,8 -14,0 23,0

Região 
Serrana

2008 206 41.197 2.332 5.484 35.515 52.287 22.016 4.481 163.518

2012 380 44.714 2.247 6.691 43.766 61.407 21.647 4.628 185.480

Var(%) 84,5 8,5 -3,6 22,0 23,2 17,4 -1,7 3,3 13,4

Região das 
Baixadas 
Litorâneas

2008 916 6.596 1.154 8.706 32.599 49.294 33.379 3.220 135.864

2012 2.619 9.285 1.483 14.288 40.515 57.573 39.135 3.111 168.009

Var(%) 185,9 40,8 28,5 64,1 24,3 16,8 17,2 -3,4 23,7

Região 
do Médio 
Paraíba

2008 203 40.220 2.034 10.279 36.905 58.498 27.000 3.197 178.336

2012 337 48.813 1.494 15.700 44.983 73.106 29.325 3.081 216.839

Var(%) 66,0 21,4 -26,5 52,7 21,9 25,0 8,6 -3,6 21,6

Região 
Centro-Sul 
Fluminense

2008 526 8.950 120 1.806 11.851 18.119 10.394 2.167 53.933

2012 539 12.283 114 2.370 13.887 23.083 12.868 2.040 67.184

Var(%) 2,5 37,2 -5,0 31,2 17,2 27,4 23,8 -5,9 24,6

Região da 
Costa Verde

2008 118 7.800 1.948 2.001 7.569 26.513 10.218 475 56.642

2012 167 9.893 2.184 5.137 10.032 22.612 11.886 354 62.265

Var(%) 41,5 26,8 12,1 156,7 32,5 -14,7 16,3 -25,5 9,9

Atividades Econômicas

Regiões de 
Governo

Período

Fonte : MTE - RAIS 2008 - 2012

7  No estado de São Paulo, por exemplo, o emprego formal nestas atividades cresceu menos de 8% no mesmo 
período (tabela 1).
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Além das obras já mencionadas na seção anterior, também as obras rela-
cionadas à Copa das Confederações e aos preparativos para a Copa do Mundo e 
Olimpíadas fazem parte do extenso rol de atividades que impulsionaram o emprego 
formal na construção civil, o que promoveu aumento da participação destas ativida-
des no conjunto do emprego formal fluminense - de 4,9% do total de empregos do 
estado, em 2008, para 6,4% em 2012 (tabela 3). Entre 2008 e 2012, foram criados 
cerca de 104 mil postos de trabalho nas atividades de construção civil do estado, 
conforme se depreende da tabela 1.

 

Extrativa  
Mineral

Indústria de  
Transformação

SIUP Construção  
Civil

Comércio Serviços Administração  
Publica

Agropecuária Total

Estado 2008 1,24 10,55 1,34 4,92 19,25 43,41 18,64 0,64 100,00

2012 1,13 10,42 1,37 6,43 19,08 43,73 17,31 0,53 100,00

Região 
Metropolitana

2008 0,73 8,99 1,40 4,61 18,94 46,17 19,06 0,11 100,00

2012 0,46 8,78 1,46 6,37 18,51 46,89 17,41 0,11 100,00

Região 
Noroeste 
Fluminense

2008 1,07 15,48 0,46 2,33 24,68 23,60 26,46 5,92 100,00

2012 0,94 17,92 0,86 3,25 25,12 23,25 24,32 4,34 100,00

Região Norte 
Fluminense

2008 10,82 10,57 0,81 10,04 17,06 34,03 14,51 2,17 100,00

2012 11,46 10,55 0,99 8,25 17,84 32,43 16,97 1,52 100,00

Região 
Serrana

2008 0,13 25,19 1,43 3,35 21,72 31,98 13,46 2,74 100,00

2012 0,20 24,11 1,21 3,61 23,60 33,11 11,67 2,50 100,00

Região das 
Baixadas 
Litorâneas

2008 0,67 4,85 0,85 6,41 23,99 36,28 24,57 2,37 100,00

2012 1,56 5,53 0,88 8,50 24,11 34,27 23,29 1,85 100,00

Região 
do Médio 
Paraíba

2008 0,11 22,55 1,14 5,76 20,69 32,80 15,14 1,79 100,00

2012 0,16 22,51 0,69 7,24 20,74 33,71 13,52 1,42 100,00

Região 
Centro-Sul 
Fluminense

2008 0,98 16,59 0,22 3,35 21,97 33,60 19,27 4,02 100,00

2012 0,80 18,28 0,17 3,53 20,67 34,36 19,15 3,04 100,00

Região da 
Costa Verde

2008 0,21 13,77 3,44 3,53 13,36 46,81 18,04 0,84 100,00

2012 0,27 15,89 3,51 8,25 16,11 36,32 19,09 0,57 100,00

Regiões de 
Governo

Período

Atividades Econômicas

Fonte : MTE - RAIS 2008 - 2012

TABELA 3
Distribuição (%) do emprego formal em 31.12, por atividades econômicas, segundo as Regiões de Governo

Estado do Rio de Janeiro - 2008/2012.

