TRABALHO, RENDA
& DESIGUALDADE

O OBSERVATÓRIO DO RECIFE
MISSÃO

PRINCÍPIOS

Mobilizar a sociedade para selecionar, propor e
monitorar um conjunto de indicadores e metas que
se constituam numa agenda de desenvolvimento
sustentável para o Recife e que levem a
transformá-la numa cidade melhor para se viver,
socialmente justa, ambientalmente equilibrada e
economicamente viável.

Exercício de cidadania
Exercer de modo ativo e responsável, os direitos e deveres de cidadãos,
acompanhando a atuação do poder público, relativa à sua responsabilidade e competência para com a gestão pública.

OBJETIVOS
Estimular a efetiva participação da sociedade
civil na elaboração depropostas:
(a) focadas na melhoria da qualidade de
vida da cidade;
(b) orientadas para um desenvolvimento
sustentável;
(c) que ampliem a inclusão social.
Acompanhar permanentemente indicadores
que contribuam para odesenvolvimento sustentável do Recife e monitorar seu desempenho em relação a atuação do poder executivo
municipal.
Sensibilizar o cidadão recifense para uma participação ativa em prolda nossa cidade; ser um
espaço para análise e debate sobre a cidade,
buscandoinfluenciar a administração pública.
Contribuir para a eficácia e a transparência das
políticas públicas.
VISÃO
Estar consolidado como movimento capaz de
mobilizar o maior número possível de atores
sociais, com uma prática estabelecida de monitorar
e disseminar informações sobre indicadores,
influenciando na formulação das políticas públicas
municipais.

Isenção político-partidária
Não apoiar nenhum partido ou personagem político, mantendo-se isento
em relação a quaisquer grupos específicos.
Transparência
Ter posicionamentos claros e públicos e promover ampla e contínua disseminação de informações.
Consistência
Formular propostas e avaliações fundamentadas em fatos e dados, com
apoio na expertise de profissionais ou grupos que trabalham na consolidação de conhecimentos específicos.
Equidade
Defender o equilíbrio dos direitos de todos os grupos de cidadãos, definido
por quaisquer condições ou opções, na busca de parâmetros de justiça social.
Solidariedade
Ser responsável pela promoção do bem comum e pela melhoria da qualidade de vida dos menos favorecidos.
Liberdade de opinião
Assegurar amplo direito à voz e manter um canal de diálogo aberto para
qualquer manifestação de opinião.
Inclusão
Estimular a participação de todos e estar aberto a interesses múltiplos
que sejam convergentes com os princípios do movimento.
Legalidade
Agir de acordo com os parâmetros da lei, com visão crítica e disposição
propositiva em relação a melhorias na legislação.
Exemplaridade
Promover ações ou posicionamentos que sejam exemplo do exercício da
consciência cidadã e de práticas democráticas.

PARA ENTENDER OS INDICADORES
Como organizamos isso tudo?
Para chegar a esta publicação, com todos esses
dados sobre a cidade do Recife, o ODR estruturou
todo o trabalho a partir de dois eixos de estrutura:
da base técnica dos indicadores do
Programa Cidades Sustentáveis (www.
cidadessustentaveis.org.br/indicadores) ,
que já são nacionalmente reconhecidos
para promover uma avaliação dos diversos
aspectos da qualidade de vida e da garantia
de direitos de uma população;

a partir de uma proposta técnica de indicadores reconhecidamente fortes para
avaliação dos diversos aspectos da qualidade de vida e da garantia de direitos
da população na cidade do Recife, aqueles com forte possibilidade de subsidiar as
discussões sobre as políticas públicas, no
contexto das realizações governamentais
que permitissem impactos reais etransformadores da vida do recifense.

Ambos os critérios foram discutidos e validados por todos os Grupos de
Trabalho (GTs) temáticos do Observatório do Recife, que consideraram que:
O exercício feito pelos grupos de trabalho contemplou uma ampliação
dos indicadores em quase todos os eixos analisados pelo Observatório
do Recife em relação à publicação do ano anterior, incorporando todos
que tinham forte chance de disponibilidade dos dados no contexto
municipal.

Ao mesmo tempo foi observada a existência, em fontes oficiais, das
estatísticas selecionadas e sua possibilidade de medição e período
disponível.

EIXOS ANALISADOS:
Gestão e Governança >> Saúde >> Educação >> Trabalho, Renda e Desigualdade
>> Segurança >> Mobilidade >> Espaço Urbano >> Juventude >> Cultura >> História
>> Turismo >> Meio Ambiente
Em cada um dos temas, foram apresentados os dados mais recentes
possíveis, objetivando gerar um retrato atualizado da cidade. A escolha de
fontes oficiais de informação permite a atualização regular de todos os
dados e possibilitando estabelecer uma cultura de “gestão por indicadores”,
isto é, com formas objetivas precisas de medição, priorizando, sobretudo, a
continuidade e veracidade da informação.

