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Caro leitor,

Este espaço surge com muitas pretensões – uma delas é contribuir 

com o desenvolvimento das políticas públicas ao trabalhador. Ele 

marca um período de quase 8 anos de preocupação constante 

com a empregabilidade na minha direção da Secretaria Municipal 

de Trabalho e Emprego. Foram mais de 180 mil encaminhados 

ao mercado e durante este período foi percebido que a falta de 

qualificação era um dos principais fatores prejudiciais àqueles 

que buscam oportunidades. Atacar o mal pela raiz foi nossa meta 

e com isso realizamos vários projetos direcionados à capacita-

ção profissional. Foram mais de 14 mil vagas em cursos gratuitos 

promovidos nas áreas de informática, de editoração de vídeos, 

de criação de jogos virtuais, de fotografia, de hospitalidade, de 

gastronomia, de estética, de organização de eventos em geral e 

esportivos, entre outros. Apesar disso, ainda temos muito a fazer. 

Essa é uma pequena mostra do que podemos realizar diante de 

estudos e de discussões. Por isso, pretendemos abrir, aqui, um 

canal para diálogo constante e transparente sobre trabalho no 

município do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, iremos disseminar informações baseadas em es-

tudos que apontam o desempenho do mercado, apresentando as 

principais características do sistema de geração de empregos, bem 

PRESENTAÇÃOA
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como o de  ajustamento da economia política voltada ao traba-

lhador. A participação do IETS, (Instituto de Estudo do Trabalho 

e Sociedade) na produção deste espaço, será fundamental para 

continuar nossa empreitada.

Hoje, não podemos deixar de perceber que o tema emprego está 

entre os três mais importantes destaques na imprensa, perdendo 

somente para política e saúde. A força de trabalho é o vetor de 

crescimento econômico. Por isso, a valorização da formação da 

população é o cerne da questão. Não se trata de uma tarefa fácil, 

mas o que iremos abordar, aqui, irá provocar, no mínimo, uma refle-

xão importante para transformar nossa cidade. Tenho certeza de que 

queremos o mesmo – um Rio melhor e com mais postos de trabalho. 

Augusto Ribeiro

Secretário Municipal de Trabalho e Emprego
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NTRODUÇÃOi

No volume anterior do Boletim “Trabalho no Rio de Janeiro”, 

analisamos a conjuntura do mercado de trabalho a partir dos 

dados mais recentes da PNAD-C (Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua). Neste quarto número do Boletim, o 

foco da “Análise de Mercado de Trabalho” será novamente no 

acompanhamento conjuntural, atualizando os dados da PNAD-C 

e complementando a análise com os dados desagregados do 

CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. O diagnóstico de 

enfraquecimento do mercado de trabalho na RMRJ se acentuou 

de forma profunda no último trimestre e tem sido mais intenso 

do que no mercado de trabalho no Brasil em geral. A análise 

procura identificar os subgrupos da população que têm sofrido 

mais com a crise econômica, de acordo com o gênero, faixa etária, 

grau de instrução e setor de atividade.

Mobilidade urbana é o tema abordado nos artigos de “Análise  

Temática” deste boletim, tema de importância fundamental para 

a RMRJ. O objetivo do primeiro artigo é examinar a evolução do 

tempo de deslocamento entre casa e trabalho na RMRJ e 

demais regiões metropolitanas do Brasil, como este se distribui 

entre diferentes subgrupos da população, e examinar em que 

medida maiores custos de deslocamento estão correlacionados 

com a participação no mercado de trabalho nas principais 

regiões metropolitanas do Brasil. O artigo convidado, escrito por 
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Maína Celidônio, aprofunda essa questão, procurando descrever 

os padrões de deslocamento nos diferentes recortes territoriais 

e segundo as características dos trabalhadores da RMRJ, com 

base nos dados do Censo 2010 e da RAIS 2014. Um dos objetivos 

é entender como a distância entre local de moradia e local de 

trabalho determina os tempos de deslocamento por diversas 

características socioeconômicas dos trabalhadores.
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Análise do Mercado 
de Trabalho
Gustavo Gonzaga (PUC-Rio), Gabriel Ulyssea (PUC-Rio), Livia Gouvêa (PUC-Rio)

ART IGO1

O volume anterior do Boletim, escrito com base nos dados do 

segundo trimestre de 2016, mostrou como o desempenho recente 

do mercado de trabalho da RMRJ vinha se deteriorando de forma 

mais rápida do que no resto do Brasil. Os números até então 

revelavam um aumento da taxa de desemprego mais intenso na 

RMRJ do que no Brasil no início de 2016, em parte devido ao 

aumento mais acentuado da taxa de participação na região. O cená-

rio de enfraquecimento era particularmente preocupante para os 

trabalhadores mais jovens e menos escolarizados.

Neste boletim, analisamos as estatísticas básicas da Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílio - Contínua (PNAD-C), atuali-

zando as séries com os dados do terceiro trimestre de 2016. Os 

gráficos reforçam o diagnóstico de que o enfraquecimento recente 

do mercado de trabalho na RMRJ tem sido mais intenso do que 

no Brasil em geral. A análise da conjuntura atual do mercado é 
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aprofundada com base nos dados do Cadastro Geral de Empre-

gados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, que contém informações sobre saldos líquidos 

de emprego, admissões e demissões, permitindo desagregações 

por gênero, faixa etária, grau de instrução e setor de atividade.  

A maior parte das estatísticas é dividida pelo respectivo estoque 

de trabalhadores de cada categoria e/ou unidade geográfica, 

para que se possam fazer as devidas comparações. 

Na seção 1, são analisados os dados agregados da PNAD-C para 

a RMRJ e a cidade do Rio de Janeiro, procurando destacar as 

semelhanças e particularidades na comparação com o Brasil. Na 

seção 2, analisamos os dados do CAGED, que medem os fluxos 

agregados de emprego no setor formal para a RMRJ e para o 

resto do Brasil. Na seção 3, os dados do CAGED são avaliados em 

diversas formas de desagregação, como gênero, faixa etária, grau 

de instrução e setor de atividade.

A  c r i s e  at u a l  e  o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  n a  R M R J

Nesta seção, analisamos os indicadores mais relevantes de 

mercado de trabalho, utilizando a PNAD-C como fonte de dados. 

Nos gráficos a seguir, os dados são apresentados para a RMRJ, a 

cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. As estatís-

ticas mais recentes do terceiro trimestre de 2016 voltam a mostrar, 

de uma forma geral, sinais mais intensos de enfraquecimento da 

RMRJ já destacados no trimestre anterior. Como ressaltamos no 
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último boletim, até o primeiro trimestre de 2016, a deterioração do 

mercado de trabalho ocorria em ritmo menos intenso na RMRJ do 

que no Brasil. No entanto, os dados do segundo e terceiro trimestres 

de 2016 mostram um cenário de maior deterioração para a RMRJ.

O Gráfico 1 apresenta a evolução da taxa de desemprego aberto na 

cidade do Rio de Janeiro, na RMRJ e no Brasil, do primeiro trimestre 

de 2012 ao terceiro trimestre de 2016. Tanto na comparação com 

o trimestre imediatamente anterior quanto na comparação com o 

mesmo trimestre em 2015, os últimos dados mostram um aumento 

mais intenso do desemprego na RMRJ do que no Brasil. Enquanto 

no Brasil a taxa de desemprego subiu 0,5 ponto percentual em 

relação ao último trimestre (de 11,3% para 11,8%), na RMRJ o aumento 

foi de 0,9 ponto percentual (subindo de 10,7% para 11,6%). 

Os dados até o primeiro trimestre deste ano apresentavam um 

cenário menos desfavorável para a RMRJ, que sofria uma elevação 

acumulada na taxa de desemprego de 3,6 pontos percentuais do 

último trimestre de 2014 ao primeiro trimestre de 2016, inferior à 

elevação acumulada de 4,4 pontos percentuais na taxa de de-

semprego do Brasil, no mesmo período. No entanto, tanto o já 

conhecido dado do segundo trimestre de 2016 quanto o dado 

mais recente do terceiro trimestre ajudaram a reverter esta avaliação.  

A RMRJ acumula agora uma piora no período desde o quarto tri-

mestre de 2014 de 6,0 pontos percentuais, maior do que a piora 

observada no Brasil, de 5,3 pontos percentuais. O Gráfico 1 mostra que 

o hiato entre as taxas de desemprego da RMRJ e do Brasil prati-

camente desapareceu (está, atualmente, em 0,2 ponto percentual). 
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Em relação à Cidade do Rio de Janeiro, observamos um aumento 

de 0,5 ponto percentual na taxa de desemprego em relação ao 

trimestre imediatamente anterior (de 7,3% para 7,8%). Na verdade, 

a cidade do Rio de Janeiro, apesar da elevação de cerca de quatro 

pontos percentuais da taxa de desemprego desde o final de 2014, 

ainda tem sido relativamente preservada dos efeitos mais severos 

da crise, com a taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2016 

se situando em níveis semelhantes aos observados no início de 

2012, ao redor de 8%. No entanto, a intensidade da deterioração 

recente também preocupa.

Como destacado nos boletins anteriores, a análise da taxa de 

ocupação (número de ocupados sobre a população em idade ativa)  

é fundamental para o correto entendimento da conjuntura do 

mercado de trabalho, uma vez que mede a proporção daqueles 

em idade de trabalhar que estão de fato ocupados no período de 

referência, complementando as estatísticas de desemprego. 

GRÁFICO 1  •  TAXA DE DESEMPREGO: POPULAÇÃO DESOCUPADA / 
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA

Fonte: PNAD-CONTÍNUA, IBGE
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O gráfico 2 mostra nova queda na taxa de ocupação na RMRJ no 

terceiro trimestre de 2016 em relação ao trimestre imediatamente 

anterior, de 0,5 ponto percentual (de 52,4% para 51,9%). A queda é 

inferior à observada para o Brasil como um todo, que foi de 0,6 ponto 

percentual (queda de 54,6% para 54,0%).  O atual nível da taxa de 

ocupação na RMRJ é cerca de 2,5 pontos percentuais abaixo do 

nível observado no início da PNAD-C no primeiro trimestre de 2012. 

No momento, apenas um pouco mais da metade dos trabalhadores 

da RMRJ em idade de trabalhar está de fato trabalhando. Já na cidade 

do Rio, observou-se um pequeno aumento da taxa de ocupação 

no terceiro trimestre de 2016 para um nível muito semelhante ao 

observado para o Brasil como um todo, ao redor de 54%.

