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APRESENTAÇÃO 

Este relatório faz parte do plano de trabalho do projeto Observatório do Trabalho do 

Recife, parceria entre a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura Municipal do Recife e o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos – DIEESE (Contrato nº 123).  

O Observatório do Trabalho do Recife tem como objetivo produzir e acompanhar 

indicadores sobre o mundo do trabalho, capazes de subsidiar a construção de políticas 

públicas de emprego, trabalho e renda. Estas políticas públicas, além de orientar medidas de 

inserção no mercado de trabalho, devem, também, estimular e promover iniciativas, por parte 

das empresas, de ampliação e melhora das condições de admissão dos trabalhadores, em 

especial no que diz respeito à qualificação e requalificação. 

O presente Relatório Mensal faz uma síntese do comportamento do mercado de 

trabalho formal em outubro de 2011 no município do Recife, em comparação aos 

primeiros meses do ano e ao mesmo período do ano anterior. Esse relatório foi elaborado a 

partir das fontes de dados descritas a seguir: i) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC, referente ao número de optantes do Programa do Empreendedor 

Individual (EI); ii) da Pesquisa Mensal de Emprego e Desemprego – PED, pesquisa 

domiciliar para a Região Metropolitana do Recife realizada pelo Convênio AGÊNCIA 

CONDEPE/FIDEM, STQE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT; e iii) do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED, registro administrativo do Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE. 

Inicia-se o relatório a partir da análise das inscrições no Programa do Empreendedor 

Individual (EI). Em seguida, é demonstrado o quadro geral do emprego e desemprego 

municipal com o estudo das taxas de desemprego total, aberta e oculta, das pessoas com 10 

anos ou mais de idade por condição de atividade e dos ocupados por posição na ocupação e 

setor de atividade.  O capítulo 3 apresenta informações do saldo de postos formais por 

localidades selecionadas, massa salarial e salário médio de admissão, subsetor de atividade 

econômica e famílias ocupacionais. Por fim, é elaborado um quadro-síntese com os principais 

indicadores do mercado de trabalho do município, tais como: participação de mulheres, 

jovens e trabalhadores com ensino médio completo, tempo de permanência inferior a 2,9 

meses, tempo de permanência inferior a 6 meses, tempo de permanência inferior a um ano, 

desligamento sem justa causa e primeiro emprego. 
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1. ANÁLISE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO RECIFE 

 

1.1 Movimentação do número de trabalhadores optantes do Programa do 

Empreendedor Individual (EI)  

Em dez meses, Recife dobra o número de Empreendedores Individuais  
 

O Programa do Empreendedor Individual1 (EI) dobrou o número de participantes nos 

últimos dez meses no Recife. No final de 2010, estavam cadastrados 8.239 EIs no município 

do Recife. Em 31/10/2011, o número de optantes no programa já era de 16.741, o que 

representa um crescimento de 103,2% no período (Tabela 1). Destaca-se, assim, a 

formalização de mais de 8.500 trabalhadores através do programa no município. 

 
TABELA 1 

Total de Optantes do Programa do Empreendedor Individual por Município  
Recife, dez/2010 - out/2010 

Absoluto %

31/12/2010 8.239 - -

31/01/2011 8.930 691 8,4

28/02/2011 9.478 548 6,1

31/03/2011 9.949 471 5,0

30/04/2011 10.475 526 5,3

31/05/2011 11.241 766 7,3

30/06/2011 12.152 911 8,1

31/07/2011 13.668 1.516 12,5

31/08/2011 14.739 1.071 7,8

30/09/2011 15.849 1.110 7,5

31/10/2011 16.741 892 5,6

8.502 103,2

Data
Total de 

optantes

Variação

Dez/10 - Set/11  
Fonte: MDIC (http://www.portaldoempreendedor.gov.br)  
Elaboração: DIEESE 

 

É necessário, assim, manter o estímulo às políticas públicas de incentivo a 

formalização, inclusive por meio do Programa do Empreendedor Individual – que concede 

redução da contribuição ao INSS e simplificação de tributos – que tem-se demostrado 

bastante positivo na formalização dos trabalhadores no município do Recife. 
                                                             
1 O Programa do Empreendedor Individual é baseado na “Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, que cria 
condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um Empreendedor 
Individual legalizado. O Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza 
como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 
36.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular; podendo ter até um empregado 
contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.”. Fonte: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
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2. QUADRO GERAL DO EMPREGO E DESEMPREGO NO RECIFE 

 

Foi a taxa de desemprego no Recife em outubro de 2011 

 

 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pelo convênio AGÊNCIA 

CONDEPE/FIDEM e DIEESE/SEADE na RMR, mostrou que em outubro de 2011 havia uma 

População Ocupada estimada em 688 mil pessoas e uma População Economicamente Ativa 

(PEA) de 788 mil pessoas no Recife. A população desempregada estava estimada em 100 mil 

pessoas, 4 mil a mais que em setembro e 9 mil a menos que no mesmo mês do ano passado 

(Tabela 2). 

Verificou-se um crescimento da População em Idade Ativa (PIA) bem maior que o 

incremento da População Economicamente Ativa (PEA), o que refletiu positivamente na taxa 

de participação do município no último ano, ao passar de 55,9%, em outubro de 2010, para 

56,4%, em outubro de 2011. Na comparação com o mês de setembro do corrente ano, 

verifica-se um incremento ainda mais importante da taxa de participação municipal (3,2%), o 

que demonstra um crescimento do dinamismo do mercado de trabalho local no período 

recente. 

 

TABELA 2 
Estimativas do número de pessoas de 10 anos ou mais segundo condição de 

atividade 
Recife, out/10, set/11 e out/11 

out/11 out/11 out/11 out/11

set/11 out/10 set/11 out/10

População em Idade Ativa 1.373 1.399 1.397 -2 24 -0,1 1,7

População Economicamente Ativa 768 765 788 23 20 3,0 2,6

Ocupados 659 669 688 19 29 2,8 4,4

Desempregados 109 96 100 4 -9 4,2 -8,3

Em Desemprego Aberto 67 67 66 -1 -1 -1,5 -1,5

Em Desemprego Oculto Total 42 29 34 5 -8 17,2 -19,0

Inativos 605 634 609 -25 4 -3,9 0,7

Taxa de Participação 55,9% 54,7% 56,4%

out/11

Absoluta                             

(em mil pessoas)

Variações

Relativa                            

(em %) Condição de atividade

Estimativas                            

(em mil pessoas)

out/10 set/11

 
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, SEJE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT 
Elaboração: DIEESE 
 

 

12,7% 
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Taxa de desemprego mantém-se estável em outubro de 2011 
 

A taxa de desemprego total no Recife, em outubro de 2011, foi de 12,7%, e manteve-

se estável em relação ao mês anterior. Essa taxa era 10,6% menor que a observada para o 

mesmo mês do ano passado, quando se verificou uma taxa de 14,2% (Gráfico 1).  

Entre outubro de 2010 e outubro de 2011, a taxa de desemprego aberto recuou de 

8,7% para 8,4% e a de desemprego oculto passou de 5,5% para 4,3%. Na comparação com o 

mês anterior, a taxa de desemprego aberto reduziu-se em 4,5%, enquanto que a taxa de 

desemprego oculto ampliou-se em 13,2%, o que pode representar uma maior pressão, de 

forma precária, sobre o mercado de trabalho local, como pode ser observada através do 

incremento de 5 mil pessoas no desemprego oculto total.  