Em termos absolutos, também merece destaque a geração de cerca de 73 mil 
empregos formais na indústria de transformação, bem como de 136 mil nas atividades 
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de comércio e de 339 mil nas de serviços, no Estado do Rio de Janeiro entre 2008 e 
2012 (Tabela1).

Por região de governo, destacam-se as seguintes transformações:

Região Metropolitana

Nesta região, onde se localiza a capital e onde se encontram as principais in-
dústrias, serviços especializados e órgãos da administração pública, além de reunir 
73,7% da população estadual, o crescimento do emprego formal entre 2008 e 2012 
foi de 20,2% - o mesmo do estado como um todo. 

Nas atividades industriais metropolitanas destacam-se as indústrias de refino 
de petróleo, a metalurgia e a de fabricação de produtos químicos e farmacêuticos. 
Tomando-se apenas as atividades da indústria de transformação (ou seja, excluin-
do-se as extrativistas), o crescimento foi de 17,4%, um pouco abaixo da média esta-
dual para estas mesmas atividades. Também houve crescimento que merece desta-
que nas atividades de serviços industriais de utilidade pública (variação de 25,3%) 
e, especialmente, o crescimento de 66,3% no emprego formal da construção civil 
(Tabela 2). Em termos absolutos, porém, as atividades de maior importância no 
emprego da região metropolitana continuam sendo as do setor terciário, como as 
de serviços, de comércio e da administração pública (Tabela 3).

Gráfico 2
Distribuição do emprego formal, por atividade e regiões de governo

Estado do Rio de Janeiro 2008/2012

0,6 0,5 0,1 0,1 5,9 4,3 2,2 1,5 2,7 2,5 2,4 1,9 1,8 1,4 4,0 3,0 0,8 0,6

18,1 19,3
15,7 17,1

19,3
23,0

32,2 31,2 30,1 29,1

12,8
16,5

29,6 30,6

21,1 22,8
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27,9

19,2 19,1
18,9 18,5

24,7
25,1 17,1 17,8

21,7 23,6

24,0
24,1

20,7 20,7

22,0 20,7

13,4

16,1

43,4 43,7 46,2 46,9

23,6
23,3

34,0
32,4

32,0 33,1

36,3 34,3

32,8 33,7

33,6 34,4 46,8 36,3

18,6 17,3 19,1 17,4 26,5 24,3 14,5 17,0 13,5 11,7 24,6 23,3 15,1 13,5 19,3 19,2 18,0 19,1

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012

Estado Metropolitana Noroeste

Fluminense

Norte

Fluminense

Serrana Baixadas

Litorâneas

Médio Paraíba Centro-Sul

Fluminense

Costa Verde

(%
)

Agropecuária Indústria Comércio Serviços Administração Pública

Fonte: MTE - RAIS 2008-2012
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Região Noroeste Fluminense

Na região Noroeste Fluminense as principais atividades são a pecuária leitei-
ra, a agricultura, a extração de minerais não metálicos (na região existe um polo de 
rochas ornamentais8), além das atividades de comércio, de serviços e de administra-
ção pública. Merecem também destaque as atividades industriais, que representam 
quase 19,3% do emprego formal da região (percentual bem superior, por exemplo, 
ao da média do estado e à da região metropolitana) (ver gráfico 2). Os municípios 
que mais contribuíram para o aumento do emprego industrial nesta região foram 
Itaperuna e Santo Antônio de Pádua.

No período 2008/2012 ocorreu aumento significativo no emprego formal da 
construção civil (73,5%) e na indústria de transformação (44,2%). Nas atividades 
típicas do setor terciário privado o crescimento do emprego, nesta região, esteve em 
linha com a média estadual (Tabela 2).

Região Norte Fluminense

A Região Norte Fluminense tradicionalmente concentra a produção agrope-
cuária do estado, sobressaindo a produção de cana-de-açúcar e a pecuária leitei-
ra. Nos últimos anos, devido à extração de petróleo e do gás natural da Bacia de 
Campos, essa região tem se beneficiado de um crescimento econômico significativo, 
destacando-se como novo centro regional. O desenvolvimento das atividades men-
cionadas tem promovido também o crescimento de atividades do setor terciário. 

Comparando-se os anos de 2008 e o de 2012 é possível verificar um cresci-
mento de 28,6% no emprego e no comércio e de 22,7% na indústria de transforma-
ção. Merecem também destaque o expressivo crescimento de 49,6% do emprego nos 
serviços industriais de utilidade pública e de 43,8% da administração pública, o que 
revela a ampliação da atuação do setor público na geração de serviços. (Tabela 2)

Região Serrana

Na Região Serrana, destacam-se as atividades industriais (que representam 
cerca de 30% do total do emprego formal da região, bem acima da média do estado, 
conforme mostra o gráfico 2), principalmente a fabricação de produtos têxteis, a 
confecção de artigos do vestuário e acessórios, bem como a produção de cimento no 
município de Cantagalo. Mais recentemente, também nas atividades de produção 
de bebidas tem ocorrido significativo crescimento. 