GRÁFICO 2  •  TAXA DE OCUPAÇÃO: POPULAÇÃO OCUPADA / 
POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA

Fonte: PNAD-CONTÍNUA, IBGE
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O gráfico 3 mostra a evolução da taxa de participação no merca-

do de trabalho para a RMRJ, a Cidade do Rio de Janeiro e para o 

Brasil. Enquanto a taxa de participação no Brasil mostrou queda na 

variação trimestral no período mais recente (-0,4 ponto percentual, 

caindo de 61,6% para 61,2%), na RMRJ a taxa mostrou elevação de 

0,1 ponto percentual (subindo de 58,7% para 58,8%). Enquanto 

para o Brasil como um todo a queda na taxa de participação ajuda 

a conter, pelo menos em parte, o aumento da taxa de desemprego, 

na RMRJ o que ocorre é o contrário: a taxa de participação 

continuou subindo, o que coloca alguma pressão na estatística de 

desemprego, vista no gráfico 1. Neste trimestre, a cidade do Rio 

de Janeiro impulsionou positivamente a taxa de participação, que 

teve elevação de 0,6 ponto percentual na cidade, atingindo 58,4% 

no último período.

GRÁFICO 3  •  TAXA DE PARTICIPAÇÃO: POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE 
ATIVA / POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA

Fonte: PNAD-CONTÍNUA, IBGE
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O gráfico 4 mostra a evolução dos rendimentos reais na Cidade do Rio 

de Janeiro, na RMRJ e no Brasil. O rendimento real médio no RMRJ 

foi de R$2.395,00 no terceiro trimestre de 2016 e de R$1.964,00 no 

Brasil no mesmo período. Estes números representam queda real 

em relação ao trimestre anterior de 3,2% na renda da RMRJ e au-

mento real de 1,0% no Brasil como um todo. O enfraquecimento dos 

salários na RMRJ, em um ambiente de pequena melhora nos salários 

reais do Brasil como um todo, faz a razão da renda na RMRJ em 

relação a renda no Brasil interromper uma trajetória de elevação, 

caindo 5,3 pontos percentuais e atingindo 121,9%. A Cidade do Rio 

de Janeiro contribuiu para a queda dos salários na RMRJ. Na cidade, 

os rendimentos atingiram o nível de R$ 2.949,00 no terceiro trimes-

tre, mostrando queda real de 4,5% em relação ao trimestre anterior. 

Apesar da queda de rendimento real observada ao longo de 2016 

tanto para a cidade do Rio quanto para a RMRJ, os níveis atuais ainda 

são superiores aos observados no final de 2014.

Os dois primeiros volumes deste boletim associavam a maior re-

siliência na taxa de desemprego da RMRJ aos investimentos de 

preparação para as Olimpíadas e colocava uma preocupação ao 

considerar as perspectivas para a região após o evento. Com os 

dados do segundo trimestre de 2016 (apresentados no boletim 

anterior) e do terceiro trimestre deste ano (apresentados neste bole-

tim), podemos constatar que está ocorrendo, de fato, um notável 

enfraquecimento do mercado de trabalho na RMRJ, que estava 

antes camuflado pelos efeitos transitórios dos Jogos Olímpicos, e 

agora está sendo amplificado pela crise fiscal do governo estadual.
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O s  f l u x o s  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  d a  R M R J

Nesta seção, analisamos os fluxos de trabalhadores do merca-

do de trabalho da RMRJ apresentados nos dados do CAGED.  

Os dados analisados nesse boletim contemplam estatísticas de 

trabalhadores com carteira assinada (regime celetista), admitidos 

e desligados em cada mês desde 2004, com informações também 

sobre rendimentos reais. Como os dados estão disponíveis apenas 

até setembro de 2016, de forma a comparar os resultados deste 

ano com os anos anteriores, as avaliações serão feitas sempre 

considerando apenas o período correspondente aos primeiros 

nove meses do ano. É interessante também contrastar os dados 

GRÁFICO 4  •  RENDIMENTO MÉDIO REAL

Fonte: PNAD-CONTÍNUA, IBGE
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da RMRJ com os dados para as outras regiões do Brasil. Para 

isso, as variáveis de fluxos de trabalhadores serão apresentadas 

como proporção do estoque1 total de trabalhadores, para que 

tenhamos estatísticas comparáveis. 

Os dados analisados nesta seção mostram que, também pela ótica 

dos fluxos, a crise tem afetado recentemente a RMRJ de uma 

forma mais severa do que o resto do Brasil. Os dados nos permitem 

investigar, também, quais são os canais mais relevantes para o 

enfraquecimento do mercado de trabalho formal da RMRJ. 

O gráfico 5 mostra um panorama geral dos fluxos de emprego em 

2016 para as diversas regiões metropolitanas do país, assim como 

no Brasil como um todo. Os dados medem a variação líquida 

do emprego, medida pelo saldo entre admitidos e desligados, 

observada entre janeiro e setembro deste ano, como proporção 

do estoque inicial de trabalhadores no ano, em cada região.

O gráfico mostra que todas as regiões metropolitanas do país 

apresentaram um saldo líquido de emprego negativo no período, 

ou seja, tiveram mais trabalhadores desligados do que admitidos em 

postos de trabalho com carteira assinada (celetistas). No entanto, o 

desempenho relativo da RMRJ é claramente o mais desfavorável 

em 2016, mostrando um saldo de emprego negativo correspondente 

1. O estoque de trabalhadores é medido pelos dados da RAIS (Relação Anual de 
Informações Sociais), coletados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
que indicam o total de vínculos de empregos em 31 de dezembro do ano anterior.
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a 4,8% do total de trabalhadores empregados ao final do ano an-

terior. Em número absoluto, isso significa aproximadamente 130 

mil pessoas a menos na força de trabalho formal na RMRJ. Para 

o Brasil como um todo, o saldo foi negativo em 1,9% do estoque 

de trabalhadores, número também desfavorável, embora menor 

do que o observado na RMRJ. Em valores absolutos, isso significa 

aproximadamente 588 mil trabalhadores a menos na força de 

trabalho formal empregada no Brasil como um todo.

GRÁFICO 5  •  SALDO DO EMPREGO POR REGIÕES METROPOLITANAS: 

SALDO COMO PROPORÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGADOS POR REGIÃO – 

JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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Uma análise dos dados de saldo líquido de emprego por região 

desde 2014 nos permite contextualizar os resultados mais recen-

tes em relação ao que tipicamente acontecia em anos anteriores. 

O gráfico 6 mostra a evolução dos saldos líquidos de emprego 

nos últimos anos para a RMRJ e para o resto do Brasil2. De 2004 a 

2014, os saldos foram sempre positivos tanto na RMRJ quanto no 

Brasil, para os períodos de janeiro a setembro de cada ano. 

Os anos de 2015 e 2016 são anos de crise no mercado de trabalho 

e ambos mostram saldos negativos na RMRJ e no resto do Brasil. 

É fácil notar, no entanto, que a crise se aprofunda na RMRJ a uma 

velocidade crescente. Enquanto no Brasil (excluindo a RMRJ) o 

saldo negativo de 2016 é ligeiramente menor do que o de 2015 

(-1,8% e -1,7% do estoque de trabalhadores, respectivamente), na 

RMRJ o saldo de 2016 é bastante superior, em termos absolutos, 

ao observado em 2015 (-2,9% e -4,8% do estoque de trabalha-

dores, respectivamente). É necessário considerar que mesmo o 

saldo negativo menor em 2016 em relação a 2015 no resto do 

Brasil não significa uma recuperação, e sim que mais trabalhado-

res continuam saindo do mercado de trabalho formal. Para haver 

recuperação, os saldos precisam ser positivos, ou seja, mostrar 

trabalhadores de fato retomando seus empregos.

2. Os dados para o resto do Brasil se referem aos números observados para o Brasil 
como um todo menos os valores referentes à Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
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O gráfico 6 mostra que 2016 está sendo para a RMRJ um ano ainda 

pior do que foi 2015, mas não ilustra o comportamento do mercado 

de trabalho ao longo deste ano. De forma a considerar o efeito da 

sazonalidade do mercado de trabalho, o gráfico 7 mostra os dados 

GRÁFICO 6  •  SALDO DO EMPREGO: NA RMRJ E NO BRASIL, EXCETO 

RMRJ (JANEIRO A SETEMBRO)

BRASIL, EXCETO RMRJ

RMRJ

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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para os diversos meses em vários anos diferentes. Mais especifica-

mente, o gráfico 7 apresenta para cada mês do ano a média dos 

saldos líquidos mensais entre 2004 e 2015, o saldo mínimo e o saldo 

máximo para o mesmo período, assim como o saldo mensal de 2016.

GRÁFICO 7  •  SALDO MENSAL DE EMPREGO, COMO PROPORÇÃO DO 

ESTOQUE: NA RMRJ E NO BRASIL, EXCETO RMRJ (JANEIRO A SETEMBRO)

BRASIL, EXCETO RMRJ

RMRJ

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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O gráfico mostra que, de janeiro a julho, tanto na RMRJ quanto no 

resto do Brasil, os saldos mensais observados em 2016 estavam 

próximos aos mínimos da série entre 2004 e 2015, o que indica 

fraqueza no mercado de trabalho. Nos últimos dois meses (agosto 

e setembro), no entanto, enquanto os saldos para o resto do Brasil 

se mantiveram ligeiramente acima dos valores mínimos históricos, 

na RMRJ os saldos foram substancialmente inferiores aos menores 

valores registrados entre 2004 e 2015. Ou seja, não só 2016 tem 

sido um ano mais adverso do que 2015 para o mercado de trabalho 

formal da RMRJ, como ainda não temos nenhum sinal de melhora 

ou estabilização nos dados dos meses mais recentes. Pelo contrário, 

os números mostram que a crise no mercado de trabalho formal da 

RMRJ se aprofundou profundamente nos últimos meses. Parte desse 

cenário extremamente negativo dos últimos dois meses pode estar 

relacionada ao encerramento de postos de trabalho relacionados 

aos Jogos Olímpicos, mas também aos efeitos multiplicadores 

derivados da crise fiscal que se agrava no estado.