PARA ENTENDER OS INDICADORES
Leitura do Indicador

Inovações Recentes:

Para representação do movimento realizado
pelo indicador, no que se refere à melhoria, piora
ou variação pouco expressiva, optou-se pela
horizontalização dos indicadores, em um gráfico de
fluxo que indica sua melhora ou piora.

Indicação sobre a POLARIDADE do indicador:

Apontando para cima a
situação melhorou com
uma variação igual ou
superior a 5%.

Na horizontal a variação
foi considerada pouco
expressiva, com uma
variação para melhor ou
para pior inferior a 5%.

QUADRO RESUMO sobre o comportamento do indicador no último ano
analisado comparativamente ao ano imediatamente anterior.

Composição das Despesas Orçadas para Função Educação
Despesas Correntes

Apontando para baixo:
a situação piorou com
uma variação igual ou
superior a 5%.

Nota-se que dependendo da natureza do indicador,
a melhora da situação se dá com a diminuição do
número (por exemplo, a taxa de mortalidade infantil
se torna melhor quando diminui). Em outros casos,
a melhora se dá com o aumento do número (são
exemplos disso o IDEB e o percentual de cobertura
de esgoto: quanto maior melhor).

Despesas de Capital TOTAL

R$ 450.222.000

R$ 35.689.000

R$ 485.911.000

R$ 476.227.000

R$ 31.623.000

R$ 507.850.000

R$ 579.226.000

R$ 66.844.000

R$ 646.070.000

R$ 625.283.500

R$ 40.606.500

R$ 665.890.000

R$ 688.583.500

R$ 45.966.000

R$ 734.549.500

POR QUE MONITORAR
INDICADORES DE
TRABALHO, RENDA &
DESIGUALDADE?
O conjunto de indicadores de Trabalho & Renda vai além dos aspectos de
aquisição de dinheiro e de inserção das pessoas no mercado de trabalho.
Ao ser analisados junto com outros indicadores de diversas temáticas eles
conseguem expor uma tendência (ou não) de recuperação dos cidadãos
em relação à qualidade de vida. São o resultado de ponta de uma série de
políticas públicas de distribuição de renda adotadas e incentivadas a partir do
poder público municipal. E por serem dados que evidenciam essas políticas,
elas também apontam as desigualdades existentes, as quais precisamos
trabalhar incansavelmente para trazer às pautas dos debates públicos para
influenciarmos na mudança.

MELHOROU

RESULTADO
RESUMO
DESEMPENHO
EM 2014/2015

Desemprego
Emprego formal
Emprego formal feminino
Emprego formal jovem
Aprendizes contratados no município
Notificação de trabalho infantil
Empresas formais
Média salarial
Média salarial por gênero
Concentração de renda
Linha de miséria
Linha de pobreza

VARIAÇÃO
POUCO
EXPRESSIVA

PIOROU

NÃO FOI
POSSÍVEL
AVALIAR

DESEMPENHO
EM 2014/2015

MELHOROU
NÚMERO DE
INDICADORES

5

VARIAÇÃO
POUCO
EXPRESSIVA
NÚMERO DE
INDICADORES

NÃO FOI
POSSÍVEL
AVALIAR
NÚMERO DE
INDICADORES

2

5
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Desemprego
Corresponde a média mensal da taxa de desemprego (aberto e oculto) na
população economicamente ativa do município do Recife.

11,00%

11,00%

10,70%

12,50%

15,30%
Fonte:
DIEESE

DESEMPREGO ABERTO

DESEMPREGO OCULTO - PELO TRABALHO PRECÁRIO

DESEMPREGO OCULTO - PELO DESALENTO

Pessoas que procuraram

Pessoas que para sobreviver, exerceram algum

Pessoas que não possuem trabalho e

trabalho de maneira efetiva

trabalho de auto-ocupação, de forma descontínua

nem procuraram nos últimos 30 dias,

nos 30 dias anteriores ao da

e irregular, ainda que não remunerada em negócios

por desestímulo do mercado ou por

entrevista e não exerceram

de parentes e, além disso, tomaram providências

circunstâncias fortuitas, mas apre-

nenhum trabalho nos sete

concretas, nos 30 dias anteriores ao da entrevista

sentaram procura efetiva de trabalho

últimos dias

ou até 12 meses atrás, para conseguir um trabalho

nos últimos 12 meses.

diferente deste.

