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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 Trimestral faz uma síntese do comportamento do mercado 

de trabalho formal no acumulado dos meses de outubro, novembro e dezembro 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, perfil dos vínculos e dos trabalhadores e famílias ocupacionais. Por fim, são feitas 

as considerações finais. 
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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)  

Recife já tem mais de 18 mil Empreendedores Individuais  
 

O Programa do Empreendedor Individual (EI) já tem mais que o dobro de 

participantes no Recife em relação ao ano anterior. Em um ano, observou-se a formalização 

de 9.924 trabalhadores. No final de 2010, estavam cadastrados 8.239 EIs no município do 

Recife. Em 31/12/2011, o número de optantes no programa era de 18.163, o que representa 

um forte incremento de 120,5% no período de um ano (Tabela 1).  

 
TABELA 1 

Total de Optantes do Programa do Empreendedor Individual por Município  
Recife, dez/2010 - dez/2011 

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

30/11/2011 17.607 866 5,2

31/12/2011 18.163 556 3,2

9.924 120,5

Data
Total de 

optantes

Variação

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

 

No caso do município do Recife, 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 –, tem-se demostrado bastante 

positivo na formalização dos trabalhadores locais. Destaca-se, por fim, a ampliação do 

faturamento bruto do Empreendedor Individual para até R$ 60.000,00 por ano, a partir de 1º 

de janeiro de 2012, o que pode fortalecer e estimular ainda mais os trabalhadores a se 

formalizarem através do programa. 
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2. QUADRO GERAL DO EMPREGO E DESEMPREGO NO RECIFE 

 

Foi a taxa de desemprego no Recife em dezembro de 2011 

 

 

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

CONDEPE/FIDEM e DIEESE/SEADE na RMR, mostrou que, em dezembro de 2011, Recife 

detinha uma População Ocupada estimada em 690 mil pessoas e uma População 

Economicamente Ativa (PEA) de 783 mil. A população desempregada estava estimada em 93 

mil pessoas, sete mil a menos que em novembro (Tabela 2). 

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

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

participação do município no último ano, que passou de 54,2% em dezembro de 2010, para 

56,5% em dezembro de 2011. Todavia, se comparado ao mês de novembro do corrente ano, 

verifica-se uma relativa estabilidade da taxa de participação do município. Observou-se uma 

saída de pessoas economicamente ativas na mesma proporção dos inativos, o que resultou na 

manutenção do contingente da população em idade ativa.  

Destaca-se, por fim, que entre dezembro de 2010 e 2011 foram incorporados mais 35 

mil pessoas na população ocupada da cidade. 

 
TABELA 2 

Estimativas do número de pessoas de 10 anos ou mais segundo condição de 
atividade 

Recife, dez/10, nov/11 e dez/11 

dez/11 dez/11 dez/11 dez/11

nov/11 dez/10 nov/11 dez/10

População em Idade Ativa 1.371 1.386 1.386 0 15 0,0 1,1

População Economicamente Ativa 743 786 783 -3 40 -0,4 5,4

Ocupados 655 686 690 4 35 0,6 5,3

Desempregados 88 100 93 -7 5 -7,0 5,7

Em Desemprego Aberto 56 63 59 -4 3 -6,3 5,4

Em Desemprego Oculto Total 32 37 34 -3 2 -8,1 6,3

Inativos 628 600 603 3 -25 0,5 -4,0

Taxa de Participação 54,2% 56,7% 56,5%

dez/11

Absoluta                             

(em mil pessoas)

Variações

Relativa                            

(em %) Condição de atividade

Estimativas                            

(em mil pessoas)

dez/10 nov/11

 
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, STQE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT 
Elaboração: DIEESE 
Nota: Taxa de participação = PEA / PIA x 100 

11,9% 
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Taxa de desemprego é a menor de toda a série histórica  

 

A taxa de desemprego total no Recife diminui de 12,7%, em novembro, para 11,9% 

em dezembro de 2011. Essa taxa é 6,2% menor que a observada no mês anterior e estável em 

relação ao mesmo mês do ano passado. (Gráfico 1).  

Entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, as taxas de desemprego aberto e oculto 

permaneceram estáveis. Na comparação com o mês anterior, a taxa de desemprego aberto 

recuou de 8,0% para 7,5% e a de desemprego oculto passou de 4,7% para 4,4%.  

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

dezembro de 2011 foi igual a do mesmo período do ano passado e a menor registrada desde o 

início da série histórica.  

 
GRÁFICO 1 

Taxa de Desemprego por tipo (em %) 
Recife, dez/10 - dez/11 

7,5 7,3
7,9 7,8
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4,4

11,9 12,1

12,9 12,9 13,0
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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 mostrou, 

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, entre as pessoas de cor não branca, como pode ser analisado nos 

dados da Tabela 3.  
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Contudo, deve-se ressaltar que, entre novembro e dezembro de 2011, verificou-se uma 

redução na taxa de desemprego para os diversos recortes estudados, exceto entre os chefes de 

família. Já na comparação entre dezembro de 2010 e 2011, observou-se um incremento da 

taxa de desemprego entre os trabalhadores homens, chefes de família ou brancos, enquanto 

que as taxas de desemprego das mulheres, demais membros ou pessoas não brancas 

reduziram-se.   

Quanto ao desemprego por faixa etária, destaca-se o aumento do desemprego entre os 

jovens de 18 a 24 anos no último ano. Todavia, se examinado o desemprego entre os jovens 

de 18 a 29 anos, nota-se uma redução de 2,4%. Em dezembro de 2011, a taxa de desemprego 

nesse grupo era de 20,0%, menor que a registrada no ano passado (20,5%). 

 

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

Recife, dez/10, nov/11 e dez/11 
dez/10 nov/11 dez/11

Homens 9,8 10,3 9,9

Mulheres 14,3 15,3 14,2

18 a 24 anos 24,0 27,2 25,5

25 a 39 anos 11,7 12,3 11,3

Mais de 40 anos 5,5 (2) (2)

Chefe 5,7 6,0 6,1

Demais Membros 16,6 17,5 16,2

Branca 8,7 10,6 9,3

Não Branca 13,6 13,5 13,0

11,9 12,7 11,9

Atributos pessoais

Total

Cor

Posição no 

Domicílio

Sexo

Faixa Etária
1

 
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. (2) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria. 

 

O nível de ocupação cresceu 5,3% no último ano no Recife 

 

O nível de ocupação ampliou-se 5,3% em dezembro de 2011, comparado a igual 

período de 2010. Destaca-se o incremento na geração de postos de trabalho nos setores da 

Construção Civil, com expansão de 16,2% da ocupação, do Comércio, com crescimento de 

9,1%, e de Serviços, com ampliação de 4,5% no último ano. Apenas a Indústria de 

Transformação apresentou redução no nível de ocupação, com queda de 2,0% no período 

(Tabela 4).  
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Em relação ao mês de novembro de 2011, observou-se um ligeiro incremento no nível 

ocupacional (0,6%), com retração de postos de trabalho apenas no setor de Serviços e 

expressivo crescimento na Construção Civil e no Comércio. 

Por fim, nota-se, em termos de participação, uma redução relativa do peso do setor de 

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

Esse fato se dá devido ao crescimento da participação do Comércio e da Construção Civil no 

município. 