Ressalta-se, por fim, que a taxa de desemprego total do município do Recife em 

outubro de 2011 foi a menor registrada para este específico mês, desde o início da série.  

 

GRÁFICO 1 
Taxa de Desemprego por tipo (em %) 

Recife, out/10 - out/11 

8,7
7,9 7,5 7,3 7,9 7,8 8,4 8,2 8,2 8,5 8,5 8,8 8,4
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11,9 12,1
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Fonte: PED-RMR. Convênio AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, STQE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT 
Elaboração: DIEESE 

 

A taxa de desemprego por atributos pessoais para o município do Recife permanece 

demonstrando, seguindo a tendência do conjunto das regiões metropolitanas estudadas pela 

PED, uma maior presença do desemprego entre as mulheres, os jovens (de 18 a 24 anos) e os 

demais membros do domicílio e, também, para as pessoas de cor não branca, como pode ser 

analisado nos dados da Tabela 3. 
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Todavia, deve-se ressaltar que, no último ano, tem-se mantido uma tendência de 

decréscimo generalizado das taxas de desemprego para os diversos recortes estudados. 

Destaca-se, entre setembro e outubro de 2011, uma redução de 10,6% para os chefes do 

domicílio enquanto se observou um acréscimo de 4,1% entre os demais membros. Verifica-se, 

também, a queda de 8,2% na taxa de desemprego entre a população com mais de 40 anos em 

contrapartida ao incremento de 4,9% na taxa de desemprego dos jovens. 

Em relação ao desemprego por faixa etária, é possível também examinar o 

desemprego entre jovens de 18 a 29 anos. Em outubro de 2011, a taxa de desemprego nesse 

grupo era de 21,0%, 3,1 pontos percentuais abaixo da registrada no ano passado (24,1%). 

 

TABELA 3 
Taxas de Desemprego por atributos pessoais (em %) 

Recife, out/10, set/11 e out/11 
out/10 set/11 out/11

Homens 12,1 10,6 10,7

Mulheres 16,5 14,7 14,8

18 a 24 anos 28,9 24,3 25,5

25 a 39 anos 13,6 12,5 12,5

Mais de 40 anos 6,5 6,1 5,6

Chefe 7,3 6,6 5,9

Demais Membros 19,2 16,9 17,6

Branca 10,3 9,6 9,6

Não Branca 16,3 13,8 13,9

14,2 12,6 12,7Total

Cor

Posição no 

Domicílio

Sexo

Faixa Etária
1

Atributos pessoais

 
Fonte: PED-RMR. Convênio AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, STQE, FSEADE-SP, 
DIEESE e MTE/FAT.  
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) A amostra não comporta a desagregação para categoria de 10 a 17 anos 
 

 

O nível de ocupação cresceu 4,4% em outubro de 2011, comparado a igual período de 

2010. Em geral, os setores de atividade econômica demonstraram tendência de crescimento na 

geração de postos de trabalho, com incremento de 8,8% da ocupação na Construção Civil, 

6,8% nos Serviços e 2,2% da Indústria de Transformação. Apenas o agregado “Outros 

Setores” – composto pelos Serviços Domésticos e outras atividades não definidas – 

apresentou uma redução de 3 mil empregos no último ano, o que representou uma retração de 

3,9% no período.  (Tabela 4).  

Analisando a ocupação em relação ao mês de setembro de 2011, notou-se um 

crescimento de 2,8% no nível ocupacional, com ligeira retração de postos de trabalho no 
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Comércio e no agregado Outros Setores e incremento nos Serviços, na Indústria de 

Transformação e na Construção Civil. 

Observa-se, em termos de participação, um aumento relativo do peso do setor de 

Serviços, principal empregador municipal, na distribuição dos ocupados, no último ano. 

 
 

TABELA 4 
Estimativas dos ocupados segundo setor de atividade 

Recife, out/10, set/11 e out/11 

out/11 out/11

set/11 out/10

Ocupados 659 669 688 100,0 100,0 2,8 4,4

Indústria de Transformação 46 43 47 7,0 6,8 9,3 2,2

Comércio 119 122 121 18,1 17,6 -0,8 1,7

Serviços 383 393 409 58,1 59,4 4,1 6,8

Construção Civil 34 36 37 5,2 5,4 2,8 8,8

Outros 
1 77 75 74 11,7 10,8 -1,3 -3,9

Setor de atividade

Variação                 

(em %)

Estimativas                                                    

(em mil pessoas)

out/10 set/11 out/11

Distribuição                             

(em %)

out/10 out/11

  
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, SEJE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Incluem Serviços Domésticos, etc. 

 
 

O forte crescimento do trabalho assalariado foi determinante para o 
crescimento de 4,4% do nível de ocupação no Recife no último ano 

 
O assalariamento total expandiu-se 9,7% frente a outubro de 2010, com incremento de 

10,3% para o setor privado e 7,6% para o setor público. No comportamento do emprego 

assalariado destaca-se o forte incremento registrado entre os trabalhadores assalariados com 

carteira de trabalho assinada, 11,7%, e a ampliação dos sem carteira, 4,8% (Tabela 5). 

O número de trabalhadores autônomos teve um pequeno decréscimo de 0,7% em 12 

meses. Contudo, entre setembro e outubro de 2011, notou-se um crescimento de 6,1% desse 

tipo de inserção ocupacional, com a incorporação de 8 mil autônomos no mercado de trabalho 

local. Esses resultados mostram uma tendência mais geral de perda de participação do 

trabalho autônomo no médio prazo, ainda que no curto prazo verificou-se uma expansão do 

trabalho autônomo para o Comércio e o setor de Serviços que está fortemente influenciado 

pelo dinamismo econômico do final de ano. 

A população ocupada, segundo posição na ocupação, em outubro de 2011 no 

município do Recife era composta por 64,2% de trabalhadores assalariados, 20,2% de 

autônomos e 15,6% de trabalhadores classificados nas demais posições – composto por 
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empregadores, empregados domésticos, trabalhadores familiares sem remuneração e donos de 

negócio familiar.  

 
 

TABELA 5 
Estimativas dos ocupados segundo posição na ocupação 

Recife, out/10, set/11 e out/11 

out/11 out/11

set/11 out/10

Ocupados 659 669 688 100,0 100,0 2,8 4,4

Assalariados 
1 403 432 442 61,2 64,2 2,3 9,7

Setor Privado 311 333 343 47,2 49,9 3,0 10,3

com carteira 248 272 277 37,6 40,3 1,8 11,7

sem carteira 63 61 66 9,6 9,6 8,2 4,8

Setor Público 
2 92 99 99 14,0 14,4 0,0 7,6

Autônomos 140 131 139 21,2 20,2 6,1 -0,7

Demais Posições
 3 116 106 107 17,6 15,6 0,9 -7,8

Distribuição                             

(em %)

Estimativas                                                    

(em mil pessoas)

out/10 set/11 out/11

Variação                 

(em %)Posição na       

ocupação
out/10 out/11

 
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, SEJE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT. 
Elaboração: DIEESE 
Notas: (1) Excluem os Empregados Domésticos. (2) Inclui os estatutários e celetistas que trabalham em 
instituições públicas (governos Municipal, Estadual, Federal, Empresa de Economia Mista, Autarquia, 
Fundação, etc.). (3) Inclui os empregadores, empregados domésticos, trabalhador familiar, donos de 
negócio familiar e outras atividades não definidas. 
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3. ANÁLISE DO SALDO DE POSTOS DE TRABALHO FORMAIS NO RECIFE 

 

3.1 Comportamento do mercado de trabalho formal no Brasil, Grandes 

Regiões, Nordeste e Pernambuco 

 

Em outubro, saldo de emprego formal foi de 126 mil vagas no Brasil 
 

Segundo dados do CAGED/MTE, o saldo de empregos formais no Brasil em outubro 

de 2011 foi de 126.1432, resultado de 1.664.566 admissões em contrapartida a 1.538.423 

desligamentos. Esse resultado é o sexto maior saldo para o mês de outubro desde 1996 e o 

pior observado para o mês desde 2009. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, 

verificou-se uma retração do saldo de 38,4% (Gráfico 2).  