8 No município de Santo Antônio de Pádua.
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De todo modo, deve-se destacar que o emprego industrial, em seu conjunto, 
tem mostrado, na Região Serrana, uma taxa de crescimento relativamente baixa (ape-
nas 8,5% no período em tela), notadamente se comparada à taxa de crescimento de 
outras regiões. Tal fato, porém, não invalida a importância relativa dessas atividades 
na região, que permanecem com elevada contribuição para o conjunto do emprego 
formal. No interior do estado, a Região Serrana é a que exibia, em 2012, o segundo 
lugar em número de postos formais de trabalho nas atividades industriais, tendo sido 
ultrapassada pela região do Médio Paraíba entre 2008 e 2012 (Tabela 2).

Região das Baixadas Litorâneas

O principal pólo da região é o Município de Cabo Frio, que concentra eleva-
da participação das atividades ligadas ao turismo. Outros municípios que merecem 
destaque são Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, em função das proximidades da 
zona petrolífera, recebendo royalties e uma população migratória.

Conforme revelam os dados da tabela 2, a região teve, no período 2008/2012, 
um significativo crescimento do emprego nas atividades de indústria de transfor-
mação, de pouco mais de 40%, bem acima da média do estado nestas atividades 
(18,6%). Tal resultado relaciona-se à prestação de serviços para empresas de petró-
leo, localizadas em Macaé, município contíguo, embora, formalmente, pertencente 
à outra região de governo. Também o emprego nas atividades de construção civil 
teve um crescimento importante (64,1%) na região, bem acima ainda do expressivo 
crescimento ocorrido na média do estado para esse setor. 

Região do Médio Paraíba

Esta região, onde estão localizados os complexos industriais nos segmen-
tos siderúrgicos (CSN e Barra Mansa), automobilístico (Volkswagen, Peugeot e 
Michelin) e produtos alimentares (Nestlé), entre outras, era, em 2012, a primeira 
colocada em número de empregos industriais no interior do estado9. Vale salientar 
que, no período em análise, houve expressivo crescimento do emprego industrial 
nos municípios de Volta Redonda (passou de 12.742 postos, em 2008, para 16.944, 
em 2012) e em Porto Real (de 6.328 para 8.519), os dois municípios que concen-
tram a maior parcela de empregos em atividades industriais na região.

 Convém destacar que as características das atividades industriais da região 
(altamente intensivas em capital e em tecnologia) não promovem crescimento do 
emprego formal na mesma proporção do crescimento da produção. Vale lembrar 

9 Ou a segunda colocada, se considerada a região metropolitana.
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que este estudo tem como indicador o emprego formal, portanto, esta variável não 
reflete o desempenho positivo que este setor te alcançado nos últimos anos tanto em 
termos de PIB industrial (segundo dados oficiais divulgados pelo Anuário Estatístico 
do Rio de Janeiro 2013 – CEPERJ) como em termos do número de estabelecimentos 
industriais que passou de 980 para 1100 estabelecimentos (segundo informações 
estatísticas divulgadas na publicação da RAIS estabelecimentos 2008/2012). Esses 
resultados são decorrentes das mudanças tecnológicas que têm ocorrido no setor, 
utilizando mais equipamentos e pouca mão de obra. Ou seja, o aumento da produti-
vidade do setor faz com que o seu crescimento, em termos de produção, não se refli-
ta em mesma magnitude quando avaliado sob o ponto de vista do emprego formal. 
Desta maneira, quando avaliado estritamente sob o ponto de vista do emprego, o 
verdadeiro desempenho destas atividades acaba sendo subestimado, notadamente, 
quando se compara com o desempenho de atividades industriais menos capital-in-
tensivas de outras regiões.

Mas, o desenvolvimento industrial da região não se traduz apenas em efeitos 
sobre as atividades industriais. Também nas atividades de serviços, o movimento de 
ascensão da produção manufatureira exerce influência, conforme ensina a moderna 
literatura sobre Desenvolvimento Econômico e conforme revelam e confirmam os 
dados da tabela 2. Na Região do Médio Paraíba, as atividades de serviços exibiram 
um crescimento de 25,0% do emprego formal, provavelmente em grande medida 
como desdobramento da diversificação da atividade produtiva do setor manufatu-
reiro, notadamente de seus segmentos de maior conteúdo tecnológico. 

Não se deve deixar de destacar também que o emprego nas atividades de 
construção civil teve uma ampliação significativa na região, no período (52,7%, 
próximo do valor para o conjunto do estado, que foi de 57,2%).