 
TABELA 4 

Estimativas dos ocupados segundo setor de atividade 
Recife, dez/10, nov/11 e dez/11 

dez/11 dez/11

nov/11 dez/10

Ocupados 655 686 690 100,0 100,0 0,6 5,3

Indústria de Transformação 50 48 49 7,6 7,1 2,1 -2,0

Comércio 121 121 132 18,5 19,1 9,1 9,1

Serviços 375 407 392 57,3 56,8 -3,7 4,5

Construção Civil 37 38 43 5,6 6,2 13,2 16,2

Outros 
1 72 72 74 11,0 10,7 2,8 2,8

Setor de atividade

Variação                 

(em %)

Estimativas                                                    

(em mil pessoas)

dez/10 nov/11 dez/11

Distribuição                             

(em %)

dez/10 dez/11

 
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, STQE, FSEADE-SP, DIEESE e MTE/FAT 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Incluem Serviços Domésticos e outras atividades não definidas. 

 
 

O assalariamento total expandiu-se 5,1% frente a dezembro de 2010, com incremento 

de 5,9% para o setor privado. No comportamento do emprego assalariado privado ressalta-se 

a significativa expansão registrada entre os trabalhadores assalariados com carteira de 

trabalho assinada, 7,4%, em contrapartida a estabilidade dos sem carteira (Tabela 5). 

O número de trabalhadores autônomos apresentou forte crescimento de 14,1% no 

último ano. Na comparação com o mês anterior, não se manteve a tendência de incremento 

observada entre setembro e outubro e outubro e novembro de 2011. Verificou-se, pelo 

contrário, a manutenção do contingente de autônomos entre novembro e dezembro de 2011. 

Em dezembro de 2011, a população ocupada, segundo posição na ocupação, no 

município do Recife era composta por: 63,2% de trabalhadores assalariados, 21,2% de 

autônomos e 15,7% de trabalhadores classificados nas demais posições – composto por 

empregadores, empregados domésticos, trabalhadores familiares sem remuneração e donos de 

negócio familiar.  
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TABELA 5 
Estimativas dos ocupados segundo posição na ocupação 

Recife, dez/10, nov/11 e dez/11 

dez/11 dez/11

nov/11 dez/10

Ocupados 655 686 690 100,0 100,0 0,6 5,3

Assalariados 
1 415 437 436 63,4 63,2 -0,2 5,1

Setor Privado 321 340 340 49,0 49,3 0,0 5,9

com carteira 258 278 277 39,4 40,1 -0,4 7,4

sem carteira 63 62 63 9,6 9,1 1,6 0,0

Setor Público 
2 94 97 96 14,4 13,9 -1,0 2,1

Autônomos 128 146 146 19,5 21,2 0,0 14,1

Demais Posições
 3 112 103 108 17,1 15,7 4,9 -3,6

Distribuição                             

(em %)

Estimativas                                                    

(em mil pessoas)

dez/10 nov/11 dez/11

Variação                 

(em %)Posição na       

ocupação
dez/10 dez/11

 
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, STQE, 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. 

 

Cresce o rendimento médio real dos ocupados no 3º quadrimestre do ano 

 

Os rendimentos médios reais no terceiro quadrimestre1 de 2011 foram de R$ 1.114 

para os ocupados, R$ 1.241 para os assalariados e R$ 767 para os trabalhadores autônomos 

(Tabela 6). 

Destaca-se que os rendimentos médios reais no terceiro quadrimestre de 2011 dos 

ocupados, assalariados ou autônomos, eram maiores na comparação com o mesmo período de 

2010. Esse incremento foi de 3,4% entre os ocupados, 7,2% entre os assalariados e 14,4% 

entre os trabalhadores autônomos. Contudo, se comparado ao quadrimestre anterior, 

observou-se uma ligeira retração do rendimento médio dos autônomos e a manutenção do 

crescimento dos rendimentos dos assalariados. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Devido à metodologia para obtenção dos dados relacionados ao rendimento médio da PED, só estão 
disponíveis as informações para o mês imediatamente anterior ao da coleta e, portanto, tem-se sempre esta 
defasagem em relação às demais informações da pesquisa. Por isso, os últimos dados de rendimentos divulgados 
pela PED-RMR foram de Novembro, sendo possível, assim, a elaboração dos dados de rendimento médio do 3º 
quadrimestre de 2011 (considerado como o período de agosto a novembro de 2011). 
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TABELA 6 
Rendimento médio real1 quadrimestral dos ocupados2, assalariados3 e autônomos4 

Recife, 3º quadrimestre/2010, 2º quadrimestre/2011 e 3º quadrimestre/2011 

3º quad./11 3º quad./11

2º quad./11 3º quad./10

Ocupados 
2

1.078 1.099 1.114 1,4 3,4

Assalariados 
3

1.158 1.200 1.241 3,4 7,2

Autônomos 
4

670 776 767 -1,2 14,4

Variação
Posição na       

ocupação

Rendimento Médio Real 

Quadrimestral 
1

3º quad. 

de 2010

2º quad. 

de 2011

3º quad. 

de 2011

 
Fonte: PED-RMR. Convênio: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, STQE, FSEADE-SP, DIEESE e 
MTE/FAT. Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Valores em reais a preços de Novembro de 2011, atualizados pelo INPC/RMR-IBGE. (2) 
Exclusive Assalariados e Empregados Domésticos Assalariados que não tiveram remuneração no 
mês, Trabalhadores Familiares sem remuneração salarial e Trabalhadores que ganharam 
exclusivamente em espécie ou benefício. (3) Exclusive Assalariados que não tiveram remuneração 
no mês. (4) Inclusive Autônomos que não tiveram remuneração no mês. 
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3. ANÁLISE DO SALDO DE POSTOS DE TRABALHO FORMAIS2 NO RECIFE 

 

3.1 Comportamento do mercado de trabalho formal no Brasil, Grandes 

Regiões, Nordeste e Pernambuco 

Apesar do resultado negativo do último trimestre,  
estoque do emprego formal cresceu 5,41% em 2011 

 

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

acumulado de outubro a dezembro de 2011 foi de -239.2943, resultado de 4.590.039 

admissões em contrapartida a 4.829.333 desligamentos. Esse resultado negativo deve-se, 

sobretudo, ao saldo de -408 mil vagas somente no mês dezembro, devido a fatores sazonais 

como entressafra agrícola, término do ciclo escolar, esgotamento da bolha de consumo no 

final do ano, fatores climáticos, entre outros, que ultrapassou os resultados positivos dos dois 

meses anteriores, segundo o TEM (Gráfico 2).  

 
GRÁFICO 2 

Evolução do saldo de vagas formais para o acumulado de outubro a dezembro 
Brasil, 1996 – 2011 

 
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. 

 

                                                           
2 Celetista 
3 Esse saldo não inclui as omissões/atrasos. 
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Ademais, os meses de dezembro historicamente apresentam saldos negativos, de modo 

que, na série histórica dos últimos trimestres dos últimos anos, apenas em dois deles o saldo 

apresentou-se positivo, em 2007 e 2009. A redução de vagas no último trimestre de 2011 foi 

cerca de 2,7 vezes maior do que no mesmo período de 2010.  

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

de empregos gerados em 2011 foi de 1.944.560 novos postos de trabalho, correspondendo a 

um aumento de 5,41% do estoque. 