 
GRÁFICO 2 

Evolução do saldo de vagas formais para meses de outubro 
Brasil, 1996 – 2011 
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Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
Nota: A partir de 1996, o CAGED passa a utilizar a CNAE/95 com o intuito de compatibilizar os 
resultados do MTE com o de outros órgãos produtores de informação. Por isso, optou-se por 
esse ano para início da série histórica. 
 

Na série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo, o montante 

de empregos gerados, no acumulado do ano, já atingiu 2.241.574 postos de trabalho, 

correspondendo a um aumento de 6,24% do estoque. 

                                                             
2 Esse saldo não inclui as omissões/atrasos. 
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O setor de Serviços permanece como o principal setor na criação de saldo de vagas no 

mês de outubro de 2011, com a geração líquida de 77.201 postos de trabalho, o que representa 

61,2% do total de vagas criadas no Brasil. Dentro desse setor, destaca-se a participação dos 

subsetores de Comércio e administração de imóveis (41,0%), de Serviços de alojamento e 

alimentação, reparação e manutenção, pessoais, sociais e de lazer (23,4%) e de Transportes e 

comunicação (15,1%) no saldo de vagas geradas pelo setor (Anexo 1). 

Em seguida, encontra-se o Comércio, segundo setor em geração de vagas no mês, com 

60.878 (48,3%), e forte peso do comércio varejista. A Construção Civil aparece como o 

terceiro setor na criação de postos, com 10.298 (8,2%). Depois, encontra-se a Indústria de 

Transformação, com 5.206 (4,1%). Por fim, destaca-se o expressivo saldo negativo da 

Agropecuária, com a perda de 29.913 postos de trabalho no mês, reflexo da entressafra de 

algumas culturas. 

 

Nordeste teve o terceiro melhor saldo de vagas do País e  
Pernambuco teve o melhor desempenho na região  

 
Em outubro, a região com maior saldo positivo foi o Sudeste, com 37,9% das novas 

vagas do País, o que representou uma geração de 47.850 empregos formais. O Sul apareceu 

como a segunda região que mais contribuiu para a geração de novas vagas formais no Brasil, 

com 32,7% dos postos criados ou 41.244. O Nordeste foi a terceira região em saldo de vagas, 

com 23,7% do resultado do mês de outubro, ou seja, 29.884 novos postos formais.  

Dentro do Nordeste, ressalta-se o estado de Pernambuco, que obteve o melhor 

desempenho da região com 7.421 vagas em outubro e sendo responsável por 24,8% das vagas 

criadas na região. Em seguida aparece o Ceará, com 6.250, Alagoas, com 5.938, Sergipe, com 

2.239, Maranhão, com 2.064, e Paraíba, com 2.056. Todos os Estados nordestinos 

apresentaram saldo positivo em outubro de 2011 (Gráfico 3). 
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GRÁFICO 3 
Evolução do saldo de vagas formais  
Estados do Nordeste, outubro/2011 
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Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
 

No estado de Pernambuco, em outubro, o setor dos Serviços se destacou na geração de 

empregos formais com um saldo de 5.061 vagas (68,2% do total). Em seguida apareceu a 

Indústria de Transformação, com 3.421 postos (46,1%), o Comércio, com 2.298 vagas 

(31,0%), e a Construção Civil, com 1.403 postos (18,9%). Destaca-se, também no Estado, o 

significativo saldo negativo da agropecuária, com a perda de 4.795 postos de trabalho no mês, 

e que determinou, de certa forma, o saldo de 7.421 vagas de Pernambuco em outubro de 2011. 

 

Recife foi a 1ª capital nordestina no saldo de vagas em outubro 
e teve 72,0% do saldo gerado em Pernambuco 

 

Entre as capitais nordestinas, Recife teve o melhor desempenho em outubro de 2011, 

com um saldo de 5.342 vagas formais geradas. Ficou a frente de Fortaleza (com 4.430 

postos), São Luís (2.983), Teresina (937), Maceió (881), Aracaju (519), João Pessoa (347), 

Natal (262) e Salvador (-439). 

A capital pernambucana respondeu pela geração de 72,0% do saldo de empregos 

formais do estado de Pernambuco e 63,6% do saldo da Região Metropolitana do Recife 

(RMR) em outubro de 2011. A RMR, com um saldo de 8.400 vagas, obteve um saldo total 

maior do que o observado para o Estado como um todo (Tabela 6).  
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Em relação ao saldo de vagas criado entre outubro de 2010 e outubro de 2011, 

destaca-se que apenas no município do Recife houve incremento de postos de trabalho nesse 

período, diferentemente do observado para o Brasil, Nordeste, Pernambuco e a RMR. 

No ano de 2011, considerando-se os ajustes, Pernambuco já acumulou um saldo de 

83.519 vagas. A RMR participa com 55.211 postos de trabalho gerados nos dez primeiros 

meses do ano, divididos: 27.857 criados no Recife (50,5%) e 23.496 nos demais municípios 

(49,5%). 

 
TABELA 6 

Saldo de vagas por localidades selecionadas 
Brasil, Nordeste, Pernambuco, RMR e Recife, out/10, out/11 e acumulado no ano  

Brasil 204.804 126.143 -38,4 2.241.574

Nordeste 53.291 29.884 -43,9 328.055

Pernambuco 15.781 7.421 -53,0 83.519

RMR 10.908 8.400 -23,0 55.211

Recife 4.978 5.342 7,3 27.857

Demais Municípios 5.930 3.058 -48,4 27.354

Localidade out/10
Variação 

(%)

Acumulado no 

ano em 2011 

com ajustes

out/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

Apesar do crescimento real dos salários de admissão, a massa salarial caiu no 
País, Nordeste e RMR. No Recife houve queda do salário médio dos admitidos 

e da massa salarial 
 

Em relação aos salários, observou-se uma variação real positiva entre os salários 

médios de admissão entre outubro de 2010 e outubro de 2011, exceto no município do Recife.  

No Brasil, notou-se um incremento de 3,2% nos salários médios entre os dois 

períodos. O salário médio de admissão passou de R$ 909,63 para R$ 938,66. No estado de 

Pernambuco, verificou-se uma variação de 5,6% nesse período, com o salário médio 

chegando a R$ 842,84 em outubro de 2011. Na RMR, o crescimento real dos salários foi de 

4,5%, chegando a R$ 907,06. Já no Recife, observou-se uma variação negativa de 2,5% na 

relação entre os salários médios de admissão no período. O salário médio de admissão passou 

de R$ 852,69 para R$ 831,58, no último ano (Tabela 7). 
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TABELA 7 
Salário médio real, massa salarial e relação entre salários 

Brasil, PE, RMR e Recife, out/10 e out/11 

Adm Deslig

Brasil 204.804 909,63              982,70            77.415.742 0,93

Pernambuco 15.781 797,80              839,74            10.202.836 0,95

RMR 10.908 868,12              921,28            7.603.597 0,94

Recife 4.978 852,69              913,51            3.119.620 0,93

Brasil 126.143 938,66              1.001,86         24.266.917 0,94

Pernambuco 7.421 842,84              863,85            5.181.585 0,98

RMR 8.400 907,06              980,05            5.579.034 0,93

Recife 5.342 831,58              917,56            3.059.078 0,91

Brasil -38,4 3,2 2,0 -68,7 1,2

Pernambuco -53,0 5,6 2,9 -49,2 2,7

RMR -23,0 4,5 6,4 -26,6 -1,8 

Recife 7,3 -2,5 0,4 -1,9 -2,9 

out/10

Saldo
Salário médio real Massa Salarial   

Adm (-) Deslig

Relação Salários   

Adm/ Deslig

out/11

Variação (%)

Período Localidade

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Valores em reais a preços de outubro de 2011, atualizados pelo INPC, e excluídos os trabalhadores 
com renda zero. 