Mesmo com redução da taxa, o
indicador de desemprego no município
não apresentou desempenho favorável
em 2014. A taxa do Recife manteve-se
estável por dois anos consecutivos. Este
indicador é um dos mais importantes
para analisar a dinâmica do mercado
de trabalho e as oportunidades de
inserção produtiva da população,
pois reflete o nível de absorção pelo
mercado do contingente populacional
que efetivamente procurou trabalho
no período de referência da pesquisa.
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Emprego formal
Corresponde ao total de empregos formais gerados no município do Recife.

736.715
670.595

755.952

756.936

699.370
Fonte:
Ministério do Trabalho e
Emprego

SETORES

2010

2011

2012

2013

2014

486

507

605

382

384

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

39.405

37.162

40.052

38.756

40.155

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

10.238

7.189

10.381

10.990

10.989

CONSTRUÇÃO CIVIL

58.746

58.761

69.377

71.928

59.928

COMÉRCIO

115.971

120.303

126.608

126.115

126.146

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

266.346

288.471

308.766

324.570

338.620

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

176.785

184.246

178.269

180.457

177.779

2.618

2.731

2.657

2.754

2.935

670.595

699.370

736.715

755.952

756.936

EXTRATIVA MINERAL

AGROPECUÁRIA
TOTAL

EM 2014, o número de empregos
formais apresentou leve aumento,
984 vagas a mais do que em 2013.
No entanto, em termos percentuais,
a variação pouco expressiva resultou
em relativa estabilidade do indicador,
mesmo comportamento observado
no ano anterior. Setorialmente, cinco
atividades econômicas registraram
aumento do total de empregos. Já a
Construção Civil, segmento responsável
pela geração de muitas vagas de
emprego no município, apresentou
diminuição significativa. Importante que
os dados do Ministério do Trabalho,
correspondem, apenas, ao tipo de
vínculo gerado na condição legalizada.
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Emprego formal
feminino
Corresponde a representação das mulheres no total de emprego formal no
município do Recife.

42,00%

42,70%

42,80%

43,81%

42,70%

Ranking das capitais do Nordeste
1º

2º

Salvador

RECIFE

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

3º

Aracaju

4º

Natal

5º

Fortaleza

6º

São Luís

7º

João
Pessoa

8º

Teresina

9º

Maceió

A representação das mulheres no contingente de empregados no Recife aumentou um pouco em 2014, de 42,7%
para 43,8%. Este comportamento confirma a tendência observada de que
as mulheres tem cada vez mais assumido novas atribuições no mercado de
trabalho. De magnitude pouco expressiva, a variação não refletiu melhoria
sobre a estrutura de participação do
sexo feminino no universo de empregos. Regionalmente, a cidade recifense
passou a ocupar a segunda posição no
ranking dos Estados do Nordeste que
mais empregam mulheres.
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Emprego
formal jovem
Corresponde ao total de empregos formais na faixa etária jovem, entre 15 e 24
anos, no município do Recife.

98.020

102.204
101.792
90.341

96.016

Ranking das capitais do Nordeste
1º

2º

Fortaleza

Salvador

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

3º

RECIFE

4º

São Luís

5º

Natal

6º

Maceió

7º

João
Pessoa

8º

Teresina

9º

Aracaju

O Recife tem menos jovens empregados no mercado formal, quando se observa o total vinculado nesse mercado
em 2013. A faixa etária jovem, considerada a idade entre 15 e 24 anos,
compreende um contingente populacional que deve procurar conciliar o
período escolar e o início da inserção
no mercado de trabalho, seja ele um
estágio ou aquele mais efetivo. Entre
os anos de 2010 e 2013 o indicador
de emprego formal jovem apresentou
comportamento expansivo, chegando a registrar a criação de um pouco
mais de 11 mil postos no período. Já
em 2014 foi observada uma redução,
que representou relativa estabilidade
do indicador no Recife. Entre os estados do Nordeste, o Recife é o terceiro
em número de emprego formal jovem.
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Aprendizes
contratados
no município
Corresponde ao número de aprendizes contratados no município do Recife.