No acumulado do último trimestre de 2011, o setor de Comércio foi o que mais 

contribuiu positivamente para o saldo de vagas, com a geração líquida de 161.013 postos de 

trabalho, sobretudo no subsetor do Comércio varejista, que respondeu por mais de 90% do 

saldo do setor no período. Em seguida vieram os Serviços, com saldo positivo de 47.104 

vagas, com destaque para os setores de Serviços de alojamento e alimentação, reparação e 

manutenção, pessoais, sociais e de lazer contribuindo com 32.383 vagas, seguido do 

Comércio e administração de imóveis, valores imobiliários e serviços técnicos, com 28.459. O 

subsetor que contribuiu negativamente para o resultado do setor foi o de Ensino, com -46.324 

postos no trimestre. Apresentou saldo positivo, ainda, o setor de Extrativa mineral, com 1.417 

vagas (Anexo 1). 

Todos os demais setores apresentaram saldo acumulado negativo. O mais significativo 

foi o da Indústria de Transformação, que teve o fechamento líquido de -195.104 postos de 

trabalho entre outubro e dezembro de 2011. Todos os subsetores apresentaram resultados 

negativos, sendo os maiores o da Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (-

49.033), Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos (-35.929) e Ind. química de 

produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria (-34.530). O segundo setor com maior saldo 

negativo foi a Agropecuária, com -146.292 postos de trabalho no trimestre, seguida pela 

Construção civil, com -89.970. 

 

Nordeste teve o segundo melhor saldo de vagas do País e  
Pernambuco teve o melhor desempenho na região no 4º trimestre do ano 

 
O Nordeste foi a única região brasileira que apresentou saldo positivo na geração de 

empregos formais no último trimestre de 2011, com 8.895 vagas. O Sudeste foi a região com 

pior saldo, com a redução de -161.368 postos de trabalho formais. No acumulado do ano com 

ajustes, ressalta-se que o Nordeste foi a segunda região em geração de postos de trabalho, com 

329.565, perdendo apenas para o Sudeste, que criou mais de um milhão de vagas em 2011. 
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Dentro do Nordeste, Pernambuco se destacou não só por ter saldo positivo no período, 

como por ter sido o estado com maior saldo da região, com 7.523 novos postos de trabalho, 

seguido por Alagoas, com 6.108, Ceará, com 4.049, Paraíba, com 3.121, e Sergipe, com 

2.155. Todos os outros estados nordestinos apresentaram saldo negativo para o 4º trimestre de 

2011, sendo a Bahia o estado com o pior saldo, -11.431 postos de trabalho (Gráfico 3). 

 
GRÁFICO 3 

Evolução do saldo de vagas formais  
Estados do Nordeste, acumulado de out a dez de 2011 

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

Recife foi a 1ª capital nordestina no saldo de vagas no 4º trimestre 
 

Entre as capitais nordestinas, Recife teve o melhor desempenho para o acumulado de 

outubro a dezembro de 2011, com um saldo de 13.628 vagas formais geradas. Atrás do Recife 

figuram Fortaleza (5.751), São Luís (3.847), Salvador (3.076), João Pessoa (1.320), Maceió 

(790), Aracaju (533) e Natal, única capital nordestina com saldo negativo (-211). 

O saldo de empregos da capital pernambucana (13.628) foi superior ao saldo total do 

estado de Pernambuco (7.523), e ligeiramente inferior ao saldo da Região Metropolitana do 

Recife (RMR) no quarto trimestre de 2011 (15.947).  

No acumulado do ano, com ajustes, Recife respondeu por 42,1% das vagas geradas no 

estado, e 57,2% do saldo da RMR (Tabela 7).  
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TABELA 7 
Saldo de vagas por localidades selecionadas 

Brasil, Nordeste, Pernambuco, RMR e Recife, out a dez/10 e 2011 e acumulado no ano  

Brasil -64.459 -239.294 271,2 1.944.560

Nordeste 52.722 8.895 -83,1 329.565

Pernambuco 17.183 7.523 -56,2 89.607

RMR 19.283 15.947 -17,3 66.021

Recife 8.413 13.628 62,0 37.749

Demais Municípios 10.870 2.319 -78,7 28.272

Localidade
out a 

dez/10

Variação 

(%)

Acumulado 

em 2011 

com ajustes

out a 

dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

Apesar do forte crescimento da massa salarial, salários reais no Recife 
cresceram em ritmo menor do que em outras localidades 

 

Em relação aos salários, notou-se uma variação real positiva generalizada entre o 

salário médio de admissão entre o 4º trimestre de 2010 e o mesmo período de 2011.  

No Brasil, verificou-se um crescimento de 5,2% nos salários médios de admissão entre 

os dois períodos, que passou de R$ 889 para R$ 935. No estado de Pernambuco, observou-se 

uma variação mais positiva (7,3%), com o salário médio chegando a R$ 850 no 4º trimestre 

de 2011. Ressalta-se, ainda, a expressiva expansão real dos salários médios de admissão na 

RMR (7,4%), no período. No Recife, verificou-se uma variação também significativa de 4,5% 

– entretanto, menor do que a registrada para PE e a RMR, e menor também do que a média 

brasileira –, com o salário médio de admissão passando de R$ 811 para R$ 848 (Tabela 8). 

Apesar do crescimento real dos salários de admissão nos recortes regionais analisados, 

a massa salarial acumulado entre outubro e dezembro de 2011 foi menor que no mesmo 

período de 2010 para o país e para Pernambuco. No Recife, o crescimento no mesmo ritmo 

dos salários dos admitidos e dos desligados implicou na não redução do hiato existente entre 

estas remunerações. Em Pernambuco e na RMR, a remuneração dos desligados apresentou 

maior crescimento do que a dos admitidos, o que resultou na ampliação desta diferença.  
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TABELA 8 
Salário médio real, massa salarial e relação entre salários 

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

Adm Deslig

Brasil 889,22         963,05              -363.684.600 0,92

Pernambuco 792,10         820,56              9.530.376 0,97

RMR 849,00         897,92              11.851.323 0,95

Recife 811,28         890,26              2.805.781 0,91

Brasil 935,84         1.009,12           -566.986.823 0,93

Pernambuco 849,73         897,47              -97.308 0,95

RMR 911,80         1.015,65           5.752.978 0,90

Recife 847,98         931,04              7.513.425 0,91

Brasil 5,2 4,8 55,9 0,4

Pernambuco 7,3 9,4 -101,0 -1,9 

RMR 7,4 13,1 -51,5 -5,1 

Recife 4,5 4,6 167,8 -0,1 

out a 

dez/2011

Variação (%)

Período Localidade

out a 

dez/2010

Salário médio real Massa Salarial   

Adm (-) Deslig

Relação Salários   

Adm/ Deslig

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

3.2 Perfil dos vínculos e dos trabalhadores do mercado de trabalho formal no 
Brasil, Pernambuco, Região Metropolitana do Recife e Recife 

 

Aumenta a participação das admissões por reemprego ou contrato por prazo 
determinado e dos desligamentos a pedido do trabalhador 

 

A análise do perfil dos trabalhadores formais segundo vínculo nos permite entender os 

tipos de admissões e desligamentos, além do tempo de permanência no emprego dos 

empregados que foram desligados no período.  

A distribuição dos trabalhadores admitidos segundo tipo mostra que quase 4/5 das 

admissões foram de reemprego, reintegração e contrato de trabalho por prazo determinado no 

acumulado de outubro a dezembro de 2011 (Tabela 9). A participação de admissão por 

primeiro emprego no último trimestre apresentou um percentual mais elevado no Recife 

(21,3%), do que em Pernambuco (20,7%), RMR (19,0%) e Brasil (14,5%).  

Apesar de se manter relativamente elevada frente a outras localidades, a participação 

do primeiro emprego para os trabalhadores recifenses no quarto trimestre de 2011 foi menor 

do que no mesmo período de 2010, quando havia sido de 23,3%. Este dado é particularmente 

importante porque este segmento requer políticas públicas de emprego diferenciadas.  