 

Apesar do crescimento real dos salários de admissão no País, Pernambuco e Região 

Metropolitana do Recife, a massa salarial em outubro de 2011 foi, de forma generalizada, 

menor que no mesmo período de 2010, reflexo da redução do saldo de vagas observada nesse 

período e, no caso do Recife, da redução dos rendimentos médios. 

 

3.2 Quadro geral do emprego formal no Recife 
 

No Recife foram criados 27.857 novos postos de trabalho                                 
nos dez primeiros meses do ano 

 

Nos dez primeiros meses do ano, Recife acumulou um saldo de 27.857 novas vagas 

geradas, considerando-se os ajustes, saldo que é resultado de 202.879 admissões contra 

175.022 desligamentos.  

O saldo de outubro de 2011 foi de 5.342 vagas no Recife, efeito, principalmente, do 

bom desempenho dos setores de Serviços, Comércio e da Construção Civil na geração de 

empregos. Esse resultado positivo é o melhor observado para o mês de outubro desde 2000 e 

é 7,3% maior do que o mesmo período do ano anterior (Gráfico 4). 
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GRÁFICO 4 
Evolução do saldo de vagas formais para meses de outubro 

Recife, 1996 – 2011 
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Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
Nota: A partir de 1996, o CAGED passa a utilizar a CNAE/95 com o intuito de compatibilizar os 
resultados do MTE com o de outros órgãos produtores de informação. Por isso, optou-se por 
esse ano para início da série histórica.  

 

O saldo positivo de 5.342 postos de trabalho, registrado para o Recife, se deu pela 

combinação da geração de 20.916 novas vagas em contrapartida a eliminação de 15.574 

postos de trabalho (Anexo 2).  

 

O setor dos Serviços foi o que mais gerou vagas em outubro 
 

Seguindo a dinâmica nacional, os Serviços lideraram como o setor que mais contribuiu 

para o saldo de vagas do Recife em outubro de 2011, com a geração líquida de 3.139 postos 

de trabalho (58,8% do total). Dentro desse setor, destacam-se, principalmente, os Serviços de 

comércio e administração de imóveis, responsáveis por 2.307 vagas, seguido pelos subsetores 

de Serviços de alojamento e alimentação, reparação e manutenção, pessoais, sociais e de 

lazer, com 407 postos; Serviços médicos, odontológicos e veterinários, com 253 postos; e 

Transportes e comunicações, com 154 vagas (Tabela 8). 

Em seguida, nota-se o crescimento das vagas do Comércio, que no mês de outubro foi 

o segundo setor na geração de vagas formais no Recife, com 1.172 postos (21,9% do total). 
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Depois aparece o setor da Construção Civil, com 661 vagas (12,4%) e a Indústria de 

Transformação, com 307 postos (5,7%). 

TABELA 8 
Saldo de vagas por subsetor de atividade 

Recife, out/10 e out/11 

Subsetores de atividade out/10 out/11

Extrativa mineral -1 5

Indústria de Transformação 395 307

Indústria de produtos minerais não metálicos -25 54

Indústria metalúrgica 49 20

Indústria mecânica 14 26

Indústria do material elétrico e de comunicações 3 -6

Indústria do material de transporte -17 5

Indústria da madeira e do mobiliário 31 7

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 11 14

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 26 8

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 45 41

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 41 12

Indústria de calçados 1 7

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 216 119

Serviços industriais de utilidade pública 11 54

Construção civil 683 661

Comércio 1.310 1.172

Comércio varejista 1.144 899

Comércio atacadista 166 273

Serviços 2.647 3.139

Instituições de crédito, seguros e capitalização 11 -8

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico 1.517 2.307

Transportes e comunicações 87 154

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, pessoais, sociais 

e de lazer
656 407

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 253 253

Ensino 123 26

Administração pública direta e autárquica -17 -3

Agropecuária -50 7

Total 4.978 5.342  
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
 

Apenas a Administração Pública apresentou redução do número de postos de trabalho 

no mês de outubro. Apenas dois subsetores apresentaram saldo negativo de vagas, o de 

Serviços de instituições de crédito, seguro e capitalização, que saldo negativo de 8 vagas, e a 

Indústria de material elétrico e de comunicações, com redução no total de 6 postos de trabalho  

no mesmo período.  

Por fim, vale ressaltar que no acumulado dos dez primeiros meses do ano, o setor de 

Serviços continua reafirmando sua importância na economia municipal, com um saldo de 

19.406 vagas e respondendo por 69,7% das vagas formais geradas no Recife. Em seguida 
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aparece a Construção Civil, com 5.049 postos de trabalho gerados (18,1% do total) e o 

Comércio, com 2.408 novos postos de trabalho formais acumulados no ano (8,6% do total). 

 

3.3 Movimentação do número de trabalhadores formais segundo 

características das principais famílias ocupacionais 

 

A família ocupacional que mais contribuiu para o saldo de outubro foi a de 
Agentes, assistentes e auxiliares administrativos 

 

As dez famílias ocupacionais com maior saldo positivo em outubro de 2011 foram 

responsáveis por um resultado de 3.232 postos de trabalho. Por outro lado, as dez que mais 

eliminaram postos, somaram um saldo negativo total de -226 vagas.  

Quanto às famílias ocupacionais com saldo positivo, a que mais contribuiu para o total 

de vagas em outubro de 2011 foi a de Agentes, assistentes e auxiliares administrativos com 

584 postos de trabalho, equivalente a 9,9% do saldo positivo do Recife, e um salário médio de 

admissão de R$ 701,00 e de desligamento de R$ 774,91 (ou seja, R$ 73,91 a menos, o que 

representa uma perda salarial na carreira de 10,5%). Essa família foi responsável por 7,6% da 

massa salarial gerada no mês (Tabela 9). 

Logo em seguida, aparecem os Operadores do comércio em lojas e mercados com 

participação de 9,6% do saldo (564 vagas), salário de admissão de R$ 672,73 e de 

desligamento de R$ 827,01 (o que representa uma perda salarial de 22,9% no rendimento 

médio da categoria). A contribuição desta família para a massa salarial de outubro foi de 

2,2%. 

Vale ressaltar ainda que em 3ª e 5ª posições aparecem os Operadores de telefonia e os 

Operadores de Telemarketing, com saldo de 498 e 260 vagas, respectivamente, e os 

Ajudantes de obras civis, que vinham liderando o saldo de vagas por família ocupacional nos 

últimos três meses, encontram-se em 4º lugar. 

Nota-se, ainda, que praticamente todas as dez famílias ocupacionais que mais 

empregaram no Recife, em outubro de 2011, tiveram perda salarial, ou seja, um menor salário 

médio de admissão em comparação ao de desligamento, exceto os Trabalhadores de cargas e 

descargas de mercadorias. 