Região Centro-Sul Fluminense

Região contígua à do Médio Paraíba e também beneficiada pelo dinamismo 
das atividades industriais, a Região Centro-Sul Fluminense exibiu um crescimento 
de suas atividades industriais (37,2%) (tabela 2), de tal forma que houve aumento 
na participação da mão de obra no setor industrial (passou de 16,6% para 18,3%) 
no conjunto do emprego da região (tabela 3). Este resultado, em termos de em-
prego, reflete o crescimento do número de estabelecimentos industriais (segundo 
informações oficiais disponíveis na RAIS estabelecimentos 2008/2012) e expansão 
do PIB industrial (segundo publicação do Anuário Estatístico do Rio de Janeiro 
2013 - CEPERJ), confirmando que este setor vem evoluindo tecnologicamente e 
utilizando especialmente mão de obra qualificada.
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O crescimento do emprego formal nas atividades da indústria de transfor-
mação, na Região Centro-Sul Fluminense, esteve bem acima do crescimento ocor-
rido no conjunto do estado nessas mesmas atividades. Nas atividades de serviços, 
o crescimento também esteve acima da média setorial do estado. Provavelmente, 
esse bom comportamento dos serviços nesta região se deve ao próprio crescimento 
das atividades industriais, que demandam diretamente mais serviços para o funcio-
namento das atividades manufatureiras e geram um fluxo de renda que, por sua 
vez, também exerce uma maior demanda por serviços por parte dos empregados do 
setor industrial. 

A literatura econômica que trata do tema do desenvolvimento é pródiga em 
exemplos de mudanças no perfil e na dimensão das atividades de serviços em regiões 
(ou países) que tenham sido contempladas originalmente (antes do crescimento do 
emprego nos serviços) com expansão das atividades de indústria de transformação. 
Tal fenômeno também vem acontecendo na Região do Médio Paraíba. 

Região da Costa Verde

A Região da Costa Verde caracteriza-se pelas atividades de serviços ligadas 
ao turismo, como alojamento, alimentação, atividades imobiliárias e comércio. 
Devido à presença das usinas nucleares no município de Angra dos Reis, o setor de 
serviços industriais de utilidade pública participa, de forma acentuada, na estrutura 
setorial do emprego formal da região. Apesar da importância deste segmento, a re-
gião está se especializando na atividade de turismo, surgindo como polo alternativo 
da Região das Baixadas Litorâneas. O crescimento do emprego formal, nesta região, 
foi particularmente expressivo nas atividades de comércio e da construção civil.
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3. Evolução dos salários médios reais do emprego formal do 
Estado do Rio de Janeiro por setor de atividade econômica e 
por região

Desempenho do rendimento médio do emprego formal fluminense superou o de 
São Paulo em 2012.

Tomando-se o período entre 2008 e 2012, verifica-se que o salário real mé-
dio do Estado do Rio de Janeiro cresceu significativamente, refletindo as transfor-
mações positivas ocorridas, também para este indicador10, no mercado de trabalho 
brasileiro. Os dados do mercado de trabalho fluminense indicam, porém, que o 
desempenho, em termos salariais, foi até mesmo superior ao do Brasil como um 
todo11.

10  A evolução dos indicadores de emprego e de desemprego também foi favorável nos anos mencionados, repetin-
do trajetória que já vinha ocorrendo desde pelo menos o ano de 2004 e representando uma reversão de um longo 
período de deterioração do mercado de trabalho brasileiro (e fluminense), ocorrida nos anos 1980 e especialmente 
nos anos 1990, quando, em todas as regiões metropolitanas brasileiras, as taxas de desemprego atingiram os seus 
patamares mais elevados desde que esse indicador é medido.
11 Dados da tabela 4 mostram que o rendimento médio do emprego formal no Brasil cresceu, em termos reais, 
expressivos 13,2% entre 2008 e 2012, enquanto o mesmo indicador, para o Estado do Rio de Janeiro, o crescimento 
foi igual a 14,1%.
12  Os valores foram deflacionados pelo IPCA, divulgado pelo IBGE e estão expostos como valores-equivalentes 
de 2012.

A remuneração real média do Estado do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2012, 
cresceu 14,1%12, atingindo, em 2012, o valor de R$ 2.208,13, e superou a do Estado 
de São Paulo, que ficou no valor de R$ 2.147,19. O rendimento médio formal do 
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Brasil 1.903,091.826,861.785,361.725,131.680,82

Espírito Santo 1.694,911.625,011.606,391.537,561.494,96

Minas Gerais 1.617,691.544,901.498,991.434,171.393,68

Rio de Janeiro 2.208,132.109,942.065,151.994,531.934,85

São Paulo 2.147,192.087,602.038,011.984,181.947,74
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Gráfico 3
Rendimento Real Médio

Fonte: MTE-RAIS
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mercado de trabalho fluminense distanciou-se mais ainda do rendimento médio 
do Estado de Minas Gerais, que, em 2012, era de R$ 1.617,69 e também do rendi-
mento do Estado do Espírito Santo, que se situava no patamar de R$ 1.694,91 em 
2012.