 



  

Contrato de Prestação de Serviços Nº 123 – Prefeitura do Recife / DIEESE 

 

18 

TABELA 9 
Distribuição dos admitidos segundo tipo 

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

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Admissao por primeiro emprego 15,9 21,6 20,4 23,3 14,5 20,7 19,0 21,3

Admissao por reemprego, reintegracao, e 

Contrato de trabalho por prazo determinado
84,1 78,4 79,6 76,7 85,5 79,3 81,0 78,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tipo de Admissão e Desligamento
out a dez/10 out a dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

O tempo de permanência do trabalho é uma informação que possibilita ter uma noção 

da rotatividade do mercado de trabalho. Através da Tabela 10, será possível detectar se os 

trabalhadores ficam o tempo necessário para a obtenção do benefício do seguro desemprego e 

para o aprendizado de determinada tarefa exercida, que para a maioria das ocupações varia de 

um a dois anos. Observa-se, a partir do estudo da Tabela 10, uma distribuição relativamente 

grande entre os vínculos com até 24 meses de permanência do trabalho no Brasil, PE, RMR e 

Recife, com cerca de 3/5 sendo desligados antes de completar um ano de trabalho com 

carteira de trabalho assinada.  

Verifica-se, para o caso do Brasil e para a RMR, maior peso dos desligamentos entre 6 

meses e menos de um ano completo no último vínculo, no acumulado de outubro a dezembro 

de 2011, seguido pelos desligamentos entre 3 meses e menos de 6 meses em Pernambuco. Por 

fim, no Recife, todas as faixas de tempo de permanência no último vínculo inferiores a um 

ano completo apresentaram uma participação semelhante, de cerca de 20%, no total dos 

desligados.  

 
TABELA 10 

Distribuição dos desligados segundo tempo de permanência no emprego 
Brasil, PE, RMR e Recife, out a dez/10 e out a dez/11 

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Até 2,9 meses 21,7 23,4 22,9 21,5 20,7 20,4 19,1 20,1

De 3,0 a 5,9 meses 19,5 22,0 19,2 18,7 20,9 23,5 21,0 20,1

De 6,0 a 11,9 meses 23,8 19,8 20,0 21,2 23,8 21,8 22,0 20,6

De 12,0 a 23,9 meses 14,5 14,1 15,4 16,6 15,5 16,3 18,1 18,5

24,0 meses ou mais 17,0 17,7 19,5 19,1 16,5 16,2 17,8 18,4

Ignorado 3,6 3,0 3,1 2,9 2,7 1,8 2,1 2,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tempo de permanência           

no emprego

out a dez/10 out a dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

A distribuição dos trabalhadores desligados segundo motivo demonstra que a principal 

cauda dos desligamentos é a demissão sem justa causa ou por fim do contrato, de prazo 
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determinado ou não, representando mais de ¾ das causas. Em seguida, aparece o 

desligamento a pedido, que é responsável por cerca de 1/5 dos desligamentos.  

No Recife, 77,0% dos desligamentos ocorridos no quarto trimestre de 2011 foram por 

demissão sem justa causa, seguido por 21,4% a pedido e, apenas, 1,3% por justa causa, 0,3% 

por morte e 0,1% por aposentadoria. Em relação ao último trimestre de 2010, verifica-se uma 

redução dos desligamentos sem justa causa e/ou por término de contrato, que foi responsável 

por 80,5% dos desligamentos no período, e aumento da participação dos desligamentos a 

pedido, que foram 18,2% de outubro a dezembro de 2010 (Tabela 11). Estes movimentos 

geralmente estão associados a uma melhora das condições do mercado de trabalho, que dão a 

percepção ao trabalhador de que é possível encontrar outra ocupação melhor do que a atual. 

 
TABELA 11 

Distribuição dos desligados segundo motivo 
Brasil, PE, RMR e Recife, out a dez/10 e out a dez/11 

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Desligamento por demissao sem justa causa, 

termino de contrato, Termino de contrato de 

trabalho por prazo determinado

73,1 80,4 79,5 80,5 71,0 80,0 78,7 77,0

Desligamento por demissao com justa causa 1,4 1,4 1,6 1,0 1,6 2,1 1,8 1,3

Desligamento a pedido 25,1 17,9 18,5 18,2 27,0 17,6 19,1 21,4

Desligamento por aposentadoria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Desligamento por morte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tipo de Desligamento
out a dez/10 out a dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
 

No Recife, foi maior o peso das mulheres, jovens e trabalhadores com 
 ensino médio completo no saldo do 4º trimestre 

 

O estudo dos vínculos formais segundo características pessoais nos permite analisar de 

maneira mais aprofundada o perfil dos trabalhadores de acordo com o sexo, faixa etária e 

escolaridade. 

Em relação ao saldo de vagas formais, observa-se uma maior participação dos homens 

no saldo de vagas do mercado de trabalho formal no quarto trimestre de 2011 no Brasil e no 

total do estado de Pernambuco, ao passo em que as mulheres foram maioria para a RMR e o 

Recife. Para o total do país, houve saldo líquido negativo para as mulheres, embora menor no 

último trimestre de 2011, do que em relação a 2010. Em Pernambuco, a participação das 

mulheres no saldo do período passou de 11,0% em 2010, para 25,0% em 2011. Na RMR a 

participação feminina também aumentou, de 39,0% entre outubro e dezembro de 2010 para 
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56,3% no mesmo período de 2011. No Recife, apesar de se manterem a maioria, a 

participação feminina se reduziu de 54,4% para 53,6% (Tabela 12). 

 
TABELA 12 

Distribuição do perfil do saldo dos trabalhadores segundo sexo 
Brasil, PE, RMR e Recife, out a dez/10 e out a dez/11 

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Homens 279,5 89,0 61,0 45,6 115,9 75,0 43,7 46,4

Mulheres -179,5 11,0 39,0 54,4 -15,9 25,0 56,3 53,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sexo
out a dez/10 out a dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

A distribuição do saldo segundo faixa etária nos mostra que os jovens, de 18 a 29 

anos, eram a maioria das contratações líquidas para o estado do Pernambuco, RMR e Recife. 

Para o Brasil, verificou-se saldo negativo na faixa etária entre 18 e 24 anos, justamente a faixa 

que concentra a maioria nas outras localidades. Verificou-se, no Recife, um aumento da 

participação da faixa etária entre 30 a 39 anos, que responderam por 9,3% do saldo no quarto 

trimestre de 2010, e alcançaram participação de 17,5% no mesmo período em 2011. No 

Recife, somente as faixas etárias acima dos 50 anos presenciaram redução nos postos de 

trabalho nesse período (Tabela 13).  