1.678

4.851

3.919

2.703

5.343

Ranking das capitais do Nordeste
1º

Fortaleza

2º

Salvador

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

3º

RECIFE

4º

Natal

5º

Maceió

6º

São Luís

7º

Aracaju

8º

Teresina

9º

João
Pessoa

O Total de empregos formais na categoria de aprendiz vem registrando
crescimento no município do Recife.
Essa condição, em particular, proporciona a inclusão do jovem no mercado de trabalho em um contexto de
aprendizado, permitindo ainda oportunidade de amadurecimento profissional. Em todo período ocorreu expansão significativa do número de
postos nessa categoria. Em 2014 foi
registrada a geração de 492 vagas
de aprendizes, um aumento de 10,1%,
classificando melhoria do indicador.
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Notificações de
trabalho infantil
Corresponde ao número de notificações de trabalho infantil registrados pelo
conselho tutelar no município do Recife.

53
59
74

79
91

Fonte:
Ministério do Trabalho e
Emprego

Este indicador, de polaridade quanto
menor melhor, corresponde ao número de ocorrências de trabalho infantil
registrado a partir das fiscalizações
realizadas em empresas ou estabelecimentos do município do Recife. O
desempenho do indicador em 2015 foi
bastante favorável para o município,
nesse ano o número de notificações
de crianças e adolescentes em atividade laboral irregular diminuiu, representando uma situação de melhoria,
depois de apresentar alta expressiva
em 2014. Esta consiste em uma das
mais cruéis formas de violência contra
a infância, como também de violação
dos direitos humanos, eliminando a
possibilidade da criança se preparar
para uma vida produtiva digna de todas as pessoas.
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Número de
empresas formais
Corresponde ao número de empresas formais instaladas no município do Recife.

32.895

38.617

37.438

36.640

33.934

Ranking das capitais do Nordeste
1º

Fortaleza

2º

Salvador

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

3º

RECIFE

4º

Natal

9º

João
Pessoa

6º

Maceió

7º

São Luís

8º

Teresina

5º

Aracaju

Quanto mais empresas se instalarem
no município, maior a expectativa de
emprego para a população. Mais empresas formais também podem resultar em maior arrecadação para o
município e possibilidade de incremento das receitas próprias. Os dados
do Ministério do Trabalho e Emprego
mostraram um pequeno aumento do
total de empresas constituídas formalmente no município do Recife, em
termos absolutos, foram registradas
1.179 novas unidades, representando
uma expansão de 3,1%, esse percentual significou relativa estabilidade do
indicador em 2014.
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Média salarial
Corresponde a média salarial nominal (em R$) dos trabalhadores em atividade formal.

R$
1.626,07

R$
2.355,50

R$
2.140,46

R$
1.971,68
R$
1.787,38

Ranking das capitais do Nordeste
1º

Salvador

2º

Aracaju

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

3º

RECIFE

4º

São Luís

5º

Natal

6º

Teresina

7º

Maceió

8º

Fortaleza

9º

João
Pessoa

O indicador relativo à média salarial
dos trabalhadores vinculados a empresas do município do Recife continuou em trajetória positiva, observada no período 2010-2014. De
polaridade quanto maior melhor, o
indicador registra o comportamento
da renda dos assalariados do município. Em valores nominais o indicador
passou de R$ 2.140,46 em 2013 para
R$ 2.355,50 em 2014, registrando situação de melhoria. No ranking dos
melhores indicadores do Nordeste os
trabalhadores do Recife possuem a
terceira maior renda média.
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Média salarial
por gênero
Corresponde a média salarial nominal (em R$), por gênero, dos trabalhadores
em atividade formal.
Ranking das capitais
do Nordeste
MASCULINO
MASCULINO

R$
1.677,20

R$
1.850,13

R$
2.035,82

R$
2.219,45

R$
2.453,53

1º

Salvador

2º

Aracajú

3º

RECIFE

4º

Natal

5º

São Luíz

6º

Teresina

7º

Maceió

8º

Fortaleza

9º

João Pessoa

Ranking das capitais
do Nordeste
FEMININO

R$
1.555,45

R$
1.703,31

R$
1.886,12

R$
2.034,27

R$
2.229,75

FEMININO

1º

Salvador

2º

Aracajú

3º

RECIFE

4º

São Luíz

5º

Natal

6º

Terezina

7º

Maceió

8º

Fortaleza

9º

João Pessoa

A renda média aumentou tanto para
as mulheres quanto para os homens,
com o indicador registrando situação
de melhoria ao longo do período
monitorado. Em valores nominais o
indicador da renda masculina passou de
R$ 2.219,45 em 2013 para R$ 2.453,53
em 2014, e a feminina de R$ 2.034,27
para R$ 2.229,75 no mesmo período,
registrando situação de melhoria. No
ranking dos melhores indicadores do
Nordeste os trabalhadores do Recife
possuem a terceira maior média, tanto
na renda masculina como na feminina.
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Concentração
de renda
Corresponde ao percentual de trabalhadores nas faixas inferior e superior de rendimento assalariado
e ao percentual da renda de salário apropriado pelos trabalhadores dessas faixas