Extrativa 
mineral

Indústria de 
transformação

SIUP Construção 
Civil

Comércio Serviços Administração 
Pública

Agropecuária Total

Brasil 2008 4.558,72  1.653,25 3.089,82  1.380,33 1.090,22 1.656,27  2.327,49  919,60  1.680,82 

2012 4.568,23  1.866,75 3.352,81  1.602,00 1.280,99 1.865,76  2.720,42  1.139,90  1.903,09 

Var(%) 0,2 12,9 8,5 16,1 17,5 12,6 16,9 24,0 13,2 

Minas 
Gerais

2008 2.220,64  1.359,71 3.406,23  1.205,59  874,93 1.380,01  2.032,83  787,70  1.393,68 

2012 2.987,58  1.569,70 3.328,74  1.480,35 1.057,58 1.601,54  2.383,60  1.006,37  1.617,69 

Var(%) 34,5 15,4 -2,3 22,8 20,9 16,1 17,3 27,8 16,1 

Espírito 
Santo

2008 3.641,16  1.434,45 2.263,58  1.195,77  953,96 1.425,09  2.315,87  737,57  1.494,96 

2012 4.442,35  1.533,05 2.296,95  1.381,83 1.131,58 1.639,00  2.598,10  841,48  1.694,91 

Var(%) 22,0 6,9 1,5 15,6 18,6 15,0 12,2 14,1 13,4 

Rio de 
Janeiro

2008 9.796,84  1.851,98 2.994,35  1.835,92 1.102,28 1.747,43  2.743,71  747,12  1.934,85 

2012 9.894,06  2.539,89 3.140,10  1.953,08 1.271,95 2.036,13  3.034,10  933,29  2.208,13 

Var(%) 1,0 37,1 4,9 6,4 15,4 16,5 10,6 24,9 14,1 

São 
Paulo

2008 2.919,58  2.224,94 2.937,05  1.622,75 1.386,93 1.919,72  2.610,15  1.037,12  1.947,74 

2012 2.476,56  2.411,70 3.007,40  1.833,15 1.594,81 2.128,25  2.915,92  1.265,74  2.147,19 

Var(%) -15,2 8,4 2,4 13,0 15,0 10,9 11,7 22,0 10,2 

TABELA 4
Remuneração média real (*) dos empregados formais, por atividades econômicas, segundo estados selecionados 

Brasil - 2008/2012

UF Período

Atividades Econômicas

Fonte : MTE - RAIS 2008 - 2012 
(*) em R$ de 2012, apurada pelo IPCA-IBGE.

Em termos regionais, dentro do Estado do Rio de Janeiro, observa-se uma 
evolução positiva muito expressiva na remuneração média real da Costa Verde 
(crescimento de quase 32,9%), Baixadas Litorâneas (quase 27,8%) e Centro-Sul 
Fluminense (quase 24,4%). Esta trajetória positiva provavelmente deve-se não ape-
nas aos aumentos salariais em si, mas, também ao fato de que, nestas regiões, 
tenham sido criadas ocupações formais de maior rendimento do que os postos de 
trabalho assalariados que existiam no início do período em tela (Tabela 5).

Pode-se perceber que os aumentos salariais reais, no Estado do Rio de 
Janeiro, foram generalizados, tanto em termos setoriais quanto em termos regio-
nais. Percebe-se que eles foram expressivos mesmo em regiões, como as acima men-
cionadas, onde não houve destaque especial de grandes obras. De todo modo, deve-
se registrar que os aumentos salariais reais mais significativos ocorreram em mu-
nicípios que abrigaram grandes empreendimentos, como o COMPERJ, em Itaboraí 
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Período Extrativa 
mineral

Indústria de 
transformação

SIUP Construção 
Civil

Comércio Serviços Administração 
Pública

Agropecuária Total

Estado 2008  9.796,84  1.851,98  2.994,35  1.835,92  1.102,28  1.747,43  2.743,71  747,12  1.934,85 

2012  9.894,06  2.539,89  3.140,10  1.953,08  1.271,95  2.036,13  3.034,10  933,29  2.208,13 

Var(%) 1,0 37,1 4,9 6,4 15,4 16,5 10,6 24,9 14,1 

Região 
Metropolitana

2008  11.292,37  1.969,39  3.040,31  1.937,10  1.180,77  1.829,66  3.041,90  975,62  2.040,37 

2012  10.591,44  2.903,43  3.104,70  2.020,62  1.340,53  2.113,42  3.339,16  1.143,49  2.299,87 

Var(%) -6,2 47,4 2,1 4,3 13,5 15,5 9,8 17,2 12,7 

Região Noroeste 
Fluminense

2008  840,92  863,18  2.182,82  1.183,33  748,47  1.152,26  1.173,88  599,70  982,96 

2012  1.020,17  1.018,34  1.538,05  1.105,12  917,74  1.345,20  1.454,36  736,41  1.170,18 

Var(%) 21,3 18,0 -29,5 -6,6 22,6 16,7 23,9 22,8 19,0 

Região Norte 
Fluminense

2008  9.274,12  1.940,11  2.285,84  2.000,00  970,68  1.989,48  2.094,82  717,60  2.589,48 

2012  10.350,13  2.697,84  2.497,76  2.280,60  1.258,16  2.408,26  2.391,20  923,84  3.108,63 

Var(%) 11,6 39,1 9,3 14,0 29,6 21,0 14,1 28,7 20,0 

Região Serrana 2008  919,64  1.058,39  1.531,87  955,57  781,30  1.195,52  1.463,87  751,99  1.091,38 

2012  1.153,87  1.244,65  1.690,32  1.146,15  961,54  1.370,25  1.836,74  913,57  1.281,93 

