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POR QUE 
MONITORAR 
INDICADORES DE 
JUVENTUDE?
Juventude é um segmento da população brasileira de 15 a 29 anos caracterizado por 
representar um momento da vida com muitas inquietações e descobertas. Para os jovens, 
estas descobertas os desafiam nas suas atitudes a cerca de si mesmos e de sua relação 
com os outros e com o mundo, envolvem uma gama diversa de identidades, posições e 
vivências. Por isso, o entendimento da existência de “diversas juventudes”. Esse entendimento 
é alicerce para abordar os desafios do desenvolvimento da recente Política Pública de 
Juventude que deve contemplar, tanto a realização de iniciativas que atendam as dimensões 
de transição para o mundo adulto (como educação, trabalho e renda, etc.) como também, 
abordar as especificidades do experimentar dessa etapa da vida (com incentivos à criação 
de empreendimentos, o direito ao lazer e aos esportes, à criação de formas associativas 
diversas ou no enfrentamento à violência contra jovens). Com este enfoque, os indicadores 
do Observatório do Recife vem colaborar no monitoramento da qualidade das Políticas 
Públicas de Juventude para os jovens recifenses viverem plenamente esse momento de vida e 
colaborarem para o bom desenvolvimento social, econômico, político e cultural da nossa cidade. 
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Jovens com 
emprego formal

O total de jovens com emprego de car-
teira assinada diminuiu no Recife. Os da-
dos do Ministério do Trabalho e Emprego, 
referente ao ano de 2014, mostraram 
uma redução de 4.184 ocupações no 
mercado formal, considerando a faixa 
etária entre 15 e 24 anos. O resultado 
obtido foi negativo quando comparado 
a 2013, mas como a variação foi pou-
co expressiva o indicador não registrou 
uma situação de piora. O percentual de 
jovens com emprego formal em 2014 si-
tuou-se em 36,51%, em valores absolu-
tos 98.020 indivíduos com aquela faixa 
de idade. Regionalmente, a capital re-
cifense ainda ocupa a primeira posição 
no ranking das cidades nordestinas com 
maior percentual de jovens emprega-
dos com vínculo formal.

Corresponde ao percentual da população com idade entre 15 e 24 anos com 
emprego formal no município do Recife.
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Média salarial
de jovens com 
emprego formal

Em termos nominais, o valor médio 
dos salários recebidos pelos jovens in-
seridos no mercado formal recifense 
apresentou leve alta, passando de R$ 
1.002,46 em 2013 para R$ 1.066,21 em 
2014. Nesse contexto, a avaliação do in-
dicador foi positiva quando comparado 
aos anos anteriores. De acordo com o 
Ministério do Trabalho e Emprego, o jo-
vem recifense recebe a segunda maior 
remuneração dentre os jovens com 
emprego formal residentes nas capi-
tais dos Estados da Região Nordeste.

Corresponde à média salarial da população com idade entre 15 e 24 anos com 
emprego formal no município do Recife.

R$
1.066,21

R$ 1.066,21

R$
765,84

R$ 765,84
VALOR ABSOLUTO

R$
823,83

R$ 823,83
VALOR ABSOLUTO

R$
918,06

R$ 918,06
VALOR ABSOLUTO

R$
1.002,46

R$ 1.002,46 
VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Ministério do Trabalho 
e Emprego

Ranking das capitais do Nordeste

Teresina

4º

Salvador

3º

Fortaleza

7º

Natal

5º
São Luís

1º

Aracaju

8º

Maceió

9º
RECIFE

2º

João 
Pessoa

6º



INDICADORES DO RECIFE 2016 | JUVENTUDE

Crimes violentos 
fatais na população 
adolescente (idade
entre 13 e 17 anos)

Relativamente ao número de crimes 
violentos letais intencionais ocorridos 
no município do Recife o indicador não 
piorou para o grupo adolescente, que 
compreendem aqueles jovens com 
idade entre 13 e 17 anos. Em 2015 fo-
ram registradas 54 ocorrências, duas a 
mais que no ano anterior. No entanto, 
a participação no total de Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais situou-se em 
9,44%, conferindo ao indicador uma si-
tuação de melhora sobre o percentual 
de 2013.