 
TABELA 13 

Distribuição do perfil do saldo dos trabalhadores segundo faixa etária 
Brasil, PE, RMR e Recife, out a dez/10 e out a dez/11 

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Ate 17 anos -93,6 4,7 2,6 3,2 -22,0 11,1 3,5 3,0

18 a 24 anos -241,4 75,8 56,9 68,2 -35,5 131,0 61,7 55,1

25 a 29 anos 54,6 21,1 23,3 23,6 28,6 8,6 18,9 21,1

30 a 39 anos 156,0 5,2 15,8 9,3 58,1 -21,9 14,0 17,5

40 a 49 anos 117,2 -3,0 3,2 -0,2 37,6 -15,0 4,2 5,1

50 a 64 anos 95,6 -3,1 -1,2 -3,2 29,8 -11,7 -1,5 -1,2

65 ou mais 11,6 -0,7 -0,5 -1,0 3,4 -2,0 -0,7 -0,5

Ignorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Faixa Etária
out a dez/10 out a dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

Enfim, verificou-se que a distribuição do saldo de ocupados por escolaridade 

privilegiou, no Recife, os trabalhadores com ensino médio completo. No 4º trimestre de 2011, 

esses empregados representavam 84,3% do saldo do Recife, 88,1% da RMR e superaram o 

saldo de Pernambuco (Tabela 14). Em comparação com o quarto trimestre de 2010, 

entretanto, o peso dos trabalhadores com ensino médio se reduziu. Houve saldo negativo de 
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vagas, na RMR e Recife, para os trabalhadores analfabetos e com ensino superior completo, e 

para Pernambuco, ainda, entre os trabalhadores com até o ensino fundamental completo.  

No Brasil, ao contrário, houve desligamentos líquidos para os trabalhadores com 

ensino médio completo e superior incompleto, e saldo positivo para as demais faixas de 

escolaridade.   

 
TABELA 14 

Distribuição do perfil do saldo dos trabalhadores segundo escolaridade 
Brasil, PE, RMR e Recife, out a dez/10 e out a dez/11 

Brasil Pernambuco RMR Recife Brasil Pernambuco RMR Recife

Analfabeto 16,0 0,7 -0,6 -0,5 3,5 -5,8 -0,7 -0,0 

Ensino Fundamental Incompleto 395,7 -9,9 11,1 -6,3 104,2 -100,4 1,3 1,4

Ensino Fundamental Completo 82,2 4,6 7,5 6,0 31,8 -3,8 3,0 5,1

Ensino Médio Incompleto -17,7 7,6 8,1 7,7 6,9 1,9 5,4 5,7

Ensino Médio Completo -399,5 93,8 72,0 92,9 -61,7 201,8 88,1 84,3

Educação Superior Incompleta -21,7 1,5 0,7 -1,2 -2,5 8,1 3,4 3,8

Educação Superior Completa 45,0 1,7 1,3 1,5 17,8 -1,7 -0,6 -0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Escolaridade
out a dez/10 out a dez/11

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 

 

Em síntese, observou-se, no Recife, uma elevada participação das mulheres, jovens e 

trabalhadores com ensino médio completo nas vagas que foram geradas no 4º trimestre de 

2011. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, nota-se uma ligeira redução da 

participação feminina e dos vínculos com ensino médio em favor dos trabalhadores com 

menores qualificações. 

 

3.3 Quadro geral do emprego formal no Recife 
 

Recife teve o melhor resultado do 4º trimestre na série histórica 

 

No total de 2011, Recife acumulou um saldo de 37.749 novas vagas geradas, 

considerando-se os ajustes até novembro, resultado de 246.674 admissões contra 208.925 

desligamentos. Isso representou uma variação de 7,7% no estoque de empregos do Recife, 

segundo o Caged. 

O saldo do acumulado do último trimestre de 2011 foi de 13.628 vagas no Recife, 

efeito, principalmente, do bom desempenho dos setores dos Serviços e do Comércio na 

geração de empregos. Esse resultado positivo é o melhor para 4º trimestre desde o início dos 

anos 2000 e é 62,0% maior do que o mesmo período do ano anterior (Gráfico 4). 
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GRÁFICO 4 
Evolução do saldo de vagas formais para o acumulado de outubro a dezembro 

Recife, 1996 – 2011 

  
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 13.628 postos de trabalho, registrado no Recife entre outubro e 

dezembro de 2011, se deu pela combinação da geração de 61.093 novas vagas em 

contrapartida a eliminação de 47.465 postos de trabalho (Anexo 2).  

 

O setor dos Serviços foi o que mais gerou vagas no 4º trimestre de 2011 
 

Os Serviços lideraram como o setor que mais contribuiu para o saldo de vagas do 

Recife no acumulado do 4º trimestre de 2011, com a geração líquida de 9.444 postos de 

trabalho. Dentro desse setor, destacam-se os Serviços de Comércio e administração de 

imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos, responsáveis por 7.180 vagas, seguido pelos 

subsetores de Serviços médicos, odontológicos e veterinários, com 1.391 vagas e Serviços de 

alojamento e alimentação, reparação e manutenção, pessoais, sociais e de lazer, com 758 
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postos. O subsetor de Ensino foi o único que apresentou saldo negativo no período, com -374 

vagas (Tabela 15). 

Em seguida, aparece o setor do Comércio, segundo em geração de postos de trabalho 

no período, com 3.368 vagas. Depois se observa a Construção civil, com 768 postos gerados, 

a Indústria de Transformação, com 360 postos gerados. A Administração pública direta e 

autárquica e a Agropecuária tiveram resultado líquido negativo no quarto trimestre de 2011, 

com -203 vagas e -132 vagas, respectivamente.  

 

TABELA 15 
Saldo de vagas por subsetor de atividade 

Recife, out a dez/2010 e out a dez/2011 

Subsetores de atividade
out a 

dez/10

out a 

dez/11

Extrativa mineral 22 3

Indústria de Transformação 210 360

Indústria de produtos minerais não metálicos -88 132

Indústria metalúrgica 76 47

Indústria mecânica 15 28

Indústria do material elétrico e de comunicações -269 -4

Indústria do material de transporte -19 24

Indústria da madeira e do mobiliário 56 40

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 16 -20

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas -19 -6

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria -21 -86

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 32 32

Indústria de calçados -7 6

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 438 167

Serviços industriais de utilidade pública 49 20

Construção civil -900 768

Comércio 4.123 3.368

Comércio varejista 3.562 2.772

Comércio atacadista 561 596

Serviços 5.188 9.444

Instituições de crédito, seguros e capitalização 176 27

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico 2.750 7.180

Transportes e comunicações -78 462

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

sociais e de lazer
1.956 758

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 640 1.391

Ensino -256 -374

Administração pública direta e autárquica -119 -203

Agropecuária -160 -132

Total 8.413 13.628  
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
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Por fim, vale destacar que, no acumulado de 2011, o setor dos Serviços, sozinho, 

respondeu por 69,9% das vagas formais geradas no Recife. Em seguida aparece a Construção 

Civil, que foi responsável por 14,8% dos novos postos de trabalho formais acumulados no 

ano. Em terceiro lugar, o Comércio contou com participação de 13,4% no saldo acumulado no 

ano. 

3.4 Movimentação do número de trabalhadores formais segundo 

características das principais famílias ocupacionais 

 

Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos  

foram a família ocupacional que mais contribuiu para o saldo do 4º trimestre 
no Recife 

 

As dez famílias ocupacionais com maior saldo positivo no acumulado de outubro a 

dezembro de 2011, no Recife, geraram um resultado de 9.278 postos de trabalho. Por outro 

lado, as dez que mais eliminaram postos, somaram um saldo negativo total de -1.015 vagas.  

Em relação às famílias ocupacionais com saldo positivo, a que mais contribuiu para o 

total de vagas no 4º trimestre de 2011 foi a de Escriturários em geral, agentes, assistentes e 

auxiliares administrativos com 1.970 postos de trabalho, equivalente a 12,7% do saldo 

positivo do Recife, e um salário médio de admissão de R$ 743,71 e de desligamento de R$ 

848,16, ou seja, 14% menor. Essa família foi responsável por 10,0% da massa salarial gerada 

nesse período (Tabela 16). 