Var(%) 25,5 17,6 10,3 19,9 23,1 14,6 25,5 21,5 17,5 

Região das 
Baixadas 
Litoraneas

2008  1.602,50  1.106,01  1.555,07  1.582,89  822,89  1.073,09  1.582,13  731,11  1.171,94 

2012  6.282,49  1.442,46  1.664,71  1.487,22  998,37  1.411,55  1.878,04  946,56  1.498,27 

Var(%) 292,0 30,4 7,1 -6,0 21,3 31,5 18,7 29,5 27,8 

Região do Médio 
Paraiba

2008  1.905,94  2.230,72  1.839,31  1.163,53  898,63  1.277,02  1.411,12  683,82  1.424,06 

2012  1.438,63  2.233,79  2.318,74  1.492,62  1.125,53  1.409,89  1.685,82  849,29  1.578,02 

Var(%) -24,5 0,1 26,1 28,3 25,2 10,4 19,5 24,2 10,8 

Região Centro-Sul 
Fluminense

2008  2.369,54  859,80  2.878,72  977,96  763,35  1.112,43  1.220,42  710,22  1.010,14 

2012  2.109,60  1.102,64  4.185,01  1.216,71  942,18  1.430,01  1.436,71  878,19  1.256,45 

Var(%) -11,0 28,2 45,4 24,4 23,4 28,5 17,7 23,7 24,4 

Região da Costa 
Verde

2008  7.233,30  2.580,26  6.566,94  1.488,49  831,14  1.026,73  2.126,65  1.015,61  1.632,63 

2012

Var(%)

 7.810,06

8,0

 2.654,32

2,9

 8.054,23

22,6 

 2.082,82

39,9 

 1.026,99

23,6 

 1.551,12

51,1

 2.809,59

32,1

 1.208,04

18,9 

 2.169,00

32,9

TABELA 5
Remuneração média real (*) dos empregados formais, por atividades econômicas, segundo as Regiões de Governo

Estado do Rio de Janeiro - 2008/2012.

Regiões 
de Governo

Atividades Econômicas

Fonte : MTE - RAIS 2008 - 2012
(*) em R$ de 2012, apurada pelo IPCA-IBGE.

(Região Metropolitana) ou o Porto de Açu, em São João da Barra (Região Norte 
Fluminense) (Tabela 5).

O rendimento médio real fluminense superou o paulista no total das ativi-
dades (conforme já mostramos) e também no caso das atividades da indústria de 
transformação, conforme mostra a tabela 4. Esta é a mudança mais relevante ocor-
rida no período em estudo, podendo inclusive simbolizar o dinamismo adquirido 
pelo mercado de trabalho fluminense nos últimos anos.
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Além desse fato destacado, deve-se também mencionar que a renda média do 
trabalhador formal do Estado Rio de Janeiro já era maior, em 2008, do que a de São 
Paulo, nas atividades de construção civil, nos serviços industriais de utilidade públi-
ca, na administração pública e nas atividades extrativistas minerais (especialmente 
por causa da presença da Petrobrás), mantendo-se acima da paulista, em 2012, e, 
em alguns casos, inclusive aumentando a distância que já existia em 2008. 
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4. Distribuição do emprego formal por grau de mão de obra

A maior participação relativa da força de trabalho do ensino médio mostra melhoria 
na qualificação do trabalhador fluminense.

Neste item, analisa-se a distribuição do emprego no estado e nas Regiões de 

Governo por grau de instrução. Neste caso, a mão de obra foi distribuída em cinco 

faixas, quais sejam: analfabeto, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior 

e pós-graduação.

No estado, a mão de obra que possuía o ensino médio representava, em 

termos relativos, a maior parcela relativa da força de trabalho no território flumi-

nense, em 2008, qual seja, 43,5% (Tabela 6). Algumas Regiões de Governo não 

fugiam à regra de um grande contingente de empregados com o ensino médio: 

Norte Fluminense (49,5%); Médio Paraíba (47,5%); Noroeste Fluminense (45,9%) 

e a Metropolitana (43,4%). As demais Regiões de Governo apresentavam a maior 

parcela relativa da força de trabalho no ensino fundamental. Conforme se pode 

constatar na tabela 6, os demais níveis de escolaridade possuíam participações re-

lativas na força de trabalho do estado, em 2008, que se situavam em 33,6% para o 

pessoal com ensino fundamental e em 22,1% para o ensino superior.

A Região Metropolitana possuía a distribuição de sua mão de obra muito 

semelhante à do estado, em 2008, sendo que 43,4% dela estava inserida na faixa 

de ensino médio. 

No que diz respeito ao pessoal inserido na faixa com o ensino fundamental, 

apenas a Região Metropolitana e a Região Norte Fluminense não apresentavam, em 

2008, percentuais acima do apresentado pelo conjunto do estado. 