A análise em separado dos fluxos de trabalhadores admitidos e 

desligados nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo 

no mercado de trabalho formal na RMRJ. O gráfico 8 mostra estas 

estatísticas e revela que a crise vem acompanhada de queda de 

admissões e também, surpreendentemente, de queda nos desliga-

mentos. O gráfico mostra que os ajustes no mercado de trabalho 

se dão mais pela queda das novas admissões do que pelo aumento 

de demissões. Obviamente, o que gera a queda nos saldos líquidos 

de emprego é a redução mais intensa em admissões do que em 

desligamentos, mas não deixa de ser curioso que em períodos de 

recessão não vejamos um aumento nas demissões. 
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GRÁFICO 8  •  TRABALHADORES ADMITIDOS E DESLIGADOS ENTRE 

JANEIRO E SETEMBRO: PROPORÇÃO DO ESTOQUE DE TRABALHADORES

DESLIGADOS

ADMITIDOS

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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Esse fato não constitui uma atipicidade da RMRJ, ocorrendo tam-

bém no resto do Brasil. Na verdade, uma regularidade empírica 

observada em todos os países e regiões do mundo é a de que 

os desligamentos voluntários (aqueles iniciados pelo trabalhador) 

são pró-cíclicos, ou seja, acompanham os movimentos dos ciclos 

econômicos. Em momentos de crise, há uma menor propensão de 

um empregado se desligar, uma vez que enxerga menos oportu-

nidades além do posto de trabalho que ocupa. Nesse momento 

de recessão, portanto, os desligamentos voluntários deveriam cair. 

Os dados mostram que isso, de fato, ocorre. O que surpreende no 

Brasil é que os desligamentos involuntários, ou seja, as demissões 

sem justa causa, também tenham um comportamento pró-cíclico.

O que explica essa queda das demissões sem justa causa no mo-

mento da maior crise econômica da história do país é o fato de 

vários dos desligamentos observados no Brasil serem registrados 

como demissões sem justa causa. Pesquisa recente da CNI mostra 

“Em momentos de crise, há uma 
menor propensão de um empregado 
se desligar, uma vez que enxerga 
menos oportunidades além do 
posto de trabalho que ocupa”
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que quase metade dos trabalhadores que saíram do emprego por 

vontade própria, na verdade, pediram para ser demitidos (os cha-

mados “falsos acordos” de demissão) ou forçaram a demissão. 

Como os desligamentos voluntários caem em momentos de crise, 

tais registros também caem, o que provoca uma queda dos registros 

de demissões sem justa causa. 

O que surpreende é que esse efeito seja tão grande a ponto de ser 

superior, em termos absolutos, ao aumento dos desligamentos sem 

justa causa “verdadeiros”, ou seja, aqueles que efetivamente ocorrem 

por iniciativa do empregador. O gráfico 9 mostra uma queda da 

proporção de demissões sem justa causa sobre o emprego ao final 

do ano anterior no Brasil e uma estabilidade desse indicador na 

RMRJ quando comparamos 2015 com 2016. 

GRÁFICO 9  •  TRABALHADORES DESLIGADOS ENTRE JANEIRO E SETEM-

BRO, SEM JUSTA CAUSA: PROPORÇÃO DO ESTOQUE DE TRABALHADORES

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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Os dados do CAGED permitem medir também os salários dos 

trabalhadores admitidos e dos desligados em cada mês. A razão 

entre esses dois valores é um importante indicador conjuntural 

de mercado de trabalho, pois permite apurar em que medida as 

empresas estão substituindo mão de obra mais cara por mão de 

obra mais barata. O gráfico 10 mostra que, na RMRJ, a razão entre 

os salários dos admitidos em relação aos salários dos desligados 

tem caído desde 2012, quanto estava em 96,7%, até atingir 86,3% 

em 2016 (variando -10,4 pontos percentuais). No Brasil, a queda 

foi inferior, passando de 93,8% em 2012 para 87,7% em 2016 (uma 

queda de 6,1 pontos percentuais). 

GRÁFICO 10  •  RAZÃO ENTRE SALÁRIOS DE ADMITIDOS E DESLIGADOS

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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D e s a g r e g a n d o  o s  f l u x o s  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o

Nesta seção analisamos os dados dos fluxos líquidos do mercado 

de trabalho formal da RMRJ desagregados por gênero, idade, grau 

de instrução e entre os principais setores da economia (indústria 

de transformação, construção civil, comércio, serviços e outros 

setores3). Usamos sempre as estatísticas de saldo líquido de traba-

lhadores (admitidos menos demitidos) de cada categoria dividido 

pelo estoque de trabalhadores ao final do ano anterior da catego-

ria em questão.  Os dados dos gráficos apresentados nesta seção 

mostram sempre estatísticas de janeiro a setembro, período para o 

qual os dados estão disponíveis em 2016. De forma mais ou menos 

intensa, observamos saldos negativos para praticamente todos os 

grupos dentre as categorias escolhidas.

O gráfico 11 mostra os saldos do emprego formal para a RMRJ e 

para o resto do Brasil desagregados por gênero, divididos pelo 

respectivo estoque de trabalhadores, em cada unidade territorial. 

Tanto na RMRJ quanto no resto do Brasil, a população masculina 

parece enfrentar quedas maiores nos saldos líquidos de emprego. 

3. Empregos relacionados aos setores Extrativa Mineral, Serviços Industriais de 
Utilidade Pública, Administração Pública e Agropecuária foram agregados na cate-
goria “Outros”, por representarem uma parcela menor da força de trabalho da RMRJ. 
Embora os empregos no setor da Administração Pública na RMRJ sejam numerosos, 
o CAGED considera apenas trabalhadores no regime CLT e, portanto, a maioria dos 
vínculos na Administração Pública não estarão contemplados nestes dados.
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No entanto, na RMRJ a discrepância em relação à população 

feminina é bastante acentuada. Na região, o saldo líquido de em-

prego entre homens foi negativo em 5,3% do estoque. Para as 

mulheres, o saldo foi negativo em 4,0%. No resto do Brasil, os 

números foram mais homogêneos entre homens e mulheres, com 

saldos líquidos negativos de 1,7% e 1,6%, respectivamente. 

O gráfico 12 mostra os saldos líquidos do emprego formal para a 

RMRJ e para o resto do Brasil desagregados por faixa etária, pon-

derados pelo estoque de trabalhadores em cada faixa. O gráfico 

mostra que o desempenho do mercado de trabalho da RMRJ em 

2016 tem sido mais fraco do que no resto do Brasil em todas as 

faixas etárias, ou seja, todos os saldos líquidos de emprego foram 

menores na região. Os dados mostram que, quanto mais elevada a 

faixa etária, tanto na RMRJ quanto no Brasil, mais adversos são os 

GRÁFICO 11  •  SALDO DE EMPREGADOS COMO PROPORÇÃO DO ES-

TOQUE, POR GÊNERO: DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social



31

efeitos da crise nos saldos. Para a população mais idosa (65 anos 

ou mais), o saldo é negativo em 12,9% e 12,5% do estoque inicial 

de trabalhadores, na RMRJ e no resto do Brasil, respectivamente. 

Vale notar, no entanto, que o estoque de trabalhadores nesta faixa 

etária é relativamente baixo. Para a população entre 25 e 49 anos, 

a chamada prime age, o número é em média de -5,2% na RMRJ, 

bem pior do que no Brasil (-2,5%). Para a população mais nova, 

entre 18 e 24 anos, os saldos são positivos na RMRJ (0,9%) e ainda 

mais no Brasil (2,9%). Se, por um lado, esse indicador sinaliza que 

mais pessoas nessa faixa etária estão conseguindo se colocar no 

mercado de trabalho formal, por outro é possível que essa popu-

lação mais jovem esteja sendo estimulada a buscar emprego para 

complementar a renda familiar, no contexto de crise em que se 

encontra o país e o estado do Rio de Janeiro.

“é possível que a população mais 
jovem esteja sendo estimulada 
a buscar emprego para 
complementar a renda familiar, 
no contexto de crise em que se 
encontra o país e o estado do Rio”
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GRÁFICO 12  •  SALDO DE EMPREGADOS COMO PROPORÇÃO DO ES-

TOQUE, POR FAIXA ETÁRIA: DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

O gráfico 13 mostra os saldos do emprego formal para a RMRJ e 

para o resto do Brasil em 2016 desagregados por grau de instrução 

dos trabalhadores, e ponderados pelo estoque de trabalhadores 

em cada uma das categorias. Novamente, o desempenho do mer-

cado de trabalho da RMRJ é mais fraco do que do resto do Brasil 

em todos os grupos. Tanto na RMRJ quanto no Brasil, os números 

são menos adversos para os mais escolarizados, com ensino médio 

completo ou mais. Pode-se notar inclusive um leve aumento no 

saldo dos trabalhadores com pelo menos ensino superior completo 

no resto do Brasil (0,8% do estoque). Na RMRJ essa é a categoria 

que menos sofre os efeitos da crise, mas ainda assim mostra saldo 

negativo, de 3,0% do estoque. Na RMRJ, os trabalhadores que sen-

tem os maiores impactos da crise no mercado de trabalho têm 

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social



GRÁFICO 13  •  SALDO DE EMPREGADOS COMO PROPORÇÃO DO ES-

TOQUE, POR GRAU DE INSTRUÇÃO: DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

escolaridade entre ensino fundamental incompleto e ensino médio 

incompleto, com queda no saldo líquido de empregos de 8,4% do 

estoque. No resto do Brasil, o saldo é negativo, mas bem menor do 

que na RMRJ, ficando em -3,8% do estoque.

Por fim, o gráfico 14 mostra os saldos líquidos do emprego formal 

em 2016 para a RMRJ e para o resto do Brasil desagregados pelos  

setores de atividade. Mais uma vez, pode-se constatar que em todas 

as categorias os trabalhadores da RMRJ enfrentam cenário mais 

desfavorável do que no resto do Brasil. Os setores de construção e 

da indústria de transformação são os que mostram o cenário mais 

adverso na RMRJ e, embora no resto do Brasil também apresentem 

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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saldos negativos, as magnitudes de queda líquida do emprego nesses 

setores é bem maior na RMRJ. Na construção, por exemplo, o saldo 

na RMRJ ficou negativo em 20,6% do estoque de trabalhadores, 

enquanto no resto do Brasil esse valor foi de -7,0%. Já na indústria 

de transformação, o saldo na RMRJ ficou negativo em 6,5% do 

estoque de trabalhadores, enquanto no resto do Brasil esse valor 

foi de -1,6%. Nos setores de comércio e serviços, os números na 

RMRJ são menos adversos (em média 3,2% do estoque das ca-

tegorias) e menos distantes dos valores do resto do Brasil (1,6%). 

Embora ainda em campo negativo, os trabalhadores do comércio e 

serviços parecem relativamente menos expostos à crise do que os 

da construção e os da indústria de transformação.