PERCENTUAL DE TRABALHADORES COM MAIS DE 15 SALÁRIOS MÍNIMOS

2,70%

2,60%

2,60%

2,80%

2,32%

PERCENTUAL DA MASSA SALARIAL DE TRABALHADORES COM MAIS DE 15 SALÁRIOS MÍNIMOS

17,20%
23,00%
24,40%

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

23,50%

21,00%

Indicador importante para aferir a
desigualdade do mundo do trabalho, o
indicador que possui polaridade quanto
menor melhor mostrou pequena
redução na concentração da massa
de rendimentos dos assalariados do
Recife. Em 2014, boa parte da massa
de rendimento de mais de 15 salários
mínimos, recebida pela população em
atividade formal, que correspondeu a
17,2%, foi destinada a uma parcela de
2,3% do total de empregados vinculados
no mesmo ano. Entre 2010 e 2013 o
indicador de concentração da renda no
mercado de trabalho formal no Recife
registrou variação pouco expressiva.
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Linha de miséria
Corresponde ao percentual de domicílios com renda per capita mensal de até 1/4
de salário mínimo.

15,06%

n/d

n/d

n/d

n/d

*Não foi possível calcular
série histórica para esse
indicador.

Percentual da população com renda equivalente a 1/4 salário mínimo
CAPITAIS

ESTADOS DO NORDESTE

Fortaleza

Salvador

RECIFE

13,61%

14,18%

15,06%

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

TOTAL NE

PERNAMBUCO

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

29,70%

27,11%

38,51%

32,59%

29,59%

RIO GRANDE
DO NORTE

23,12%

PARAÍBA

ALAGOAS

SERGIPE

BAHIA

27,78%

33,09%

27,42%

28,42%

Considerando a classificação definida
como linha de miséria, que compreende os domicílios cuja renda per capita
era equivalente a no máximo ¼ de salário mínimo, registra-se que no município do Recife cerca de 15,0% dos
domicílios possuem esse rendimento.
Este indicador tem sua fonte no Censo
2010, cuja pesquisa anterior ocorreu no
ano de 2000, por isso, não é possível
calcular para os anos imediatamente
anteriores.

INDICADORES DO RECIFE 2016 | TRABALHO, RENDA E DESIGUALDADE

Linha de pobreza
Corresponde ao percentual de domicílios com renda per capita mensal de mais
de 1/4 até 1/2 salário mínimo.

35,42%

n/d

n/d

n/d

n/d

*Não foi possível calcular
série histórica para esse
indicador.

Percentual da população com renda equivalente de mais de 1/4 até 1/2 salário mínimo.
CAPITAIS

ESTADOS DO NORDESTE

Fortaleza

Salvador

RECIFE

35,26%

33,47%

35,42%

Fonte:
Ministério do Trabalho
e Emprego

TOTAL NE

PERNAMBUCO

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

56,10%

53,53%

64,70%

58,95%

56,16%

RIO GRANDE
DO NORTE

43,92%

PARAÍBA

ALAGOAS

SERGIPE

BAHIA

54,77%

60,84%

53,72%

54,30%

Uma parcela de 35,4% dos domicílios
da capital recifense está classificada
na situação de pobreza. O município do
Recife apresentou a maior concentração de domicílios com renda que varia entre mais de ¼ até ½ salários mínimos, quando comparado as capitais
de Fortaleza e Salvador. Este indicador
tem sua fonte no Censo 2010, cuja pesquisa anterior ocorreu no ano de 2000,
por isso, não é possível calcular para os
anos imediatamente anteriores.

EXPEDIENTE
OBSERVATÓRIO DO RECIFE
Rua do Riachuelo, 105, sobreloja, Boa Vista
Recife - PE | CEP 50050-400
Telefone: (81) 3418.1180
http://observatoriodorecife.com.br
Núcleo Executivo (NEx)
Rubén Pecchio
Cármen Cardoso
Kilsa Rocha
Fernando Holanda
Daniel Valença
Cristina Queiroz
Equipe Técnica
Marcelo Negromonte | Assessoria de comunicação
Lígia Lima | Assessoria de Projetos
Renato Rocha | Assessoria Jurídica
Coordenação Geral, Projeto Editorial e Edição
Marcelo Negromonte
Projeto Gráfico e Diagramação
Vitrola Banana Estúdio Criativo
(http://vitrolabanana.com.br)
Metodologia, Coleta e Cálculo dos Iindicadores
Osângela Sena