O quadro geral evoluiu positivamente e, no ano de 2012, houve mudança 

na distribuição da mão de obra por faixas de escolaridade no estado (Tabela 6), em 

favor de uma ampliação da participação relativa dos trabalhadores com maior grau 

de instrução. Assim, o pessoal com o ensino fundamental, no conjunto do Estado 

do Rio de Janeiro, diminuiu, em 2012, para 27,1%, com uma queda de cerca de 

6,5 pontos percentuais, em comparação com 2008; quanto aos demais níveis de 

escolaridade, todos eles haviam incrementado as suas parcelas relativas à mão de 

obra fluminense. O contingente com o ensino médio situava-se, no ano de 2012, 

em 48,3%; portanto, 4,8 pontos percentuais acima de 2008 e, finalmente, o pessoal 

com o ensino superior havia atingido, em 2012, 24,0%, ou seja, 1,9 ponto percen-

tual a mais do que o de 2008.
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Analfabeto Ensino  
Fundamental

 Ensino Médio Ensino  
Superior

Pós Graduação Total

Estado 2008 0,4 33,6 43,5 22,1 0,3 100,0

2012 0,2 27,1 48,3 24,0 0,5 100,0

Região 
Metropolitana

2008 0,3 32,0 43,4 24,0 0,3 100,0

2012 0,1 26,1 47,5 25,8 0,5 100,0

Região Noroeste 
Fluminense

2008 0,6 37,6 45,9 15,8 0,1 100,0

2012 0,4 29,9 53,6 16,1 0,1 100,0

Região Norte 
Fluminense

2008 0,5 30,5 49,5 19,2 0,2 100,0

2012 0,2 22,5 54,2 22,7 0,4 100,0

Região Serrana 2008 0,5 48,9 36,5 13,8 0,4 100,0

2012 0,3 41,3 42,7 15,1 0,6 100,0

Região das 
Baixadas Litorâneas

2008 1,0 42,9 42,2 13,8 0,1 100,0

2012 0,4 33,0 51,5 14,9 0,2 100,0

Região do Médio 
Paraíba

2008 0,3 34,7 47,5 16,9 0,6 100,0

2012 0,1 27,3 54,6 17,5 0,5 100,0

Região Centro-Sul 
Fluminense

2008 0,6 44,2 40,6 14,4 0,2 100,0

2012 0,3 35,1 47,7 16,4 0,6 100,0

Região da
Costa Verde

2008 0,5 44,9 42,2 12,3 0,2 100,0

2012 0,2 37,3 47,8 14,7 0,1 100,0

TABELA 6
Distribuição (%) de empregados em 31.12, por grau de instrução , segundo as Regiões de Governo

Estado do Rio de Janeiro - 2008/2012

Regiões de Governo Período

Fonte : MTE - RAIS 2008 - 2012

Grau de Instrução

Em se comparando por Regiões de Governo, também ocorreram mudanças 
na distribuição da mão de obra por níveis de escolaridade no período em estudo. 
Nesse sentido, o pessoal que possuía até o ensino médio, na comparação 2008 e 
2012, apresentou crescimento em todas as regiões pesquisadas.

Com base nessas evidências, percebe-se que no estado e nas Regiões de 
Governo, na comparação 2008 e 2012, o pessoal com ensino fundamental perde 
participação relativa da força de trabalho para o de ensino médio, comprovando 
uma melhoria na qualificação do trabalhador fluminense. O ensino superior tam-
bém apresentou aumento de participação em todas as regiões pesquisadas. Em ter-
mos comparativos, na faixa de ensino médio as regiões Norte Fluminense, Noroeste, 
Baixada Litorânea e Médio Paraíba mantinham parcelas relativas de mão de obra 
superiores às do conjunto do estado. Por sua vez, na faixa de ensino superior, ape-
nas a Região Metropolitana, no ano de 2012, possuía uma maior parcela relativa de 
força de trabalho comparativamente ao estado e às outras Regiões de Governo. 
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Pelo que foi visto sobre as mudanças na distribuição da mão de obra por 
faixas de escolaridade no estado e nas Regiões de Governo, pode-se identificar alte-
rações significativas na composição do emprego, de tal forma que, no ano de 2012, 
houve perda de participação relativa do pessoal com o nível de ensino fundamental 
no conjunto da ocupação. Em compensação, houve ganho de participação relativa 
tanto do pessoal de nível médio quanto também no pessoal com formação superior, 
o que revela um movimento inequívoco de melhoria do perfil educacional dos em-
pregados do setor formal do estado no período em tela (ver gráfico 4).
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Grafico 4
Distribuição dos empregados em 31.12, por grau de instrução

Estado do Rio de Janeiro 2008/2012.

Fonte: MTE - CAGED
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5. Evolução recente do emprego formal, segundo dados do 
CAGED

Setor de construção civil fluminense tem desempenho bem acima da média nacional.