Em seguida, aparecem os Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados com 

participação de 12,0% do saldo, salário de admissão de R$ 676,21 e de desligamento de R$ 

785,46, ou seja, 16,2% maior do que o salário de admissão. A contribuição desta família para 

a massa salarial no acumulado de outubro a dezembro de 2011 foi de 5,2%. 

Cabe destacar que todas as dez famílias ocupacionais que mais empregaram no Recife, 

no 4º trimestre de 2011, tiveram perda salarial, ou seja, um menor salário médio de admissão 

em comparação ao de desligamento. Nas demais famílias ocupacionais que tiveram saldo 

positivo, o salário médio de admissão e de desligamento foram bastante semelhantes.  

Entre as famílias que apresentaram saldo negativo, os Professores de nível superior do 

ensino fundamental (primeira à quarta séries) foram os que mais desligaram no acumulado 

de outubro a dezembro de 2011, com um saldo de -314 postos de trabalho, o que representou 
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15,2% do saldo total negativo, seguido pelos Trabalhadores agrícolas na fruticultura4,            

com 5,8%, e pelos Professores na área de formação pedagógica do ensino superior, com 

5,1%. 

Os Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira à quarta séries), no 

4º trimestre, foram admitidos com um salário médio de R$ 1.032,31 e desligados por R$ 

1.201,06, o que representou uma pequena perda salarial na categoria de 16,3%. O mesmo 

aconteceu com os Professores na área de formação pedagógica do ensino superior que, nesse 

período, obtiveram perdas salariais de 79,7%. 

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

dez famílias ocupacionais que mais desligaram no Recife no 4º trimestre de 2011, tendo 

algumas delas um salário médio de desligamento superior ao salário médio de admissão, e 

outras o contrário.  

 

TABELA 16 
Ranking das famílias ocupacionais selecionadas pelo saldo, salários de admissão e 

desligamento e massa salarial 
Recife, out a dez/2011 

                                                           
4 É importante ressaltar que os dados do CAGED são registros administrativos comumente declarados com o 
endereço da matriz do estabelecimento contratante e não, necessariamente, onde o trabalhador exercer sua 
função. Esse fato pode estar se refletindo na família dos Trabalhadores agrícolas da fruticultura que aparecem 
contabilizados nos registros do município do Recife, mas exercem suas funções no interior do Estado. Essa 
contabilização já ocorreu em alguns meses de 2011, contudo, em julho, esses trabalhadores apareceram entre as 
famílias com maiores saldos positivos, com saldo de 52 vagas, e em agosto e novembro, por exemplo, 
aparecerem entre as famílias ocupacionais com maiores saldos negativos, com saldo de 74 e140 postos 
eliminados, respectivamente, o que pode representar possíveis sazonalidades do setor antes e depois da safra ou 
colheita. 
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Adm (-) 

Deslig

Partici- 

pação 

(%)

Admiti- 

dos

Desliga- 

dos

Relação 

adm/desli

g

Adm (-) 

Deslig

Partici- 

pação 

(%)

1º Escriturários em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1.988 12,6 743,71 848,16 0,88 1.097.612 10,0

2º Vendedores e Demonstradores em Lojas ou Mercados 1.921 12,2 676,21 785,46 0,86 572.673 5,2

3º Operadores de Telemarketing 1.713 10,9 534,73 568,26 0,94 846.265 7,7

4º Telefonistas 1.047 6,7 557,07 560,51 0,99 581.121 5,3

5º Trabalhadores nos  Serviços de Manutenção de Edificações 536 3,4 586,47 596,89 0,98 302.199 2,8

6º Ajudantes de Obras Civis 518 3,3 661,29 696,03 0,95 139.381 1,3

7º Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 486 3,1 733,32 769,44 0,95 338.840 3,1

8º Porteiros, Guardas e Vigias 419 2,7 636,40 652,14 0,98 252.776 2,3

9º Agentes Comunitários de Saúde, Parteiras Práticas e Afins 373 2,4 571,09 697,00 0,82 211.255 1,9

10º Almoxarifes e Armazenistas 367 2,3 714,70 769,45 0,93 223.425 2,0

9.368 59,5 657,35 728,60 0,90 4.565.547 41,6

6.373 40,5 1.016,73 1.015,65 1,00 6.412.111 58,4

Total (com saldo positivo) 15.741 100,0 813,71 857,05 0,95 10.977.658 100,0

1º Prof. de Nível Superior do Ens. Fundamental (Primeira a Quarta Séries) -317 15,0 1.032,31 1.201,06 0,86 -379.833 10,9

2º Trabalhadores Agrícolas na Fruticultura -120 5,7 560,00 560,00 1,00 -67.200 1,9

3º Professores na Área de Formação Pedagógica do Ensino Superior -107 5,1 709,45 1.275,07 0,56 -150.285 4,3

4º Professores do Ensino Médio -101 4,8 1.066,67 1.588,97 0,67 -155.653 4,5

5º Supervisores de Vendas e de Prestação de Serviços -97 4,6 1.618,07 1.598,58 1,01 -152.782 4,4

6º Gerentes de Marketing, Comercialização e Vendas -75 3,5 2.304,08 3.014,98 0,76 -341.290 9,8

7º Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino -65 3,1 1.644,95 1.598,38 1,03 -101.985 2,9

8º Gerentes Administrativos, Financeiros e de Riscos -59 2,8 2.961,04 2.555,41 1,16 -93.980 2,7

9º Prof. de Nível Superior no Ens. Fundamental de Quinta a Oitava Série -50 2,4 1.420,74 1.207,27 1,18 -49.064 1,4

10º Operadores de Equipamentos de Acabamento de Chapas e Metais -41 1,9 1.878,17 1.264,21 1,49 -30.344 0,9

-1.032 48,8 1.781,30 1.615,64 1,10 -1.522.416 43,6

-1.081 51,2 1.055,04 1.187,38 0,89 -1.971.294 56,4

Total (com saldo negativo) -2.113 100,0 1.138,91 1.277,32 0,89 -3.493.710 100,0

13.628 - 847,98 931,04 0,91 7.513.425 -

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) Para o cálculo dos salários e da massa salarial foram excluídos os trabalhadores com renda zero. 

 

Ao estudar a movimentação do acumulado de outubro a dezembro de 2011 das 

famílias ocupacionais do Recife por setores de atividade econômica, observou-se que os 

Serviços foi o setor que gerou o maior saldo entre as dez que mais empregaram no período, 

com 6.549 postos de trabalho (69,9% do total do saldo dessas dez famílias ocupacionais), 

seguido de perto pelo Comércio, com 2.593 vagas (27,7%). Já entre as dez famílias 

ocupacionais que mais demitiram no 4º trimestre, o setor dos Serviços foi o que apresentou a 

maior participação (60,4%), com um saldo de 623 vagas eliminadas. 

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

Operadores de Telemarketing, Escriturários em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares 

Administrativos e os Telefonistas. Na sequência, aparece o Comércio, cujo destaque fica para 

os Vendedores e Demonstradores em Lojas ou Mercados. 

Quando se analisa o saldo negativo das dez famílias ocupacionais pelos setores de 

atividade econômica, verifica-se que o setor dos Serviços respondeu por mais de 3/5 das 

eliminações de postos de trabalho, com os Professores de Nível Superior do Ensino 

Fundamental (Primeira a Quarta Series) sendo responsáveis, sozinhos, por 30,7% da redução 

de vagas, no acumulado de outubro a dezembro de 2011 das dez famílias com maiores saldos 

negativos (Tabela 17).   
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TABELA 17 

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

Recife, out a dez/2011 
Extrativa 

mineral

Ind. de 

Transf.
SIUP

Constr. 