Corresponde ao percentual de crimes violentos fatais na população adolescente, 
com faixa etária entre 13 e 17 anos, no município do Recife.
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Crimes violentos 
fatais na população 
jovem (idade entre
18 E 30 anos) Sobre o grupo etário com idade 

entre 18 e 30 anos, o total de Crimes 
Violentos Letais Intencionais ocorridos 
no município do Recife chegou a 57,34%, 
compreendendo mais da metade dos 
crimes ocorridos no Estado em 2015. 
Em números absolutos, 328 pessoas 
foram vitimadas neste último ano, 
40 a mais do que em 2014. Quanto à 
trajetória do indicador registra-se que 
nos últimos três anos a variação pouco 
expressiva tem conferido uma situação 
de estabilidade relativa, no entanto, 
é importante ressaltar que o número 
de crimes voltou a crescer em 2014 e 
permaneceu com a mesma tendência 
em 2015...

Corresponde ao percentual de crimes violentos fatais na população jovem, com 
faixa etária entre 18 e 30 anos, no município do Recife.
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Desemprego jovem
Além da redução do contingente de 
jovens empregados no Recife, foi 
observado também um leve aumento da 
taxa de desemprego, que compreende 
aquelas pessoas que estão fora do 
mercado de trabalho, mas procuram 
vaga de emprego. De acordo com o 
DIEESE, um pouco mais de um quarto 
da população, com idade entre 16 e 24 
anos, residentes na cidade do Recife, 
estão em situação de desemprego. Em 
2014, o percentual foi de 27,60%, taxa 
superior a registrada em 2013, mas que 
sinalizou uma situação de estabilidade 
do indicador.

Corresponde ao percentual da população economicamente ativa com idade entre 
16 e 24 anos em situação de desemprego na Região Metropolitana do Recife.

Fonte: 
Departamento 
Intersindical de 
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Jovens responsáveis 
pelo domicílio

Cabe ressaltar que, para o cálculo 
desse indicador foram utilizadas as 
informações do censo Demográfico do 
IBGE, referente ao ano de 2010, dessa 
forma sua evolução só poderá ser 
medida na ocasião de nova pesquisa 
censitária. Em 2010 1,17% dos jovens 
residentes no município do Recife eram 
chefes de família.

Corresponde ao percentual de jovens, com 19 anos ou menos, responsáveis pelo 
domicílio, residentes no município do Recife.

Fonte: 
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Geografia e Estatística – 
IBGE
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Curetagem pós-
aborto juvenil (aborto 
espontâneo, aborto 
por razões médicas)

Esse indicador diz respeito ao total 
de procedimentos de curetagem pós-
-aborto realizados em adolescentes 
com idade entre 15 e 19 anos, e sua 
análise pode contribuir para o moni-
toramento das incidências de gravidez 
na adolescência. De acordo com os 
números do DATASUS, as ocorrências 
vem reduzindo, ano a ano, no municí-
pio do Recife. Entre 2010 e 2013 o nú-
mero diminuiu em 82 casos. Com essa 
evolução o indicador calculado para 
cada mil habitantes registrou situação 
de melhoria.

Corresponde ao número de internações na rede pública por curetagem pós-aborto 
(espontâneo ou por razões médicas) em mulheres de 15 a 19 anos, por mil mulheres nessa 
faixa etária, por local de moradia.
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Morte juvenil 
masculina Em 2014 foram registradas 319 

morte, de qualquer tipo de causa, de 
homens com idade entre 15 e 24 anos 
residentes na capital. A informação 
do DATASUS mostrou um aumento 
de 14 óbitos quando comparado ao 
número de ocorrências registradas em 
2013. O indicador sobre o contingente 
populacional masculino ficou em 242 
mortes para cada 100 mil habitantes 
deste sexo. Mesmo com o crescimento 
da mortalidade, o número de 2014 é o 
segundo menor da série de 05 anos, e 
essa variação de pouca expressividade 
revelou um comportamento de relativa 
estabilidade neste indicador.

Corresponde ao número de óbitos por todas as causas de homens de 15 a 24 anos por 
100 mil habitantes nessa faixa etária, no mesmo período e território, por local de moradia.
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