GRÁFICO 14  •  SALDO DE EMPREGADOS COMO PROPORÇÃO DO ES-

TOQUE, POR SETOR: DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social
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2

Com o crescimento expressivo da população que vive em áreas 

urbanas e, em particular, nas grandes cidades de países em de-

senvolvimento, a mobilidade passou a ocupar um lugar central 

nas discussões de políticas públicas desses países. O Rio de Janeiro 

não é uma exceção. De fato, a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ) possui hoje o maior tempo médio de deslocamento 

entre casa e trabalho no país (52.1 minutos), o que é elevado mesmo 

em perspectiva internacional. 

Não apenas o nível do tempo de deslocamento é elevado, mas a 

tendência nos últimos 15 anos tem sido de elevação não apenas na 

RMRJ, mas em todas as regiões metropolitanas do país. Além dos 

potenciais custos de bem-estar do ponto de vista dos trabalhadores,  

ANÁLISE TEMÁTICA

Mobilidade Urbana 
e Participação no 
Mercado de Trabalho
Gustavo Gonzaga (PUC-Rio), Gabriel Ulyssea (PUC-Rio), Livia Gouvêa (PUC-Rio)
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o crescimento do tempo de deslocamento entre casa e trabalho 

pode ter impactos adversos sobre o mercado de trabalho, tais 

como redução da produtividade do trabalho. Mais ainda, se o custo 

de deslocamento até os locais de trabalho torna-se muito alto, 

isso pode desencorajar a própria participação dos indivíduos no 

mercado de trabalho. De fato, esta conjectura tem sido levantada 

na literatura, especialmente no que diz respeito à decisão de parti-

cipação de grupos com menor aderência ao mercado de trabalho, 

como os jovens e as mulheres (ver, por exemplo, Black et al. 2013).

O objetivo deste artigo é examinar a evolução do tempo de desloca-

mento entre casa e trabalho, como este se distribui entre diferentes 

subgrupos da população, e examinar em que medida maiores cus-

tos de deslocamento estão correlacionados com a participação no  

mercado de trabalho nas principais regiões metropolitanas do Brasil.

 

D a d o s  e  M e t o d o l o g i a

DA D O S

Nesta Seção, utilizamos os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) antiga, cobrindo o período de 1995 a 2014. 

Como o objetivo desta seção é caracterizar a evolução do custo de 

mobilidade na RMRJ vis-à-vis as demais RMs durante um período 

mais longo de tempo, fez-se necessário utilizarmos os dados da 

PNAD antiga e não de sua versão mais recente – a PNAD contínua 

– conforme fizemos em  edições anteriores deste boletim. 
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A amostra utilizada considera apenas a população de 18 a 50 anos 

de idade que vive nas 10 maiores RMs do país: Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 

Porto Alegre e Distrito Federal. Definimos como jovens os indivíduos 

entre 18 e 24 anos de idade.  

D E F I N I ÇÕ E S  E  M E TO D O LO G I A

Parte da análise concentra-se na relação entre o tempo de desloca-

mento de casa para o trabalho e a taxa de participação de homens, 

mulheres e jovens nas diferentes RMs. Portanto, é útil recuperar 

a definição de taxa de participação já apresentada em edições 

anteriores deste Boletim:

onde g indexa o sub-grupo em questão: todos os trabalhadores, 

homens, mulheres e jovens. 

Além de analisarmos diretamente a taxa de participação tal como 

definida acima, utilizaremos também análises de regressão para 

entender a intensidade da relação entre a evolução do tempo de 

deslocamento e a taxa de participação desses diferentes grupos 

TAXA DE PARTICIPAÇÃOg  =  
OCUPADOSg  +  DESEMPREGADOSg

PESSOAS EM IDADE ATIVAg
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nas RMs. A análise de regressão permite obter correlações condi-

cionadas, que são estimadas removendo a influência de padrões 

comuns a todas as regiões (com a inclusão de variáveis dummies 

de ano) e removendo a influência de diferenças entre as regiões 

que se devem, por exemplo, às diferenças no padrão de vida médio 

(medido pela renda domiciliar per capita média). 

Para tanto, estimamos modelos de regressão linear onde a variável 

dependente é a taxa de participação de um dado grupo e a variável 

explicativa de interesse é o tempo de deslocamento de casa para o 

trabalho medido em minutos:

onde r indica RMs; t indica tempo (o ano); Deslocart denota o tem-

po de deslocamento casa-trabalho na RM r no ano t; RDPCrt deno-

ta a renda domiciliar per capita na RM r no ano t; Dt denota variá-

veis dummies de ano e urt é o termo de erro da regressão. 

Assim, o coeficiente estimado b é o coeficiente de interesse, que 

representa a correlação entre o tempo de deslocamento e a taxa 

de participação, livre da influência de tendências de tempo e dife-

renças na renda domiciliar per capita média das RMs.

TAXA DE PARTICIPAÇÃOr,g,t  =  a  +  b Desloca r,t  +  g RDPC r,t  +  Dt  +  Ur,t
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R e s u lta d o s

CARACTERIZAÇÃO DO TEMPO DE DESLOCAMENTO CASA-TRABALHO

Iniciamos nossa análise caracterizando a evolução do tempo de 

deslocamento médio nas 10 RMs consideradas. Como mostra a 

Tabela 1, o tempo de deslocamento aumentou em todas as RMs ao 

longo dos últimos 20 anos. A RMRJ já era a região com maior tempo 

de deslocamento em 1995 e se manteve na primeira posição em 

2014. No entanto, parece ter havido um processo de convergência 

do tempo de deslocamento entre as diversas RMs, uma vez 

que várias das regiões se aproximaram da RMRJ ao longo desses 

20 anos. Belém é o exemplo mais claro desse processo, pois o dife-

rencial do tempo de deslocamento em relação à RMRJ diminuiu em 

17 pontos percentuais ao longo do período analisado.

Cabe notar que tempos de deslocamento mais elevados estão 

positivamente correlacionados com o grau de desenvolvimento eco-

nômico local, o que já pode ser observado na Tabela 1. O gráfico 15 

mostra essa relação usando como proxy de desenvolvimento o nível 

de escolaridade média da RM, mostrando uma associação positiva 

entre escolaridade e tempo de deslocamento.4 Essa relação é es-

perada, uma vez que regiões mais desenvolvidas economicamente 

tenderão a atrair mais habitantes e mais trabalhadores, aumentando 

o nível de congestão da infra-estrutura de transporte.

4. O mesmo resultado é obtido utilizando renda domiciliar per capita.
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TABELA 1  •  TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO ENTRE 
OS OCUPADOS DE 18 A 50 ANOS: REGIÕES METROPOLITANAS, 1995 A 2014

REGIÕES METROPOLITANAS

BELÉM FOR REC SSA BH RJ SP CURITIBA POA DF

1995 26,5 32,7 33,0 34,8 36,5 45,1 41,7 34,1 31,5 33,9

1996 27,6 31,8 34,8 34,6 38,5 47,6 40,9 35,1 31,8 35,1

1997 28,5 33,3 34,8 35,4 39,2 46,0 42,3 35,0 32,5 36,1

1998 29,4 34,1 35,9 34,6 39,8 43,7 41,2 36,1 31,8 36,5

1999 29,2 33,9 35,3 35,2 38,5 45,0 43,9 35,5 31,3 36,3

2001 31,7 33,6 35,6 33,7 38,1 44,4 43,4 35,5 32,1 35,5

2002 32,3 34,7 35,9 34,5 38,0 44,9 43,9 35,0 32,6 34,2

2003 32,2 34,7 35,7 35,6 37,7 44,5 43,7 35,1 32,0 35,1

2004 31,4 35,0 34,8 35,2 38,6 43,5 44,3 34,2 30,9 34,4

2005 34,4 34,3 37,1 36,1 38,2 45,6 45,3 34,1 32,3 34,3

2006 33,2 34,2 36,4 37,3 39,1 45,1 44,6 35,3 32,8 34,6

2007 34,5 33,8 36,6 37,6 39,7 45,8 46,1 35,8 32,2 34,6

2008 35,4 35,6 37,4 38,0 39,4 47,5 46,6 34,5 33,2 37,0

2009 34,7 35,0 38,6 36,8 37,9 45,7 46,4 35,8 31,3 37,6

2011 35,9 34,8 39,4 40,3 40,4 47,1 47,5 35,7 33,4 37,3

2012 36,3 34,7 41,1 42,7 39,4 49,7 48,4 35,6 33,1 37,9

2013 39,4 34,8 42,9 41,8 39,7 51,8 48,8 36,5 33,9 40,7

2014 39,5 36,2 43,5 41,4 39,2 52,1 48,8 35,8 34,7 40,9

FONTE: IETS/ Ope Sociais. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Na-

cional de Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE), 1995 a 2014.

NOTA: Considerando tempo de deslocamento, 20, 45, 90 e 120 minutos de acordo 

com a categoria declarada pelo ocupado (até 30, 30 a 60, 60 a 120 e 120 ou mais 

minutos, respectivamente).
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Portanto, a convergência em tempo de deslocamento apresentado 

na Tabela 1 reflete em parte alguma convergência econômica entre 

regiões. Porém, a convergência do tempo de deslocamento parece 

ter sido mais acelerada do que aquela observada nas condições 

econômicas, de forma que a correlação entre tempo de desloca-

mento e renda per capita tornou-se mais fraca  de 1995 a 2014 

(resultado não reportado).

Examinando o padrão de tempo de deslocamento por recortes 

etário e de gênero, é possível observar algumas diferenças entre 

a RMRJ e as demais RMs no que tange o diferencial por gênero. 

Em particular, as mulheres casadas na RMRJ apresentam um tempo 

GRÁFICO 15  •  RELAÇÃO ENTRE ESCOLARIDADE MÉDIA E TEMPO DE 

DESLOCAMENTO MÉDIO

FONTE: Elaboração dos autores a partir dos dados da PNAD. 