Civil
Comércio Serviços

Adm. 

Pública

Agrope- 

cuária
Total

1º Escriturarios em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 0 0 6 47 355 1.604 -12 -12 1.988

2º Vendedores e Demonstradores em Lojas ou Mercados 0 15 0 3 1.823 74 0 6 1.921

3º Operadores de Telemarketing 0 4 0 1 11 1.697 0 0 1.713

4º Telefonistas 0 -1 0 -2 6 1.044 0 0 1.047

5º Trabalhadores nos  Servicos de Manutencao de Edificacoes 1 41 0 1 62 431 0 0 536

6º Ajudantes de Obras Civis -3 76 12 -54 39 434 0 14 518

7º Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem 0 0 0 0 3 483 0 0 486

8º Porteiros, Guardas e Vigias 0 -2 5 59 0 362 -2 -3 419

9º Agentes Comunitarios de Saude, Parteiras Praticas e Afins 0 0 0 0 0 373 0 0 373

10º Almoxarifes e Armazenistas 0 16 2 6 294 47 1 1 367

Total das 10 famílias com maiores saldos positivos -2 149 25 61 2.593 6.549 -13 6 9.368

1º Prof. de Nivel Superior do Ens. Fundamental (Primeira a Quarta Series) 0 0 0 0 0 -317 0 0 -317

2º Trabalhadores Agricolas na Fruticultura 0 0 0 0 0 0 0 -120 -120

3º Professores na Area de Formacao Pedagogica do Ensino Superior 0 0 0 0 0 -11 -96 0 -107

4º Professores do Ensino Medio 0 0 1 0 -1 -101 0 0 -101

5º Supervisores de Vendas e de Prestacao de Servicos 0 -7 0 1 -66 -26 0 1 -97

6º Gerentes de Marketing, Comercializacao e Vendas 0 -14 0 0 -54 -6 0 -1 -75

7º Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino 0 1 -1 0 4 -35 -34 0 -65

8º Gerentes Administrativos, Financeiros e de Riscos 1 -6 -1 -1 -16 -32 0 -4 -59

9º Prof. de Nivel Superior no Ens. Fundamental de Quinta a Oitava Serie 0 0 0 0 6 -55 -1 0 -50

10º Operadores de Equipamentos de Acabamento de Chapas e Metais 0 0 0 0 -1 -40 0 0 -41

Total das 10 famílias com maiores saldos negativos 1 -26 -1 0 -128 -623 -131 -124 -1.032

3 360 20 768 3.368 9.444 -203 -132 13.628Total

Famílias ocupacionais

 
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 
 

Quanto às famílias ocupacionais segundo porte dos estabelecimentos, nota-se que no 

4º trimestre de 2011 o saldo das dez famílias que mais empregaram se encontrava 

principalmente entre os estabelecimentos com 1.000 ou mais empregados, que respondiam 

por 4.997 vagas (ou 53,3% do total do saldo dessas dez famílias ocupacionais). Nestes 

estabelecimentos, o destaque principal ficou para a família de Escriturários em Geral, 

Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos, com 1.352 novos postos (ou 27,1% do 

saldo total dos estabelecimentos com 1.000 vínculos ou mais e 14,4% do subtotal das 10 

famílias com saldo positivo). Em seguida, defrontam-se com os estabelecimentos até 4 

empregados, com saldo de 1.834 vagas, e os entre 20 e 49 empregados, com 756 vagas. Em 

termos percentuais estes dois grupos representam 19,6% e 8,1%, respectivamente, do saldo 

das 10 famílias ocupacionais que mais empregaram no período (Tabela 18). 

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

estabelecimentos de 250 a 499 empregados, que tiveram uma retração de -252 vagas. Nestes 

estabelecimentos, a família ocupacional de Professores de Nível Superior do Ensino 

Fundamental (Primeira a Quarta Series) foi a principal família ocupacional a perder postos 

de trabalho. O segundo porte de estabelecimento com maior saldo negativo entre as dez 

famílias ocupacionais com pior saldo do quarto trimestre foi o entre 100 e 249 empregados.  

 
TABELA 18 
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Ranking das famílias ocupacionais selecionadas pelo saldo e segundo tamanho do 
estabelecimento 

Recife, out a dez/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 Escriturarios em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 250 6 8 39 69 87 91 86 1.352 1.988

2º Vendedores e Demonstradores em Lojas ou Mercados 510 95 218 525 329 313 -104 -30 65 1.921

3º Operadores de Telemarketing 70 8 8 -2 -34 6 5 -52 1704 1713

4º Telefonistas 10 0 3 17 1 29 -3 -2 992 1047

5º Trabalhadores nos  Servicos de Manutencao de Edificacoes 153 -5 7 51 79 51 31 140 29 536

6º Ajudantes de Obras Civis 660 89 -8 -10 -123 -49 238 -339 60 518

7º Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem 27 -7 2 0 3 -12 -21 143 351 486

8º Porteiros, Guardas e Vigias 96 -24 -9 42 67 20 146 27 54 419

9º Agentes Comunitarios de Saude, Parteiras Praticas e Afins -2 2 -1 4 0 0 -4 0 374 373

10º Almoxarifes e Armazenistas 60 33 50 90 70 45 8 -5 16 367

Total das 10 famílias com maiores saldos positivos 1.834 197 278 756 461 490 387 -32 4.997 9.368

1º Prof. de Nivel Superior do Ens. Fundamental (Primeira a Quarta Series) -2 -11 -20 -27 -20 -3 -234 0 0 -317

2º Trabalhadores Agricolas na Fruticultura 0 0 0 0 0 -120 0 0 0 -120

3º Professores na Area de Formacao Pedagogica do Ensino Superior -2 0 -1 -16 -1 2 2 -96 5 -107

4º Professores do Ensino Medio -4 -3 -3 -18 -34 -27 -13 0 1 -101

5º Supervisores de Vendas e de Prestacao de Servicos 12 -8 0 -24 1 -30 -26 -21 -1 -97

6º Gerentes de Marketing, Comercializacao e Vendas 6 -24 -23 -24 -7 -16 4 7 2 -75

7º Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino 1 -3 -6 -6 -5 -6 -6 -33 -1 -65

8º Gerentes Administrativos, Financeiros e de Riscos 10 -10 -25 -11 -6 -8 -6 -2 -1 -59

9º Prof. de Nivel Superior no Ens. Fundamental de Quinta a Oitava Serie 5 -2 -2 -4 -7 -6 -5 -29 0 -50

10º Operadores de Equipamentos de Acabamento de Chapas e Metais 1 1 -1 0 -3 -38 0 -1 0 -41

Total das 10 famílias com maiores saldos negativos 27 -60 -81 -130 -82 -252 -284 -175 5 -1.032

3.957 145 294 969 665 591 447 391 6.169 13.628

Famílias ocupacionais

Total  
Fonte: MTE - Caged 
Elaboração: DIEESE 



  

Contrato de Prestação de Serviços Nº 123 – Prefeitura do Recife / DIEESE 

 

29 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

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

Recife no 4º trimestre de 2011, para isso, foram observados 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, ao estudar a análise da atividade economica municipal, verificou-se 

um forte crescimento do Programa de Empreendedores Individuais (EI) no município, que já 

tem mais que o dobro de participantes em relação ao ano anterior. Em um ano, observou-se a 

formalização de 9.924 trabalhadores através do EI, o que representou um crescimento de 

120,5%. Em 31/12/2011, o número de optantes no programa era de 18.163. 