Entre as famílias que apresentaram saldo negativo, os Operadores de equipamentos de 

acabamento de chapas e metais e os Supervisores de vendas e de prestação de serviços foram 

os que mais desligaram em outubro, com um saldo de -38 postos de trabalho para cada 
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família, o que representou, em conjunto, 14,0% do saldo total negativo. Em seguida 

encontram-se os Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins, com 5,2%, e os 

Técnicos de laboratório industrial, com 5,0%. 

Os Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais, em outubro, 

foram admitidos com um salário médio de R$ 921,00 e desligados por R$ 1.209,64, 

registrando uma perda salarial significativa na categoria de 31,3%. Diferente do que ocorreu 

com os Supervisores de vendas e de prestação de serviços que, no mesmo período, obtiveram 

ganhos salariais de 10,4%. 

Por fim, não se verificou uma tendência clara em termos de evolução salarial entre as 

dez famílias ocupacionais que mais desligaram no Recife em outubro de 2011. 

 

TABELA 9 
Ranking das famílias ocupacionais selecionadas pelo saldo, salários de admissão e 

desligamento e massa salarial 
Recife, outubro/2011 

Adm (-) 

Deslig

Partici- 

pação 

(%)

Admiti- 

dos

Desliga- 

dos

Relação 

adm/de

slig

Adm (-) 

Deslig

Partici- 

pação 

(%)

1º Agentes, assistentes e auxiliares administrativos 584 9,9 701,00 774,91 0,90 300.025 7,6

2º Operadores do comércio em lojas e mercados 564 9,6 672,73 827,01 0,81 86.484 2,2

3º Operadores de telefonia 498 8,5 554,55 563,42 0,98 274.091 6,9

4º Ajudantes de obras civis 484 8,2 629,63 671,78 0,94 219.430 5,6

5º Operadores de telemarketing 260 4,4 534,43 579,20 0,92 113.928 2,9

6º Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 260 4,4 825,44 649,09 1,27 261.114 6,6

7º Trabalhadores nos  serviços de manutenção de edificações 170 2,9 587,56 598,63 0,98 95.480 2,4

8º Almoxarifes e armazenistas 143 2,4 682,98 734,11 0,93 86.468 2,2

9º Técnicos e auxiliares de enfermagem 141 2,4 718,24 775,15 0,93 92.452 2,3

10º Motoristas de veículos de cargas em geral 128 2,2 1.130,35 1.183,46 0,96 136.718 3,5

3.232 54,9 665,09 730,34 0,91 1.666.190 42,2

2.651 45,1 945,63 973,10 0,97 2.281.237 57,8

Total (com saldo positivo) 5.883 100,0 798,93 849,02 0,94 3.947.427 100,0

1º Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais -38 7,0 921,00 1.209,64 0,76 -46.255 5,2

2º Supervisores de vendas e de prestação de serviços -38 7,0 1.696,73 1.536,87 1,10 -52.486 5,9

3º Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins -28 5,2 3.391,67 2.266,42 1,50 -11.698 1,3

4º Técnicos de laboratório industrial -27 5,0 1.560,08 1.229,43 1,27 -28.896 3,3

5º Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa -17 3,1 1.576,85 1.330,13 1,19 -19.405 2,2

6º Técnicos de controle da produção -16 3,0 2.182,83 1.258,79 1,73 -9.052 1,0

7º Profissionais de administração econômico-financeira -16 3,0 957,83 1.630,65 0,59 -38.201 4,3

8º Gerentes de comercialização, marketing e comunicação -16 3,0 2.444,76 2.696,22 0,91 -59.987 6,8

9º Médicos -15 2,8 1.554,78 3.240,00 0,48 -90.861 10,2

10º Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica -15 2,8 2.356,68 1.685,79 1,40 -12.540 1,4

-226 41,8 2.191,65 1.932,78 1,13 -369.381 41,6

-315 58,2 1.272,21 1.393,76 0,91 -518.968 58,4

Total (com saldo negativo) -541 100,0 1.518,36 1.567,61 0,97 -888.349 100,0

5.342 - 831,58 917,56 0,91 3.059.078 -

Saldo Salários Massa salarial

Famílias ocupacionais

Subtotal das 10 famílias

Demais famílias (com saldo positivo)

Total

Subtotal das 10 famílias

Demais famílias (com saldo negativo)

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Valores em reais a preços de outubro de 2011, atualizados pelo INPC, e excluídos os trabalhadores 
com renda zero. 

 

Ao analisar o saldo de outubro das famílias ocupacionais do Recife por setores de 

atividade econômica, notou-se que o setor de Serviços foi o que gerou o maior saldo entre as 
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dez que mais empregaram no período, com 1.944 postos de trabalho (60,1% do total do saldo 

dessas dez famílias ocupacionais), seguido pelo Comércio, com 870 vagas (26,9%) e 

Construção Civil, com 299 postos (9,3%). Entre as dez famílias ocupacionais que mais 

demitiram, o setor de Serviços também aparece com a maior participação (65,0%), com um 

saldo de 147 vagas eliminadas. 

Nos Serviços merecem destaques entre as dez famílias que mais empregaram os 

Operadores de telefonia, Agentes, assistentes e auxiliares administrativos, Operadores de 

telemarketing e os Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias. No Comércio, 

destacam-se os Operadores do comércio em lojas e mercados e os Almoxarifes e 

armazenistas. E na Construção Civil, os Ajudantes de obras civis e os Motoristas de veículos 

de cargas em geral. 

Em relação ao saldo negativo das dez famílias ocupacionais segundo setores de 

atividade econômica, observou-se que o setor de Serviços continuou respondendo por mais de 

3/5 das eliminações de postos de trabalho, e ocorrendo uma maior pulverização das famílias 

ocupacionais que reduziram vagas, com destaque para os: Operadores de equipamentos de 

acabamento de chapas e metais, Técnicos de laboratório industrial, Gerentes 

administrativos, financeiros, de riscos e afins, Profissionais de administração econômico-

financeira, entre outros (Tabela 10).   

 
TABELA 10 

Ranking das famílias ocupacionais selecionadas pelo saldo e setor de atividade 
econômica 

Recife, outubro/2011 
Extrativa 

mineral

Ind. de 

Transf.
SIUP

Constr. 

Civil
Comércio Serviços

Adm. 