NOTA: Cada ponto corresponde a um par RM-ano, no período de 1995 a 2014.
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TABELA 2  •  TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO POR 
GÊNERO E IDADEA 2014

ANOS
RMRJ DEMAIS REGIÕES

TOTAL JOVENS HOMENS MULHERES MULHERES 
CASADAS TOTAL JOVENS HOMENS MULHERES MULHERES 

CASADAS

1995 45,12 45,20 46,41 43,12 - 37,34 37,86 38,39 35,74 -

1996 47,63 46,83 50,18 43,82 - 37,46 37,43 38,70 35,59 -

1997 45,97 44,91 47,77 43,17 - 38,41 39,41 39,36 36,99 -

1998 43,73 42,77 45,23 41,48 - 38,15 38,56 38,96 36,97 -

1999 45,00 42,71 46,49 42,75 - 39,02 39,02 39,57 38,22 -

2001 44,36 44,19 45,20 43,14 - 38,52 38,35 39,28 37,46 -

2002 44,87 43,75 46,36 42,77 - 38,90 38,30 39,72 37,80 -

2003 44,50 43,90 45,19 43,56 - 38,78 38,41 39,29 38,09 -

2004 43,52 41,59 44,74 41,91 - 38,83 38,19 39,34 38,17 -

2005 45,62 44,07 46,79 43,99 - 39,66 39,59 40,11 39,07 -

2006 45,13 42,72 46,07 43,85 - 39,59 39,38 40,12 38,89 -

2007 45,83 42,05 46,97 44,28 - 40,38 40,60 40,70 39,97 -

2008 47,48 45,99 48,38 46,25 - 40,85 41,42 41,29 40,29 -

2009 45,73 46,37 46,67 44,46 42,27 40,48 40,92 40,37 40,61 38,89

2011 47,11 45,74 48,42 45,44 44,63 41,74 42,26 41,66 41,85 39,89

2012 49,71 50,15 51,26 47,66 46,26 42,31 43,32 42,28 42,34 40,37

2013 51,78 51,24 52,14 51,33 49,05 42,99 43,72 42,75 43,28 41,57

2014 52,10 50,80 53,35 50,48 47,33 42,99 43,84 42,59 43,46 41,80

FONTE: IETS/ Ope Sociais. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Na-

cional de Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE), 1995 a 2014.

NOTA: Considerando tempo de deslocamento, 20, 45, 90 e 120 minutos de acordo 

com a categoria declarada pelo ocupado (até 30, 30 a 60, 60 a 120 e 120 ou mais 

minutos, respectivamente).
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de deslocamento mais de 10% inferior ao dos homens, ao passo 

que essa diferença é cerca de metade nas demais RMs. Examinando 

as diferenças entre homens e todas as mulheres, as diferenças 

desaparecem por completo nas demais RMs, mas permanecem no 

Rio de Janeiro. Um comportamento análogo pode ser detectado 

entre jovens vis-à-vis homens. 

Passando ao recorte por posição na ocupação, é possível observar 

que o tempo de deslocamento cresce monotonicamente com o 

grau de rigidez da mesma. Parece razoável argumentar que a 

posição na ocupação com maior rigidez é a de trabalhador com 

carteira, uma vez que estes tipicamente têm que observar o horário 

comercial e as firmas que os empregam tendem a se concentrar 

em áreas específicas (tome o caso do “centro da cidade”). Em se-

guida estão os trabalhadores sem carteira que, embora não sejam 

regidos pela CLT, também tem um empregador e se assemelham 

em muitos aspectos aos com carteira. Por fim, os trabalhadores 

por conta própria têm, a princípio, total liberdade de horários 

e localização. Essas diferenças parecem permitir que esses indi-

víduos autônomos atuem na direção de reduzir seus tempos de 

deslocamento, pois os diferenciais entre trabalhadores por conta 

própria e com carteira é bastante elevado, especialmente na RMRJ.

Por fim, examinamos o padrão de tempo de deslocamento por 

decis de renda domiciliar per capita. O padrão que emerge da 

Tabela 4 revela um formato de U invertido, com o tempo máximo 

de deslocamento ocorrendo entre o 3o e 4o décimos. Embora esse 

comportamento não seja claramente uniforme ao longo de todos 
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TABELA 3  •  TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO POR POSIÇÃO NA 
OCUPAÇÃO (MINUTOS)

ANOS

RMRJ DEMAIS REGIÕES

CONTA 
PRÓPRIA

COM  
CARTEIRA

SEM  
CARTEIRA

CONTA 
PRÓPRIA

COM  
CARTEIRA

SEM  
CARTEIRA

1995 35,46 48,89 42,47 33,46 40,61 34,82

1996 39,12 51,81 44,94 32,56 41,12 35,03

1997 36,07 49,63 43,83 34,35 41,52 36,45

1998 35,21 47,24 40,85 33,09 41,31 36,90

1999 38,62 48,82 42,12 34,20 42,67 36,89

2001 35,92 48,85 41,70 33,82 42,14 36,10

2002 36,85 49,16 41,93 34,73 42,56 37,05

2003 36,13 48,71 40,88 33,73 42,70 36,48

2004 34,17 48,34 39,59 34,35 42,15 37,06

2005 35,95 50,32 42,71 34,69 42,96 38,40

2006 33,86 49,91 42,02 34,14 43,45 36,97

2007 34,64 51,04 40,95 35,18 43,92 37,86

2008 35,01 51,70 43,22 34,56 44,52 37,55

2009 34,27 50,63 40,41 34,35 43,72 37,55

2011 36,02 50,94 43,29 35,91 45,02 38,10

2012 38,57 54,40 44,95 35,23 45,78 38,16

2013 38,21 56,32 45,21 34,50 46,62 39,09

2014 38,18 56,21 47,84 35,65 46,64 39,15

FONTE: IETS/ Ope Sociais. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Na-

cional de Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE), 1995 a 2014.

NOTA: Considerando tempo de deslocamento, 20, 45, 90 e 120 minutos de acordo 

com a categoria declarada pelo ocupado (até 30, 30 a 60, 60 a 120 e 120 ou mais 

minutos, respectivamente).
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os decis, os menores tempos de deslocamento são encontrados no 

décimo mais rico em todos os anos e RMs consideradas. Isso indica 

que indivíduos mais ricos são capazes de diminuir seu tempo de 

deslocamento seja via localização da residência, seja via a utilização 

de meios de transporte mais rápidos.

 

Assim, essa análise simples indica que na RMRJ, que apresenta os 

maiores custos de deslocamento, os trabalhadores que têm menor 

aderência ao mercado de trabalho ou que têm maior flexibilidade 

são exatamente aqueles que apresentam os menores tempos de 

deslocamento. Isso é compatível com a ideia de que o custo de 

deslocamento é relevante para os trabalhadores e pode estar 

causando efeitos de primeira ordem em suas decisões de inserção 

no mercado de trabalho. A análise por níveis de renda reforça essa 

conjectura, uma vez que os indivíduos com mais recursos (no décimo 

mais rico), são aqueles que têm o menor custo de deslocamento. 

Na seção seguinte, investigaremos essa hipótese com um pouco 

mais de detalhe, examinando a relação entre tempo de desloca-

mento e taxa de participação no mercado de trabalho.

“o custo de deslocamento é relevante para  
os trabalhadores e pode estar causando 
efeitos de primeira ordem em suas decisões  
de inserção no mercado de trabalho”
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A RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO

Conforme discutido na Seção 2, aqui utilizaremos regressões para 

obter correlações condicionadas entre taxa de participação e tem-

po de deslocamento. A regressão básica tem como variável depen-

dente a taxa de participação e como principal variável explicativa o 

TABELA 4  •  TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO POR DÉCIMOS DA 
DISTRIBUIÇÃO DE RDPC  (MINUTOS)

DÉCIMOS
RMRJ DEMAIS REGIÕES

1995 2004 1995 2004

1º décimo 42,02 56,42 32,69 38,82

2º décimo 45,40 55,38 34,98 43,35

3º décimo 47,02 56,52 36,43 43,96

4º décimo 44,67 58,32 38,53 46,33

5º décimo 45,02 51,19 38,39 43,58

6º décimo 46,66 54,35 38,36 44,06

7º décimo 45,28 57,60 37,62 42,70

8º décimo 45,61 54,97 35,85 43,09

9º décimo 43,87 55,14 33,48 41,95

10º décimo 37,50 50,61 28,58 35,67

FONTE: IETS/ Ope Sociais. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Na-

cional de Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE), 1995 a 2014.

NOTA: Considerando tempo de deslocamento, 20, 45, 90 e 120 minutos de acordo 

com a categoria declarada pelo ocupado (até 30, 30 a 60, 60 a 120 e 120 ou mais 

minutos, respectivamente).



48

tempo médio de deslocamento em minutos. Para entendermos 

melhor a importância de adicionarmos controles a essa regressão 

simples, para os três grupos considerados – homens, mulheres 

e jovens – estimamos três regressões: sem nenhum controle, 

controlando por variáveis dummies de ano e adicionando o lo-

garitmo da renda domiciliar per capita média (RDPC). A Tabela 5 

mostra os resultados.

O primeiro resultado interessante é o fato de nenhum dos três 

grupos apresentar uma correlação significativa quando não incluímos 

nenhum controle (colunas 1, 4 e 7). No caso em que consideramos 

todos os trabalhadores a correlação se torna mais forte e significativa 

ao incluirmos dummies de ano e ainda mais forte ao controlarmos 

TABELA 5  •  CORRELAÇÕES CONDICIONADAS ENTRE TAXA DE 
PARTICIPAÇÃO E TEMPO DE DESLOCAMENTO

NOTAS: Erros-padrão entre parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

VARIÁVEL  
DEP.: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TAXA DE  
PART. TODOS TODOS TODOS JOVENS JOVENS JOVENS MULHERES MULHERES MULHERES

Tempo  
Desloc.  
(min.)

-0.0485
(0.057)

-0.1135** 
(0.048)

-0.2263*** 
(0.040)

-0.0401 
(0.118)

-0.0006 
(0.113)

-0.1806* 
(0.101)

-0.0825 
(0.086)

-0.2420*** 
(0.064)

-0.3935*** 
(0.055)

Observações 180 180 180 180 180 180 180 180 180

R-quadrado 0.005 0.256 0.566 0.001 0.155 0.417 0.005 0.386 0.618

Dummy Ano Não Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim

RDPC Não Não Sim Não Não Sim Não Não Sim
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por RDPC. Isso faz sentido, uma vez que tempo de deslocamento 

está positivamente correlacionado com renda e, portanto, ao não 

controlarmos por renda, as estimativas confundem os efeitos de 

evolução da renda com o tempo de deslocamento. 

Os resultados para os jovens são bem menos expressivos, suge-

rindo que a taxa de participação desse grupo etário não é tão 

sensível ao tempo de deslocamento. No entanto, a figura muda 

completamente no caso das mulheres. Elas apresentam uma cor-

relação muito mais forte entre deslocamento e participação, com 

uma magnitude quase duas vezes maior do que a dos homens. 

Porém, mesmo nesse caso se não forem controlados os efeitos de 

tempo e renda, a correlação aparece como estatisticamente nula. 

Assim, o tempo de deslocamento parece de fato estar associado a 

uma menor taxa de participação, especialmente para as mulheres. 

Embora essas regressões não tenham nenhuma pretensão de es-

tabelecer relações causais, os resultados sugerem um padrão inte-

ressante. A presença de tempos de deslocamento elevados podem 

distorcer as decisões de participação, e esse efeito será tão mais 

forte quanto maior for a elasticidade de oferta dos trabalhadores. 