Competência 
Declarada

Extrativa 
Mineral

Indústria de 
Transformação

SIUP Construção 
Civil

Comércio Servicos Administração 
Pública

Agropecuária Total

Rio de 
Janeiro

1º trim 2014/ 
4º trim 2013”

-0,3 0,6 0,6 2,2 -2,9 0,7 0,1 -0,5 0,0

1º trim 2014/ 
1º trim 2013”

-2,1 1,9 -4,1 2,2 1,1 2,0 1,8 0,3 1,7

Brasil 1º trim 2014/ 
4º trim 2013”

0,4 1,1 0,8 1,9 -0,9 1,2 1,9 0,3 0,7

1º trim 2014/ 
1º trim 2013”

0,6 0,9 1,2 0,9 2,2 2,8 1,7 -0,6 1,9

TABELA 7
Variação do estoque do emprego formal, por atividades econômicas 

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - 2014

Setores de atividade econômica

Fonte: MTE - CAGED

 Os dados da tabela 7 exibem os dados do CAGED disponíveis até o momento. 
Estes dados estão organizados de tal forma que é possível estabelecer uma comparação 
entre a evolução do emprego formal do Estado do Rio de Janeiro com o total do Brasil, por 
setores de atividades selecionados, tanto para o primeiro trimestre de 2014 em relação do 
trimestre anterior, como também em relação ao trimestre homólogo do ano de 2013.

 Do ponto de vista analítico, a comparação mais relevante é aquela feita comparan-
do-se trimestres homólogos, pois a mesma elimina os efeitos sazonais existentes na passa-
gem de um trimestre para o seu seguinte. De todo modo, a informação sobre a variação 
do primeiro trimestre de 2014 contra o último do ano passado confirma o dinamismo das 
atividades de construção civil no Estado do Rio de Janeiro, que foi revelada nas primeiras 
seções deste estudo. Ou seja, mesmo em um período em que tradicionalmente ocorre 
desaceleração do emprego, que é o início do ano, as atividades de construção seguem em 
forte ascensão, devido às obras em quantidade que têm sido executadas no estado. 

 Analisando-se a evolução de trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior, 
também fica evidente o dinamismo da construção civil. Da mesma maneira, o cresci-
mento do estoque de emprego formal da indústria de transformação fluminense supe-
rou o crescimento da média nacional no mesmo período (1,9% contra 0,9%). Apesar 
disso, o crescimento no Rio de Janeiro ficou um pouco abaixo da média nacional. Deve-
se ponderar, entretanto, que os resultados do emprego formal do Rio de Janeiro, no 
caso de dados retirados do CAGED, estão um pouco subestimados pelo fato de que esta 
base de dados não inclui servidores estatutários da Administração Pública (apenas os 
celetistas), categoria bastante numerosa no estado.
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Considerações finais

No período considerado neste estudo, o emprego formal no Estado do Rio 
de Janeiro teve um crescimento superior ao dos estados de São Paulo e de Minas 
Gerais. O crescimento do emprego formal fluminense se igualou ao da média na-
cional. Os investimentos em obras de infraestrutura urbanas nos setores públicos e 
privado contribuíram com o resultado.

A atividade que mostrou o maior dinamismo foi a construção civil, cujo cres-
cimento superou a média nacional por larga margem, revelando o impacto positivo, 
sobre o mercado de trabalho das grandes obras que têm sido executadas no estado 
desde, pelo menos, 2008.

Do ponto de vista regional, este estudo mostrou que o dinamismo econômi-
co foi generalizado, embora com características setoriais um pouco distintas. Tal 
realidade regional manifestou-se também na evolução dos rendimentos médios, 
que cresceram em todas as atividades e regiões. 

Os dados apresentados sobre grau de instrução, no período 2008-2012, mos-
tram que o quadro geral evoluiu positivamente e que a mão de obra com ensino 
fundamental perde participação relativa na força de trabalho para o ensino médio, 
indicando uma melhoria na qualificação do trabalhador fluminense. Neste mesmo 
período, o ensino superior também apresentou aumento de participação em todas 
as regiões pesquisadas.

O desempenho do mercado formal de trabalho fluminense nos anos mais 
recentes, portanto, revela diversos fatores a serem exaltados, mas, o que mais cha-
mou a atenção foi o desempenho do rendimento médio do emprego formal flumi-
nense, que superou o de São Paulo, em 2012, para o conjunto das atividades, e, em 
particular, em atividades tradicionalmente importantes no mercado de trabalho do 
Estado de São Paulo, como a indústria de transformação. Outros estudos e boletins 
disponíveis para consulta têm demonstrado também que a taxa de desemprego no 
Estado do Rio de Janeiro (que sempre esteve entre as mais baixas entre as princi-
pais regiões metropolitanas do país) continua em patamares bastante reduzidos, 
revelando o bom desempenho do mercado de trabalho do estado nos anos mais 
recentes. 

A desaceleração econômica ocorrida na economia brasileira a partir de 2011 
impediu que, a partir de 2013, os indicadores de mercado de trabalho exibissem 
o mesmo dinamismo que vinham exibindo no período 2008-2012, mas mesmo as-
sim o rendimento médio continuou crescendo, conforme têm revelado os boletins 
mensais que a CEPERJ divulga. Neste Boletim, os dados do CAGED que foram ana-
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lisados revelam que o ritmo de crescimento do emprego formal no Estado do Rio 
de Janeiro continua positivo, apesar da desaceleração da atividade econômica na-
cional nos anos recentes.
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