Pública

Agrope- 

cuária
Total

1º Agentes, assistentes e auxiliares administrativos -1 -7 4 10 99 483 3 -7 584

2º Operadores do comércio em lojas e mercados 0 6 0 1 558 0 0 -1 564

3º Operadores de telefonia 0 0 0 0 4 494 0 0 498

4º Ajudantes de obras civis 0 43 15 224 21 169 0 12 484

5º Operadores de telemarketing 0 3 0 0 2 255 0 0 260

6º Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 0 2 1 0 23 234 0 0 260

7º Trabalhadores nos  serviços de manutenção de edificações 1 39 0 -4 37 96 1 0 170

8º Almoxarifes e armazenistas 0 1 1 4 127 10 0 0 143

9º Técnicos e auxiliares de enfermagem 0 0 0 -1 1 141 0 0 141

10º Motoristas de veículos de cargas em geral 0 4 1 65 -2 62 0 -2 128

Total das 10 famílias com maiores saldos positivos 0 91 22 299 870 1.944 4 2 3.232

1º Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 0 0 0 0 0 -38 0 0 -38

2º Supervisores de vendas e de prestação de serviços 0 -2 0 1 -27 -11 0 1 -38

3º Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins 1 -2 0 0 -8 -18 0 -1 -28

4º Técnicos de laboratório industrial 0 0 0 3 0 -30 0 0 -27

5º Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 0 0 0 0 -4 -13 0 0 -17

6º Técnicos de controle da produção 0 -2 4 -3 -7 -8 0 0 -16

7º Profissionais de administração econômico-financeira 0 1 0 -2 0 -15 0 0 -16

8º Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 0 -4 0 0 -15 4 0 -1 -16

9º Médicos 0 0 0 0 -1 -14 0 0 -15

10º Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 0 1 0 0 -12 -4 0 0 -15

Total das 10 famílias com maiores saldos negativos 1 -8 4 -1 -74 -147 0 -1 -226

5 307 54 661 1.172 3.139 -3 7 5.342Total

Famílias ocupacionais

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
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Quanto às famílias ocupacionais segundo porte dos estabelecimentos, verificou-se que, 

em outubro, o saldo das dez famílias que mais empregaram se encontrava principalmente 

entre os estabelecimentos com mais de 1.000 empregados, que respondiam por 1.098 postos 

(34,0% do total do saldo dessas dez famílias ocupacionais), seguido pelos estabelecimentos 

com até 4 empregados, com 847 vagas (26,2%). Em seguida, aparecem os estabelecimentos 

entre 20 e 49 empregados, com saldo de 327 vagas (10,1% do saldo das 10 famílias 

ocupacionais que mais empregaram no período) e os entre 50 e 99 empregados, com 312 

vagas (9,7%) (Tabela 11). 

Nos grandes estabelecimentos, o destaque principal ficou para a família de 

Operadores de telefonia, com 484 novos postos (44,1% do saldo total desse tipo de 

estabelecimento e 15,0% do subtotal das 10 famílias com saldo positivo). Já entre os 

estabelecimentos com até 4 empregados, destacam-se os Ajudantes de obras civis, com 318 

vagas geradas, o que representa 37,5% do saldo total desse pequenos estabelecimentos e 9,8% 

do subtotal das 10 famílias com saldo positivo. 

Em relação às famílias que mais eliminaram vagas (saldo negativo), ressaltam-se os 

estabelecimentos entre 100 e 249 empregados, que tiveram uma retração de 79 vagas, ou 

35,0% do total de 226 vagas eliminadas pelas dez famílias ocupacionais com maiores saldos 

negativos. Nestes estabelecimentos, a família ocupacional de Operadores de equipamentos de 

acabamento de chapas e metais foi o principal grupo a perder postos de trabalho, com 

redução de 36 vagas no mês de outubro. Em conjunto com os Supervisores de vendas e de 

prestação de serviços e os Profissionais de administração econômico-financeira, essas três 

categorias ocupacionais representavam 78,5% do total de vagas perdidas nesses 

estabelecimentos e 27,4% da redução de postos no subtotal das 10 famílias com maiores 

saldos negativos. 
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TABELA 11 
Ranking das famílias ocupacionais selecionadas pelo saldo e segundo tamanho do 

estabelecimento 
Recife, outubro/2011 

Até 4 De 5 a 9
De 10 a 

19

De 20 a 

49

De 50 a 

99

De 100 

a 249

De 250 

a 499

De 500 

a 999

1000 ou 

mais
Total

1º Agentes, assistentes e auxiliares administrativos 108 2 40 39 52 54 15 -3 277 584

2º Operadores do comércio em lojas e mercados 189 26 30 198 137 21 -38 -23 24 564

3º Operadores de telefonia 0 0 -1 10 1 6 -2 0 484 498

4º Ajudantes de obras civis 318 37 20 -17 -54 105 70 17 -12 484

5º Operadores de telemarketing 49 1 2 7 -7 -14 2 10 210 260

6º Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 23 2 5 25 123 41 21 9 11 260

7º Trabalhadores nos  serviços de manutenção de edificações 53 -4 25 24 24 37 12 9 -10 170

8º Almoxarifes e armazenistas 18 4 16 35 33 19 17 -5 6 143

9º Técnicos e auxiliares de enfermagem 4 -5 1 6 -1 -4 -9 50 99 141

10º Motoristas de veículos de cargas em geral 85 10 -6 0 4 5 25 -4 9 128

Total das 10 famílias com maiores saldos positivos 847 73 132 327 312 270 113 60 1.098 3.232

1º Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 0 0 0 0 -1 -36 0 -1 0 -38

2º Supervisores de vendas e de prestação de serviços 4 -1 -5 -7 -1 -16 -2 -9 -1 -38

3º Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins 5 -5 -15 -7 1 -4 -3 0 0 -28

4º Técnicos de laboratório industrial 0 0 0 0 1 1 1 1 -31 -27

5º Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 6 0 -3 -4 -2 -1 -4 -4 -5 -17

6º Técnicos de controle da produção -2 -1 -2 -3 -2 -3 -2 -3 2 -16

7º Profissionais de administração econômico-financeira -4 0 -1 0 0 -10 0 -1 0 -16

8º Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 11 -8 -7 -12 4 -7 2 0 1 -16

9º Médicos -3 0 0 0 1 -2 -8 -2 -1 -15

10º Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica -3 -8 -2 -5 1 -1 5 -2 0 -15

Total das 10 famílias com maiores saldos negativos 14 -23 -35 -38 2 -79 -11 -21 -35 -226

1.766 78 188 424 468 542 269 316 1.291 5.342

Famílias ocupacionais

Total  
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
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4. QUADRO-SÍNTESE DOS INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO 

 

QUADRO 1 
Indicadores de Mercado de Trabalho 

Brasil, Pernambuco, RMR e Recife, out/10 e out/11 

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Mulheres 52,2 15,2 31,6 44,1 60,6 1,6 39,8 44,7

Jovens (até 24 anos) 71,6 48,6 47,6 53,1 91,0 68,0 52,6 53,8

Jovens (até 29 anos) 87,6 68,8 69,4 74,0 103,2 83,8 72,0 74,1

Ensino médio completo 73,9 49,1 57,2 72,0 88,7 93,2 74,5 71,8

Permanência inferior a 

2,9 meses
22,3 23,6 22,0 19,9 20,7 22,6 17,7 17,6

Permanência inferior a 6 

meses
42,1 45,0 39,5 37,5 42,7 45,6 38,2 37,1

Permanência inferior a 

um ano
63,0 62,8 59,3 58,0 64,6 66,2 60,6 58,5

Demissão sem justa 

causa, Término contrato 

trabalho por prazo 

determinado

70,9 79,5 78,1 79,0 69,2 79,9 78,0 77,0

Primeiro emprego 15,6 21,0 20,1 22,4 14,2 19,6 17,8 20,4

Referente ao saldo

Referente aos desligamentos

Referente aos admitidos

Indicadores
out/10 out/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
Nota: A participação dos jovens, com até 29 anos, no saldo de vagas brasileiro, em outubro de 2011, foi superior 
a 100% devido ao saldo desse grupo (130.119) ter sido maior que o saldo total de postos (126.143), por conta da 
retração de vagas entre outras faixas etárias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente relatório teve como objetivo analisar o mercado de trabalho formal do 

Recife em outubro de 2011, observando três aspectos distintos do emprego no município. 

Pretende-se, nessa síntese, destacar as principais considerações em relação às diversas 

informações sobre o mercado de trabalho no Recife no período em questão. 