Como as mulheres tipicamente têm uma elasticidade de oferta 

maior do que a dos homens, isso explicaria os resultados apresen-

tados na Tabela 5. Considerando que as mulheres são, em média, 

mais escolarizadas que os homens e sua taxa de participação ainda 

é muito mais baixa do que a dos homens, esses resultados podem 

representar um custo de grande magnitude para as economias 

dessas grandes regiões metropolitanas.



50

Os trabalhadores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro6 

(RMRJ) são os que gastam mais tempo no deslocamento casa-

trabalho no país. Em média, são 104 minutos no trajeto de ida e volta, 

o que equivale a 16% da jornada de trabalho de 8 horas. Estudos 

ART IGO3

MOBILIDADE, MERCADO  
DE TRABALHO E A GEOGRAFIA 
SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO 
METROPOLITANA5

Maína Celidonio

5. Gostaria de agradecer ao excelente trabalho e dedicação do assistente de pes-
quisa Davi Bhering. 

6. A definição de Região Metropolitana do Rio de Janeiro utilizada neste estudo 
segue a definição do IBGE e inclui os seguintes municípios: Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, 
São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 



51

anteriores têm enfatizado que tal custo não é dividido igualmente 

entre os diferentes municípios da Região Metropolitana e grupos 

de renda (Mihessen et al. (2012; 2014)). Em particular, os trabalha-

dores pobres da periferia seriam mais duramente penalizados pela 

falta de infraestrutura de transporte adequada. 

Nesse sentido, esse estudo procura descrever os padrões de 

deslocamento nos diferentes recortes territoriais e segundo as 

características dos trabalhadores. Para tal, iremos usar os dados 
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do Censo 2010 e da RAIS 2014. O Censo 20107 possibilita analisar a 

distribuição de trabalhadores por faixa de tempo de deslocamento 

para 338 áreas8 da RMRJ. Além disso, é possível combinar essa infor-

mação com outras características socioeconômicas, em particular 

aquelas relacionadas ao mercado de trabalho. O mapa 1 mostra a 

divisão territorial da RMRJ entre municípios e áreas de ponderação.

7. O questionário da amostra do Censo 2010 faz a seguinte pergunta para todos os 
trabalhadores que declaram retornar do trabalho para casa diariamente: “Qual é 
o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o trabalho: 1 - Até 05 
minutos; 2 - De 06 minutos até meia hora; 3 - Mais de meia hora até uma hora; 
4 - Mais de uma hora até duas horas; 5- Mais de duas horas; Branco”

8. As áreas de ponderação são as menores áreas cujos indicadores construídos a 
partir do questionário da amostra possuem significância estatística.  

MAPA 1

Fonte: IBGE
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Já a RAIS9 informa a localização de todos os postos de trabalho 

formais da Região, assim como a escolaridade e o salário de cada 

trabalhador. Combinando as informações do local de moradia (Cen-

so) e do local de trabalho (RAIS), é possível entender a geografia 

socioeconômica da Região Metropolitana e investigar mais a fundo 

os determinantes do tempo de deslocamento entre casa e trabalho.

O estudo se divide em três seções. A primeira usa os dados do 

Censo para descrever os tempos de deslocamento em diferentes 

recortes territoriais e segundo as características do trabalhador. 

A segunda seção une as informações do Censo e da RAIS para 

entender como a distância entre local de moradia e local de traba-

lho determina os tempos de deslocamento dos diversos grupos de 

escolaridade. A terceira seção traz os principais fatos estilizados 

observados e discute a sua importância para as políticas públicas 

na Região Metropolitana.

 
 

 

T E M P O S  D E  D E S L O C A M E N T O  N A  R E G I Ã O  M E T R O P O L I TA N A

O gráfico 16 mostra a porcentagem de trabalhadores por faixas 

de tempo de deslocamento casa-trabalho e divide a Região Me-

tropolitana em duas áreas: Cidade do Rio de Janeiro e Periferia. 

9. A base de dados da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais – reúne os 
registros administrativos de todas as empresas formais do país. As informações 
incluem o endereço da empresa, o número de empregados, seus respectivos sa-
lários e escolaridade. Através do georeferenciamento dos endereços foi possível 
localizar os postos de trabalho da região metropolitana. 
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Podemos observar que os tempos de deslocamentos na Cidade 

do Rio são menores do que os da periferia: a cidade possui maior 

proporção de trabalhadores nas faixas de deslocamento de menos 

de 1 hora, e menor proporção nas faixas de mais de 1 hora de des-

locamento. No entanto, em ambas as áreas pelo menos um quarto 

dos trabalhadores leva mais de 1 hora no trajeto casa-trabalho. 

Já o gráfico 17 revela a desigualdade dos tempos de deslocamento 

entre os municípios da Região Metropolitana. Itaguaí se destaca 

com somente 10% dos trabalhadores com deslocamento acima 

de 1 hora. Em contrapartida, Japeri possui mais da metade dos 

seus trabalhadores nessa categoria. Tal desigualdade está muito 

relacionada com a diferença da porcentagem de moradores que 

GRÁFICO 16  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES POR FAIXA DE 

TEMPO E DE DESLOCAMENTO

Fonte: CENSO 2010
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trabalham fora do município de residência10, uma vez que movi-

mentos pendulares intermunicipais são, em geral, mais longos do 

que movimentos pendulares intramunicipais.

O principal destino11 desses movimentos intermunicipais é a Cidade 

do Rio de Janeiro: 60% daqueles que trabalham fora do município 

de origem se deslocam para a Cidade. O resultado final desses deslo-

camentos pode ser visto no gráfico 18: 55% dos trabalhadores moram 

GRÁFICO 17  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE SE DESLOCAM 

POR MAIS DE UMA HORA

Fonte: CENSO 2010

10. De fato, os municípios com maior porcentagem de trabalhadores com des-
locamentos acima de 1 hora também são aqueles com menor porcentagem de 
trabalhadores que moram e trabalham no mesmo município (ver anexo).

11. Ver anexo.
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na Cidade do Rio e 66% trabalham na Cidade. Vale ressaltar que 

os municípios que mais “exportam” trabalhadores são conectados 

ao Rio pela SuperVia - Japeri, Nilópolis, Queimados, Mesquita, 

São João de Meriti, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. 

Dessa forma, a evidência sugere que o aumento da infraestrutura 

de transporte de massa intensifica os movimentos pendulares 

entre municípios.

O mapa 2 mostra a porcentagem de trabalhadores que gastam mais 

de 1 hora no deslocamento casa-trabalho pela menor divisão territorial 

disponível. A Região Metropolitana se divide nas 338 áreas de ponde-

ração do Censo 2010. Alguns municípios se destacam: Mangaratiba, 

Itaguaí, Tanguá e Guapimirim. Todos nas bordas da região metro-

politana e com baixa proporção de trabalhadores com longos deslo-

camentos. Fora essas áreas, a área central da Cidade do Rio – centro 

da cidade e bairros adjacentes – também se destaca com menos de 

10% dos trabalhadores em deslocamentos de mais de 1 hora. Em 

GRÁFICO 18  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES POR MUNICÍPIO DE 

MORADIA (ESQ.) E DE DESTINO (DIR.)

Fonte: CENSO 2010
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particular, nota-se que a proporção de deslocamentos longos cresce 

à medida que nos distanciamos do centro da cidade. Como será visto 

na segunda seção deste artigo, esse fenômeno é uma consequê ncia 

da alta concentração de postos de trabalho nesta região.

Entre as áreas com os piores indicadores de deslocamento, Japeri, 

Queimados, Belford Roxo e parte de Nova Iguaçu se destacam. 

Na Cidade do Rio, a região de Guaratiba – que inclui os bairros 

de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba -  possui a 

maior porcentagem de trabalhadores com deslocamentos longos.

Além de mapear padrões de deslocamentos entre diferentes unidades 

territoriais, o Censo permite investigar padrões de acordo com as 

características dos trabalhadores. Os gráficos 20 e 21 trazem os 

resultados por sexo do trabalhador, os gráficos 22 e 23 por escolari-

dade e os gráficos 24 e 25 por informalidade do posto de trabalho.

MAPA 2

Fonte: CENSO 2010
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Em relação ao sexo dos trabalhadores, os dois gráficos mostram 

que o tempo de deslocamento das mulheres é menor que o dos 

homens. Na média da Região Metropolitana (gráfico 20), as mulheres 

se concentram nas faixas de tempo de até 30 minutos em detri-

mento de deslocamentos entre 30 minutos e mais de duas horas. 

Olhando somente para os deslocamentos acima de uma hora, vemos 

que a proporção de mulheres nessa categoria é sempre menor 

que a dos homens em todos os municípios. Somente em Duque de 

Caxias, a proporção de mulheres e homens nessa categoria é igual.

GRÁFICO 19  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES POR TEMPO DE 

DESLOCAMENTO E GÊNERO – REGIÃO METROPOLITANA

Fonte: CENSO 2010
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No tocante a escolaridade do trabalhador, não há um padrão 

claro. Na Região Metropolitana como um todo, os trabalhadores 

com fundamental incompleto tem a maior proporção na faixa dos 

deslocamentos até cinco minutos e acima de 2 horas (gráfico 22). 

Analisando a porcentagem dos trabalhadores com deslocamento 

acima de 1 hora, observa-se que nos municípios de Japeri, Queima-

dos, Nova Iguaçu e Belford Roxo, os trabalhadores com ensino su-

perior possuem tempo de deslocamento menor que os demais. Já 

em Maricá, Niterói e Guapimirim, por exemplo, os mais qualificados 

têm a maior proporção de trabalhadores nessa categoria.

GRÁFICO 20  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE SE DESLO-

CAM MAIS DE UMA HORA POR GÊNERO

Fonte: CENSO 2010
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Por fim, os gráficos 9 e 10 mostram que os trabalhadores informais12 

têm tempos de deslocamentos sistematicamente menores que os 

trabalhadores formais em todos os municípios da região metropo-

litana. Essa evidência sugere que os postos de trabalho informais 

estão mais próximos do local de moradia dos trabalhadores do que 

os postos de trabalho formais.