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

através dos dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego. Os dados mostraram que a taxa de 

desemprego no Recife foi de 11,9% em dezembro de 2011. Essa taxa é 6,2% menor que a 

observada no mês anterior e estável em relação ao mesmo mês do ano passado, além de ser a 

menor taxa de desemprego total registrada em toda a série histórica para o município.  

Entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, as taxas de desemprego aberto e oculto 

permaneceram estáveis. Na comparação com o mês anterior, a taxa de desemprego aberto 

recuou de 8,0% para 7,5% e a de desemprego oculto passou de 4,7% para 4,4%.  

O nível de ocupação cresceu 5,3% em dezembro de 2011, comparado a igual período 

de 2010, com a população ocupada sendo estimada em 690 mil pessoas. Em termos setoriais, 

observou-se uma ampliação da geração de emprego no último ano de forma mais significativa 

na Construção Civil, que apresentou uma expansão de 16,2% da ocupação, seguido pelo 

Comércio, com crescimento de 9,1%, e pelos Serviços, com ampliação de 4,5%. Apenas a 

Indústria de Transformação apresentou redução no nível de ocupação, com queda de 2,0% no 

período. 

O assalariamento total expandiu-se 5,1% frente a dezembro de 2010, com incremento 

de 5,9% para o setor privado. No comportamento do emprego assalariado privado ressalta-se 

a significativa expansão registrada entre os trabalhadores assalariados com carteira de 

trabalho assinada, 7,4%, em contrapartida a estabilidade dos sem carteira. Destacou-se, 

também, a expansão de 14,1% dos trabalhadores autônomos nos últimos 12 meses. 

Verificou-se também o crescimento do rendimento médio real dos ocupados no 

terceiro quadrimestre do ano no Recife, se comparado ao mesmo período de 2010. Essa 
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expansão foi de 3,4% entre os ocupados, 7,2% entre os assalariados e 14,4% entre os 

trabalhadores autônomos. Os rendimentos médios reais no terceiro quadrimestre de 2011 

foram de R$ 1.114 para os ocupados, R$ 1.241 para os assalariados e R$ 767 para os 

trabalhadores autônomos. 

Por fim, o terceiro objetivo, desenvolvido na última parte do relatório, foi analisar o 

saldo de vagas formais no acumulado de outubro a dezembro de 2011, em comparação ao 

mesmo período do ano passado, por perfil dos vínculos e dos trabalhadores, setores e 

subsetores de atividade, salário médio real e massa salarial, família ocupacional e tamanho de 

estabelecimento.  

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

acumulado do quarto trimestre de 2011. 

O saldo do acumulado de outubro a dezembro de 2011 foi de 13.628 vagas no Recife, 

efeito, principalmente, do bom desempenho dos setores de Serviços, Comércio e Construção 

Civil na geração de empregos. Esse saldo é resultado da combinação da geração de 61.093 

novas vagas em contrapartida a eliminação de 47.465 postos de trabalho. 

No acumulado do ano, Recife apresentou um saldo de 37.749 novas vagas geradas, 

considerando-se os ajustes, resultado de 246.674 admissões contra 208.925 desligamentos. 

Nesse período, Recife respondeu por 42,1% das vagas geradas no estado e 57,2% do saldo da 

RMR.  

Em termos de perfil dos vínculos dos admitidos e desligados, destacou-se o aumento 

da participação das admissões por reemprego ou contrato por prazo determinado e dos 

desligamentos sem justa causa ou por término do contrato com prazo determinado, no Recife, 

no último ano. Verificou-se, também, o maior peso dos trabalhadores desligados entre um ano 

e 23,9 meses e entre três e 5,9 meses de permanência no emprego no município. 

Quanto ao perfil dos trabalhadores, observou-se no Recife uma maior participação das 

mulheres, jovens e trabalhadores com ensino médio completo nas vagas que foram geradas no 

quarto trimestre de 2011. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, nota-se uma 

ligeira redução da participação feminina e dos vínculos com ensino médio em favor dos 

trabalhadores com menores qualificações, reflexo do crescimento das vagas geradas na 

Construção Civil e do grande peso do setor dos Serviços no mercado de trabalho local. 

A família ocupacional que mais gerou empregos no quarto trimestre de 2011 no 

município foi a de Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos, 

seguida pelos Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados. Já entre as famílias que 

mais eliminaram postos de trabalho, destacam-se os Professores de nível superior do ensino 
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fundamental (primeira à quarta séries), seguido pelos Trabalhadores agrícolas na 

fruticultura e pelos Professores na área de formação pedagógica do ensino superior.  

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

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

Comércio, e nos estabelecimentos com 1.000 ou mais vínculos. Já entre as dez famílias com 

maiores saldos negativos, verificou-se que 3/5 das eliminações de postos de trabalho do 

quarto trimestre de 2011 ocorreu no setor de Serviços e com maior peso das empresas entre 

250 a 499 empregados. 

Por fim, a análise dos dados mostra que conhecer mais profundamente as 

características do emprego e do desemprego no Recife, em especial da ocupação formal, 

torna-se fundamental para se pensar em 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 
subsequente 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 

Brasil, outubro a dezembro/2011 
Saldo

Extrativa mineral 1.417

Indústria de Transformação -195.104

Indústria de produtos minerais não metálicos -1.152
Indústria metalúrgica -9.886
Indústria mecânica -1.026
Indústria do material elétrico e de comunicações -3.911
Indústria do material de transporte -7.068
Indústria da madeira e do mobiliário -5.533
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica -2.792
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas -10.484
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria -34.530
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos -35.929
Indústria de calçados -33.760
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico -49.033

Serviços industriais de utilidade pública -1.100

Construção civil -89.970

Comércio 161.013

Comércio varejista 148.729
Comércio atacadista 12.284

Serviços 47.104

Instituições de crédito, seguros e capitalização 7.150
Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico 28.459
Transportes e comunicações 9.596

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, 

pessoais, sociais e de lazer
32.383

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 15.840
Ensino -46.324

Administração pública direta e autárquica -16.362

Agropecuária -146.292

Total -239.294

Subsetores de atividade

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

Recife, outubro a dezembro/2011 

Subsetores de atividade Admitidos Desligados Saldo

Extrativa mineral 14 11 3

Indústria de Transformação 3.237 2.877 360

Indústria de produtos minerais não metálicos 259 127 132

Indústria metalúrgica 239 192 47

Indústria mecânica 131 103 28

Indústria do material elétrico e de comunicações 54 58 -4

Indústria do material de transporte 61 37 24

Indústria da madeira e do mobiliário 138 98 40

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 274 294 -20

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 87 93 -6

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 270 356 -86

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 346 314 32

Indústria de calçados 19 13 6

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 1.359 1.192 167

Serviços industriais de utilidade pública 423 403 20

Construção civil 10.155 9.387 768

Comércio 14.508 11.140 3.368

Comércio varejista 11.889 9.117 2.772

Comércio atacadista 2.619 2.023 596

Serviços 32.349 22.905 9.444

Instituições de crédito, seguros e capitalização 234 207 27

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico 18.583 11.403 7.180

Transportes e comunicações 2.068 1.606 462

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

sociais e de lazer
7.473 6.715 758

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 3.352 1.961 1.391

Ensino 639 1.013 -374

Administração pública direta e autárquica 106 309 -203

Agropecuária 301 433 -132

Total 61.093 47.465 13.628  
Fonte: MTE - Caged Estatístico 
Elaboração: DIEESE 

 