Na primeira parte, constatou-se que já dobrou o número de optantes pelo Programa de 

Empreendedores Individuais (EI) no município, com o cadastramento de mais de 8.500 novos 

empreendedores entre dezembro de 2010 e outubro de 2011, representando um crescimento 

de 103,2%. Em outubro de 2011, já existiam 16.741 optantes do EI no Recife. 

Na segunda parte, analisou-se o quadro geral do emprego e desemprego no Recife 

através dos dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitano do Recife. 

Os dados mostraram que a taxa de desemprego no Recife foi de 12,7% em outubro de 2011.  

Essa taxa manteve-se estável em relação ao mês de setembro. Entretanto, houve uma redução 

de 10,6% na taxa de desemprego quando comparada com o mesmo mês do ano  anterior. 

Entre outubro de 2010 e outubro de 2011, a taxa de desemprego aberto recuou de 8,7% para 

8,4% e a de desemprego oculto, de 5,5% para 4,3%.  

O nível de ocupação cresceu 4,4% em outubro de 2011, comparado a igual período de 

2010, com a população ocupada sendo estimada em 688 mil em outubro de 2011. Em termos 

setoriais, a maioria dos setores de atividade econômica demonstrou tendência de crescimento 

na geração de postos de trabalho no último ano, com incremento de 8,8% da ocupação na 

Construção Civil, 6,8% nos Serviços e 2,2% na Indústria de Transformação. Apenas no 

agregado “Outros Setores” – composto pelos Serviços Domésticos e outras atividades não 

definidas – houve redução de postos de trabalho no período.   

A expansão do nível de ocupação também reflete o forte crescimento do trabalho 

assalariado, sobretudo o com carteira assinada que cresceu 11,7% no último ano.  

O trabalho autônomo teve um pequeno decréscimo de 0,7% em 12 meses. Contudo, 

entre setembro e outubro de 2011, notou-se um crescimento de 6,1% desse tipo de inserção 

ocupacional, com a incorporação de 8 mil trabalhadores autônomos no mercado de trabalho 

local. Esses resultados mostram que apesar de se observar uma tendência mais geral de perda 

de participação do trabalho autônomo no médio prazo, no curto prazo notou-se uma expansão 

do trabalho autônomo para o Comércio e os Serviços que está fortemente influenciado pelo 

crescimento da atividade econômica no final de ano. 
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Por fim, o último objetivo, desenvolvido na terceira parte do relatório, foi analisar o 

saldo de vagas formais em outubro de 2011, em comparação ao mesmo período do ano 

anterior, por setores e subsetores de atividade, salário médio real e massa salarial, família 

ocupacional e tamanho de estabelecimento.  

Os dados mostraram que Recife foi a 1º capital nordestina no saldo de vagas de 

outubro de 2011 e teve 72,0% do saldo de empregos gerado no Estado de Pernambuco.  

O saldo de outubro foi de 5.342 vagas no Recife, efeito, principalmente, do bom 

desempenho dos setores de Serviços, Comércio e da Construção Civil na geração de 

empregos. Esse resultado positivo é o melhor observado para o mês de outubro desde 2000 e 

é 7,3% maior do que o mesmo período do ano anterior. Por fim, o saldo de outubro é 

resultado da combinação da geração de 20.916 novas vagas em contrapartida a eliminação de 

15.574 postos de trabalho. 

Nos dez primeiros meses do ano, Recife acumulou um saldo de 27.857 novas vagas 

geradas, considerando-se os ajustes, saldo que é resultado de 202.879 admissões contra 

175.022 desligamentos.  

Em termos salarias, observou-se no Recife uma queda do salário médio dos admitidos 

e da massa salarial entre outubro de 2010 e outubro de 2011. 

O setor de atividade que mais contribuiu para o saldo em outubro foi o de Serviços, 

responsável por 3.139 vagas (58,8% do total). Em seguida aparece o Comércio, com 1.172 

vagas (21,9%). Destacaram-se, ainda, a Construção Civil, com 661 postos (12,4%) e a 

Indústria de Transformação, com 307 (5,7%). Apenas a Administração pública apresentou 

saldo negativo em outubro.  

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o setor de Serviços continua liderando 

a geração de postos de trabalho formais, com saldo de 19.406 e uma participação de 69,7% do 

total de novas vagas acumuladas no ano no Recife. 

A família ocupacional que mais gerou vagas em outubro de 2011 no município foi a 

de Agentes, assistentes e auxiliares administrativos, seguido pelos Operadores do comércio 

em lojas e mercados. Já entre as famílias que mais eliminaram postos de trabalho, destacam-

se os Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais e os Supervisores de 

vendas e de prestação de serviços. 

Entre as dez famílias ocupacionais com maiores saldos de vagas na movimentação do 

mercado de trabalho, ressalta-se a maior presença no setor de Serviços, seguido pelo 

Comércio e a Construção Civil e em empresas com mais de 1.000 empregados e com até 4 

empregados. Já entre as dez famílias com maiores saldos negativos, verificou-se que mais de 
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3/5 das eliminações de postos de trabalho continuam ocorrendo no setor de Serviços e com 

maior peso para os estabelecimentos entre 100 e 249 empregados. 

Em síntese, a análise dos dados nos afirma a necessidade de conhecer de forma cada 

vez mais profunda as características do emprego e do desemprego no Recife, em especial da 

ocupação formal, tornando-se, assim, instrumento fundamental para a elaboração de políticas 

públicas voltadas para a ampliação e contínua melhoria da oferta de postos de trabalho no 

município. 
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GLOSSÁRIO 

 

Atividade econômica: Conjunto de unidades 
de produção caracterizado pelo produto 
produzido, classificado conforme sua produção 
principal. O IBGE possui, dentre outras, uma 
classificação de nove setores de atividade 
econômica: extrativa mineral; indústria de 
transformação; serviços industriais de utilidade 
pública; construção civil; comércio; serviços; 
administração pública; agropecuária, extrativa 
vegetal, caça e pesca; e ‘outros’. 
 
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados): É um registro 
administrativo do Ministério do Trabalho e 
Emprego, de periodicidade mensal e que 
contém as declarações de estabelecimentos 
com movimentação (admissões ou 
desligamentos) prestadas até o dia 7 do mês 
subseqüente à movimentação. 
 
CBO (Classificação Brasileira de 
Ocupações): é o documento que reconhece, 
nomeia e codifica os títulos e descreve as 
características das ocupações do mercado de 
trabalho brasileiro. Foi instituída pela portaria 
ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, e 
tem por finalidade a identificação das 
ocupações no mercado de trabalho, para fins 
classificatórios junto aos registros 
administrativos e domiciliares. 
 
CNAE (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas): É um instrumento 
padrão de classificação para identificação das 
unidades produtivas do Brasil, sob o enfoque 
das atividades econômicas existentes. É 
desenvolvida sob a coordenação do IBGE, de 
forma compatível com a International Standard 
Industrial Classification – ISIC, terceira 
revisão aprovada pela Comissão de Estatística 
das Nações Unidas em 1989 e recomendada 
como instrumento de harmonização das 
informações econômicas em âmbito 
internacional. 
 