GRÁFICO 21  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES POR TEMPO DE 

DESLOCAMENTO E GRAU DE INSTRUÇÃO (REGIÃO METROPOLITANA)

Fonte: CENSO 2010

12. É considerado informal empregado no setor privado e trabalhador doméstico 
sem carteira de trabalho assinada, bem como ocupado conta própria que não 
contribui para previdência.
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GRÁFICO 22  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE SE DESLOCAM 

MAIS DE UMA HORA POR GRAU DE ESCOLARIDADE

GRÁFICO 23  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES POR TEMPO DE 

DESLOCAMENTO E FORMALIDADE – REGIÃO METROPOLITANA

Fonte: CENSO 2010

Fonte: CENSO 2010



62

As análises acima mostram diversos padrões dos tempos de deslo-

camentos – territoriais e socioeconômicos. No entanto, as análises 

bivariadas não permitem entender quais são os fatores preponde-

rantes. Por exemplo, não é possível saber se a trabalhadora informal 

de Itaguaí tem tempo de deslocamento abaixo de 30 minutos devido 

ao sexo, informalidade ou local de moradia. Para elucidar essas 

relações, a tabela 6 traz um exercício de análise multivariada. 

A variável dependente assume valor igual a 1 quando o tempo de 

deslocamento do trabalhador supera 1 hora. Todas as regressões 

incluem as características do trabalhador: escolaridade, sexo, 

informalidade, idade, idade ao quadrado e raça. A categoria omi-

tida de escolaridade é “sem instrução e fundamental incompleto”. 

GRÁFICO 24  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES  QUE SE DESLOCAM 

MAIS DE UMA HORA POR FORMALIDADE

Fonte: CENSO 2010
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O método utilizado é o probit e os coeficientes representam os 

efeitos marginais. A coluna 1 reporta os resultados sem controles 

territoriais. A coluna 2 inclui efeitos fixos de município e a coluna 3 

inclui efeitos fixos de área de ponderação. 

Na coluna 1, observa-se que a informalidade diminui a probabilidade 

de deslocamentos longos em 33 pontos percentuais. Ser do sexo 

feminino também reduz a probabilidade em, aproximadamente, 7 

pontos percentuais. Os trabalhadores com fundamental completo 

e superior completo têm menor probabilidade de se deslocar por 

mais de 1 hora em relação aos trabalhadores com até fundamental 

incompleto. Já os trabalhadores com ensino médio completo têm 

probabilidade ligeiramente maior: 1,8 pontos percentuais. 

A inclusão dos controles territoriais muda significativamente os 

coeficientes de escolaridade, o que aponta para a existência de segre-

gação espacial do local de moradia por qualificação do trabalhador. 

Ou seja, os trabalhadores com ensino superior completo se concen-

tram em determinados municípios e áreas da Região Metropolitana. 

“A inclusão dos controles territoriais 
muda significativamente os coeficientes de 
escolaridade, o que aponta para a existência 
de segregação espacial do local de 
moradia por qualificação do trabalhador”
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E, devido ao tamanho do município do Rio de Janeiro, o efeito fixo 

de área de ponderação é mais adequado para distinguir a importân-

cia relativa do local de moradia das características do trabalhador. 

Essa especificação usa somente a variação das características dos 

trabalhadores dentro de cada área de ponderação para estimar 

os resultados. Logo, estamos comparando trabalhadores que 

possuem grau de acessibilidade à infraestrutura de transporte o 

mais similar possível considerando as restrições impostas pelo plano 

amostral do Censo 2010. 

A coluna 3 traz os resultados da especificação preferida. O efeito da 

informalidade permanece negativo e significativo, representando uma 

diminuição de 37 pontos percentuais na probabilidade de tempo 

de deslocamento acima de uma hora. Mulheres também possuem 

menor probabilidade de deslocamentos longos, porém o efeito é 

de 4,8 pontos percentuais.  Trabalhadores com ensino fundamental 

completo e incompleto possuem a mesma probabilidade de longos 

deslocamentos. Para categorias de escolaridade mais altas, o efeito 

é positivo: trabalhadores com ensino médio completo e superior 

completo tem maior chance de gastar mais de 1 hora no trajeto 

casa-trabalho. O efeito para aqueles com ensino superior completo 

é 3 vezes maior do que o efeito para os trabalhadores com médio 

completo: 15,7 pontos percentuais contra 5,4.  

Esses resultados podem ser interpretados de três formas. Eles 

podem ser fruto de diferenças na acessibilidade à infraestrutura de 

transporte dentro das áreas de ponderação, caso tais diferenças 

sejam correlacionadas com as características dos trabalhadores. 

Por exemplo, moradores com ensino superior completo podem 



65

estar concentrados em determinado setor da área de ponderação 

cuja oferta de transporte é melhor em relação aos outros setores. 

Essa hipótese parece implausível para pequenas áreas de ponderação, 

porém, como podemos ver no Mapa 1, algumas áreas de ponderação 

têm grande extensão territorial. 

Segundo, mesmo que não haja desigualdade de acesso ao transporte 

dentro da área de ponderação, os trabalhadores podem fazer 

diferentes escolhas de modal. Trabalhadores com maior escolaridade 

(e potencialmente maior renda) podem se locomover mais usando 

transporte privado em detrimento ao transporte coletivo, o que 

pode se traduzir em maior (ou menor) tempo de deslocamento. 

TABELA 6  •  TEMPO DE DESLOCAMENTO ACIMA DE 1 HORA = 1

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

Informal -0.334*** -0.348*** -0.369***

Fundamental Completo -0.0178* -0.0114 -0.0136

Médio Completo 0.0179** 0.0436*** 0.0536***

Superior Completo -0.0626*** 0.0148 0.157***

Mulher -0.0678*** -0.0607*** -0.0481***

Controles:

Idade, Raça Sim Sim Sim

Efeito fixo de município Não Sim Não

Efeito fixo de área de ponderação Não Não Sim

Observações 226,433 226,433 226,433

NOTA: *** significativo a 1%, ** 5%, * 10%
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Como o tempo de deslocamento entre diferentes modais depende 

de interações entre a escolha dos moradores e a infraestrutura de 

transporte de cada área, não é trivial definir qual o viés que a escolha 

de modal traz para os resultados.

Terceiro, considerando que as características do local de origem do 

deslocamento são adequadamente controladas pelo efeito fixo de 

área de ponderação, os coeficientes refletem diferenças no destino 

dos deslocamentos. Dessa forma, o local de trabalho das mulheres 

é sistematicamente mais “próximo” do domicílio, assim como os 

postos de trabalho informais. Já os postos de trabalho dos trabalha-

dores com ensino médio e superior completo são mais “distantes” do 

local de moradia. Vale ressaltar que os termos “próximo” e “distante” 

podem significar tanto distância física como o grau de congestio-

namento do trajeto. Nesse sentido, a próxima seção investiga as 

relações de proximidade entre local de moradia e local de trabalho 

para cada grupo de escolaridade. 

“o local de trabalho das mulheres  
é sistematicamente mais “próximo”  
do domicílio, assim como os postos  
de trabalho informais”
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T E M P O S  D E  D E S L O C A M E N T O  E  A  G E O G R A F I A  S O C I O E C O N Ô M I C A 

D A  R E G I Ã O  M E T R O P O L I TA N A

Os dados da RAIS, conjuntamente com os dados do Censo, nos 

permitem estudar a relação entre o local de moradia e a localização 

dos postos de trabalho do mercado formal. O mapa 3 apresenta a 

densidade demográfica13 da população em idade ativa por área de 

ponderação do Censo, representando a potencial oferta de trabalho 

por local de moradia. Já o mapa 4 divide a Região Metropolitana 

em 5532 quadrados de tamanhos iguais e apresenta o número de 

postos de trabalho em cada um deles, ilustrando a distribuição 

territorial da demanda por trabalho formal.

Os mapas mostram a existência de áreas de alta densidade de mora-

dores e empregos, e a superposição dessas áreas de concentração. 

Tais concentrações surgem devido às economias de aglomeração: 

a alta densidade de trabalhadores e moradores gera externalidades 

positivas. Mais especificamente, a concentração gera ganhos de 

produtividade para as firmas, ganhos salariais para os trabalhadores 

e bem-estar para os moradores. Os mecanismos que justificam esse 

efeito de aglomeração podem ser classificados em três categorias: 

compartilhamento, casamento firma-trabalhador e aprendizado14. 

13. Densidade demográfica é definida pela razão entre a população em idade 
ativa (14 anos ou mais) e a área, em hectares, da área de ponderação. O número 
de hectares é calculado de acordo com as informações divulgadas pelo IBGE 
(Censo 2010). 

14. Duranton e Puga (2004).
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A alta densidade de pessoas e firmas gera ganhos através do 

compartilhamento de bens indivisíveis de alto custo fixo. Nesse 

sentido, o compartilhamento viabiliza a construção de bens 

públicos como universidades, parques, hospitais e infraestrutura 

de transporte (vias expressas, metrô, trem). A concentração da 

atividade econômica também facilita o casamento entre firma e 

trabalhador. Quanto maior a concentração dos postos de trabalho, 

maior a probabilidade de casamento e a qualidade do mesmo. Por 

último, a aglomeração facilita o aprendizado uma vez que permite 

mais interações entre as pessoas e, consequentemente, a difusão 

de inovações, ideias e troca de experiências. 

MAPA 3

Fonte: CENSO 2010
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Analisando os dados separadamente por níveis de escolaridade, 

observa-se o “descasamento espacial” da população com baixa 

escolaridade. O mapa 5 sobrepõe duas informações: a proporção 

da população em idade ativa que possui até ensino fundamental 

completo por área de ponderação e número de empregos formais 

ocupados por trabalhadores nesta categoria de escolaridade. Fica 

evidente a concentração dos empregos na cidade do Rio, princi-

palmente na área central. A capital possui 48% da população nessa 

categoria de escolaridade e 70% dos postos de trabalho. Somente 

o bairro do Centro conta com 93 mil empregos, 10% do total de 

postos da Região Metropolitana.

MAPA 4

Fonte: RAIS 2014
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O mapa 6 traz o retrato do ensino superior completo. Dois fatos 

devem ser ressaltados. Primeiro, os trabalhadores qualificados se 

concentram ao redor da área central litorânea da Região Metro-

politana, estando mais próximos dos postos de trabalho formal do 

que os trabalhadores com até fundamental completo. Segundo, 

MAPA 5

MAPA 6

Fonte: CENSO 2010 E RAIS 2014

Fonte: CENSO 2010 E RAIS 2014
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os postos de trabalho do ensino superior são mais concentrados 

no território. O bairro do Centro da Cidade do Rio possui 268 mil 

postos de trabalho, equivalente a 32% do total da Região Metro-

politana nessa categoria de escolaridade. Dessa forma, apesar da 

“pequena distância” relativa entre casa e trabalho, os altos tempos 

de deslocamentos dos trabalhadores qualificados podem ser fruto 

do congestionamento gerado pelo grande fluxo de trabalhadores 

para um mesmo local.