Desempregados: são os indivíduos que se 
encontram numa das seguintes situações: a) 
DESEMPREGO ABERTO - pessoas que 
procuraram trabalho de modo efetivo nos 30 
dias anteriores ao da entrevista e não 
exerceram nenhum trabalho nos últimos sete 
dias; b) DESEMPREGO OCULTO - Pelo 

trabalho precário: pessoas que realizam de 
forma irregular algum trabalho remunerado (ou 
pessoas que realizam trabalho não remunerado 
em ajuda a negócios de parentes) e que 
procuraram mudar de trabalho nos 30 dias 
anteriores ao da entrevista, ou que, não tendo 
procurado neste período, o fizeram até 12 
meses atrás; Pelo trabalho desalento: pessoas 
que não possuem trabalho e nem procuraram 
nos últimos 30 dias, por desestímulos do 
mercado de trabalho ou por circunstâncias 
fortuitas, mas procuraram efetivamente 
trabalho nos últimos 12 meses.(*) 
 
Estoque do emprego: número de vínculos 
formais nos estabelecimentos do município, da 
região metropolitana ou do Estado. 
 
Família ocupacional: cada família 
ocupacional constitui um conjunto de 
ocupações similares correspondente a um 
domínio de trabalho mais amplo que aquele da 
ocupação. 
 
Inativos: população com dez anos ou mais de 
idade que não está ocupada ou desempregada  
 
INPC: Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor é medido pelo IBGE em 11 
capitais brasileiras. Considera apenas famílias 
com renda entre 1 e 8 salários mínimos. 
 
Massa salarial: representa a soma de todos os 
salários brutos pagos aos trabalhadores durante 
um período. 
Ocupados: são os indivíduos que: a) possuem 
trabalho remunerado exercido regularmente; b) 
possuem trabalho remunerado exercido de 
forma irregular, desde que não estejam 
procurando trabalho diferente do atual. 
Excluem-se as pessoas que, não tendo 
procurado trabalho, exerceram de forma 
excepcional algum trabalho nos últimos 30 
dias; c) possuem trabalho não remunerado de 
ajuda em negócios de parentes, ou remunerado 
em espécie ou benefício, sem procura de 
trabalho. (*) 
 
PEA (População Economicamente Ativa): 
população ocupada ou desempregada com dez 
anos ou mais de idade 
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PIA (População em Idade Ativa): população 
com dez anos ou mais de idade.  
RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais): é um Registro Administrativo, de 
periodicidade anual, criada com a finalidade de 
suprir as necessidades de controle, de 
estatísticas e de informações às entidades 
governamentais da área social. Constitui um 
instrumento imprescindível para o 
cumprimento das normas legais, como também 
é de fundamental importância para o 
acompanhamento e a caracterização do 
mercado de trabalho formal. 
 
Rendimento do Trabalho: corresponde ao 
rendimento monetário bruto (sem descontos de 
imposto de renda e previdência), efetivamente 
recebido, referente ao trabalho no mês 
imediatamente anterior ao da pesquisa. Para os 
assalariados, são considerados os descontos 
por falta, ou acréscimos devido há horas 
extras, gratificações, etc. Não são computados 
o décimo terceiro salário e os benefícios 
indiretos. Para os empregadores, autônomos e 
demais posições, é considerada a retirada 
mensal. 
 
Rendimento Médio: refere-se à média 
trimestral do rendimento mensal real no 
trabalho principal. A média trimestral é 
calculada a partir de valores nominais mensais, 
inflacionados pelo INPC/RMR-IBGE, até o 
último mês do trimestre. Os dados de 
rendimento, investigados em cada mês, 
referem-se ao mês imediatamente anterior ao 
da coleta e, portanto, têm sempre esta 
defasagem em relação às demais informações 
da pesquisa. (*) 
 
Saldo do emprego: resultado da diferença 
entre admissões e desligamentos nos 
estabelecimentos declarantes do CAGED. 
Indica o emprego efetivamente criado no 
período. 
 
SIUP (Serviço industrial de utilidade 
pública): é a indústria de geração e 
distribuição de energia elétrica, de 
beneficiamento e distribuição de água à 

população e de produção e distribuição de gás 
encanado. 
 
Taxa de desemprego total: equivale à relação 
entre Desempregados e População 
Economicamente Ativa. Indica a proporção da 
PEA que se encontra na situação de 
desemprego aberto ou oculto. (*) 
 
Taxa de participação: é a relação entre a 
População Economicamente Ativa e a 
População em Idade Ativa (PEA/PIA). Indica a 
proporção de pessoas com dez anos ou mais 
incorporadas ao mercado de trabalho, como 
ocupados ou desempregados. (*) 
 
Variação percentual do estoque de emprego 
(%): Indica o aumento ou a diminuição do 
estoque do emprego em decorrência da 
criação/perda de empregos no período. É 
calculado através da fórmula: saldo da 
movimentação do mês/ano ÷ estoque inicial do 
mesmo mês de referência x 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Conceitos e indicadores retirados do 
boletim do Mercado de Trabalho na Região 
Metropolitana do Recife elaborado pelo 
SISTEMA PED em um convênio entre a 
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas 
de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), 
Departamento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a 
Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados (SEADE). 
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ANEXO 1 
Saldo de vagas por subsetor de atividade e participação (%) 

Brasil, outubro/2011 

Absoluto Part. (%)

Extrativa mineral 1.224 1,0

Indústria de Transformação 5.206 4,1

Indústria de produtos minerais não metálicos 2.175 41,8

Indústria metalúrgica 1.751 33,6

Indústria mecânica 3.099 59,5

Indústria do material elétrico e de comunicações 1.585 30,4

Indústria do material de transporte -766 -14,7

Indústria da madeira e do mobiliário 3.593 69,0

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 1.715 32,9

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas -227 -4,4

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria -4.202 -80,7

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 1.078 20,7

Indústria de calçados -1.431 -27,5

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico -3.164 -60,8

Serviços industriais de utilidade pública 380 0,3

Construção civil 10.298 8,2

Comércio 60.878 48,3

Comércio varejista 50.389 82,8

Comércio atacadista 10.489 17,2

Serviços 77.201 61,2

Instituições de crédito, seguros e capitalização 3.418 4,4

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico 31.675 41,0

Transportes e comunicações 11.667 15,1

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, 

pessoais, sociais e de lazer
18.036 23,4

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8.225 10,7

Ensino 4.180 5,4

Administração pública direta e autárquica 869 0,7

Agropecuária -29.913 -23,7

Total 126.143 100,0

Subsetores de atividade
Saldo

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
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ANEXO 2 
Movimentação de vagas por subsetor de atividade 

Recife, outubro/2011 

Subsetores de atividade Admitidos Desligados Saldo

Extrativa mineral 8 3 5

Indústria de Transformação 1.256 949 307

Indústria de produtos minerais não metálicos 104 50 54

Indústria metalúrgica 77 57 20

Indústria mecânica 60 34 26

Indústria do material elétrico e de comunicações 12 18 -6

Indústria do material de transporte 12 7 5

Indústria da madeira e do mobiliário 54 47 7

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 110 96 14

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 41 33 8

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 118 77 41

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 102 90 12

Indústria de calçados 12 5 7

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 554 435 119

Serviços industriais de utilidade pública 224 170 54

Construção civil 3.903 3.242 661

Comércio 4.700 3.528 1.172

Comércio varejista 3.780 2.881 899

Comércio atacadista 920 647 273

Serviços 10.706 7.567 3.139

Instituições de crédito, seguros e capitalização 62 70 -8

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico 6.207 3.900 2.307

Transportes e comunicações 647 493 154

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, pessoais, sociais 

e de lazer
2.577 2.170 407

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 941 688 253

Ensino 272 246 26

Administração pública direta e autárquica 39 42 -3

Agropecuária 80 73 7

Total 20.916 15.574 5.342  
Fonte: MTE - Caged Estatístico 
Elaboração: DIEESE 

 