De fato, existem evidências15 de que as economias de aglomeração 

são mais fortes para trabalhadores qualificados, pois a alta densi-

dade gera efeitos mais pronunciados de aprendizado quanto maior 

a escolaridade do trabalhador. Nesse sentido, o gráfico 25 mostra 

que a porcentagem de trabalhadores com ensino superior completo 

é crescente na densidade de postos de trabalho. Os outros grupos 

de escolaridade não seguem o mesmo padrão. Em particular, 1% 

de aumento na densidade de postos de trabalho está associado a 

um aumento de 13% na porcentagem de trabalhadores com ensino 

superior completo. Mais importante, o gráfico 11 mostra que essa 

concentração está associada a ganhos salariais. O salário médio 

dos trabalhadores com ensino superior é crescente na densidade 

de postos de trabalho.

15. Behrens e Robert-Nicoud (2015), Baum-Snow e Freedman (2014)
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GRÁFICO 25  •  PORCENTAGEM DE TRABALHADORES POR ESCOLARIDADE 

E DENSIDADE DE POSTOS DE TRABALHO

Fonte: RAIS 2014

Embora a concentração espacial dos postos de trabalho seja um 

elemento relevante para os tempos de deslocamento, é preciso 

lembrar que os mapas apresentam a oferta potencial de trabalho, 

e não a oferta efetiva. Ou seja, para que a distância potencial entre 

local de moradia e local do trabalho formal se concretize em tempo 

de deslocamento, é preciso que o morador decida participar do 

mercado de trabalho, esteja empregado e o emprego seja formal. 

Logo, os tempos de deslocamentos declarados no Censo estão 

sujeitos a efeitos de seleção, e tal efeito pode ser heterogêneo entre 

os grupos de escolaridade. A fim de elucidar os possíveis efeitos de 

seleção, os gráficos abaixo apresentam as taxas de informalidade, 

desemprego e participação por grupo de escolaridade, para a 

Cidade do Rio e Periferia. 
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GRÁFICO 26  •  SALÁRIO MÉDIO POR ESCOLARIDADE E DENSIDADE DE 

POSTOS DE TRABALHO

GRÁFICO 27  •  TAXA DE INFORMALIDADE

Fonte: CENSO 2010

Fonte: CENSO 2010
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GRÁFICO 28  •  TAXA DE DESEMPREGO

Fonte: CENSO 2010

A mensagem do gráfico 27 é clara: quanto maior a escolaridade do 

trabalhador, menor a taxa de informalidade, tanto para a Periferia 

quanto para a Capital. Como visto na seção anterior, os trabalha-

dores informais têm tempos de deslocamento menores do que 

os formais. Logo, a diferença nas taxas de informalidade tende 

a diminuir o tempo de deslocamento dos menos escolarizados 

em relação aos mais escolarizados. No entanto, as estimativas da 

Tabela 1 indicam que, mesmo controlando para a informalidade e 

local de moradia, os trabalhadores com maior escolaridade têm 

maior probabilidade de deslocamento longos. Dessa forma, a infor-

malidade explica somente parcialmente esse fenômeno. 
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GRÁFICO 29  •  TAXA DE PARTICIPAÇÃO

Fonte: CENSO 2010

No tocante aos gráficos 28 e 29, observa-se que a população com 

até ensino fundamental completo têm taxa de desemprego maior 

e taxa de participação menor que os outros grupos. Portanto, há 

evidência de efeito seleção. Para que esse efeito gere um viés de 

atenuação dos tempos de deslocamento, é preciso que o efeito 

seja mais forte para aqueles com maiores tempos de deslocamento 

potenciais. Ou seja, os moradores que deixam de participar ou não 

estão empregados são aqueles que teriam os maiores tempos de 

deslocamento se empregados. Nesse sentido, o mapa 7 sugere a 

existência de padrão territorial centro-periferia para taxa de de-

semprego entre os menos escolarizados. Já o mapa 8 não mostra 

um padrão claro da taxa de participação.
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Mais importante do que estabelecer uma correlação entre local de 

moradia e resultados no mercado de trabalho, é entender qual a 

relação de causalidade. Uma história possível é de que os longos 

tempos de deslocamento potenciais desestimulam a participação no 

mercado de trabalho devido aos custos monetários e de bem-estar. 

MAPA 7

MAPA 8

Fonte: CENSO 2010

Fonte: CENSO 2010
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Da mesma forma, a distância dos postos de trabalho dificulta o 

casamento firma-trabalhador e aumenta a taxa de desemprego. Nes-

se cenário, a informalidade é uma forma de mitigar esses custos, 

contanto com deslocamentos mais curtos. Por outro lado, podemos 

supor que os moradores de locais mais distantes têm menor pro-

dutividade. Ou seja, os habitantes com menor produtividade se 

auto-selecionam para bairros com menor acessibilidade e aluguéis 

mais baixos. Sob essa hipótese, a produtividade, e não o tempo de 

deslocamento, seria a causa dos resultados no mercado de trabalho. 

Distinguir entre essas duas possíveis histórias requer uma análise 

mais profunda, que estaria fora do escopo deste estudo.

 

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A análise conjunta dos dados do Censo e da RAIS permite identificar 

alguns fatos estilizados sobre os deslocamentos casa-trabalho na 

Região Metropolitana:

•  Fato 1 – Mulheres têm tempos de deslocamento menores 

do que os homens. 

•  Fato 2 – Trabalhadores informais têm tempos de 

deslocamento menores do que os trabalhadores formais.

•  Fato 3 – A população em idade ativa com até ensino 

fundamental completo está sujeita ao “descasamento 

espacial” entre local de moradia e localização dos postos 

de trabalho formais. 
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•  Fato 4 – A população em idade ativa com ensino superior 

completo está sujeita a maiores efeitos de congestionamento 

devido a maior concentração espacial dos postos de 

trabalho formais nessa categoria de escolaridade.

Esses quatro fatos ilustram a importância da mobilidade para os 

resultados no mercado de trabalho. A relação entre informalidade 

e tempos de deslocamento sugere impactos positivos do investi-

mento em infraestrutura de transporte na formalização da economia 

fluminense. Do ponto de vista dos trabalhadores com menor esco-

laridade, além do aumento de bem-estar, os ganhos de mobilidade 

podem ter efeitos sobre a distribuição de renda via aumento da 

taxa de participação e redução do desemprego. 

Já os trabalhadores formais, apesar de morarem mais perto do 

mercado de trabalho formal, também enfrentam longos desloca-

mentos. Haja vista o salário-hora desses trabalhadores, a diminuição 

dos tempos de viagem irá reduzir drasticamente o custo total do 

congestionamento para a sociedade. 

Por fim, em relação às mulheres, o aumento da oferta de creches 

públicas em horário integral potencialmente permite a escolha de 

locais de trabalho mais distantes. Ademais, as empresas contra-

tantes podem prover ambientes mais amigáveis, oferecendo, por 

exemplo, serviços de creche no local de trabalho. 



79



80

•  BAUM-SNOW, NATHANIEL; FREEDMAN, MATTHEW; PAVAN, 
RONNI (2014). Why Has Urban Inequality Increased?, mimeo. 

•  BAUM-SNOW, NATHANIEL; PAVAN, RONNI (2013). Inequality 

and City Size, The Review of Economics and Statistics, 95(5), 

1535–1548.

•  BEHRENS, KRISTIAN; ROBERT-NICOUD, FRÉDÉRIC (2015). 

Agglomeration Theory with Heterogeneous Agents, Handbook 

of Regional and Urban Economics, Elsevier.

•  DURANTON, GILES; PUGA, DIEGO (2004). Micro-Foundations 

of Urban Agglomeration Economies, Handbook of Regional 

and Urban Economics, vol. 4, pp. 2063–2117. 

referências



81

REFERÊNC IAS

•  MACHADO, DANIELLE C; MIHESSEN, VITOR (2014). Mobilidade 

Urbana e Mercado de Trabalho na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro – Apresentação do Estudo Estratégico num. 6. 

Observatório Sebrae/RJ.

•  PEREIRA, RAFAEL H MORAES; SCWANEN, TIM (2013). 

Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho no Brasil (1992-2009): 

Diferenças Entre Regiões Metropolitanas, Níveis de Renda e 

Sexo. IPEA.

•  PERO, VALÉRIA; MIHESSEN, VITOR (2012). Mobilidade Urbana 

e Pobreza no Rio de Janeiro. BNDES e ANPEC: Working Paper 

46. Rio de Janeiro.



82

NEXOSA

M O R A D I A

Belford Roxo 48% 6% – – – – – – –

Duque de Caxias – 69% – – – – – – –

Guapimirim – 2% 73% 1% – – 7% – –

Itaboraí – – – 62% – – – – –

Itaguaí – – – – 80% – – 3% –

Japeri – 1% – – – 44% – – –

Magé – 7% 1% – – – 67% – –

Mangaratiba – – – – 6% – – 84% –

Maricá – – – – – – – – 71%

Mesquita 2% 2% – – – – – – –

Nilópolis 1% 1% – – – – – – –

Niterói – – – – – – – – –

Nova Iguaçu 1% 1% – – – – – – –

Paracambi – – – – 1% 1% – – –

Queimados 1% 1% – – – 1% – – –

Rio de Janeiro – 1% – – – – – – –

São Gonçalo – – – 1% – – – – –

São João de Meriti 1% 5% – – – – – – –

Seropédica – – – – 6% – – – –

Tanguá – – – 12% – – – – –

M u n i c í p i o s  d e  m o r a d i a  ( l i n h a s )  X  M u n i c í p i o s  d e  l o c a l  

d e  t r a b a l h o  ( c o l u n a s )

NOTA: As células com traço “– representam valor zero.
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– – 1% 6% – – 36% – 3% – –

– – – – – – 28% – 1% – –

– – 2% – – – 14% 1% – – –

– – 14% – – – 12% 9% – – –

– – – – – – 15% – – 1% –

1% 1% – 5% 1% 2% 43% – – 1% –

– – 2% – – – 21% 1% – – –

– – – – – – 9% – – – –

– – 10% – – – 15% 4% – – –

40% 5% 1% 9% – – 39% – 2% – –

1% 48% 1% 4% – – 40% – 2% – –

– – 72% – – – 23% 4% – – –

1% 1% 1% 62% – 1% 31% – 1% – –

– – – 3% 79% 1% 11% – – 2% –

1% 1% 1% 7% – 48% 39% – 1% – –

– – – – – – 98% – – – –

– – 21% – – – 15% 62% – – –

– 1% 1% 2% – – 38% – 52% – –

– – – 1% 1% – 20% – – 70% –

– – 8% – – – 6% 6% – – 68%
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Fonte: CENSO 2010


