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Com o 8º mês consecutivo 
de alta na geração de postos 
de trabalho, e o 10º no ano, 
em novembro de 2021 foi 
registrado um saldo de 6.034 
postos de trabalho, sendo o 
maior saldo positivo 
registrado.  O estoque total 
de vínculos formais ativos, no 
mesmo período contabilizou 
501.473 vínculos, o que 
representa uma variação de 
1,22%. Os setores que mais 
impactaram positivamente 
foram: Serviços, com 10.244 
postos de trabalho gerados 
(+2.997), seguido pelo 
Comércio, com 4.909 
(+2.614). A maior variação 
relativa foi no setor de 
comércio, 2,61%. O setor 
agropecuário registou queda 
de (-1,45%). No acumulado 
do ano de 2021, foi registrado 
saldo positivo de 29.694 
empregos, decorrentes de 
168.503 admissões e de 
138.809 desligamentos (com 
ajustes até novembro de 
2021), com variação de 
6,29%. 

Comparando os empregos ativos atuais por número de 
habitantes, Recife aparece com o melhor número dentre as 
capitais nordestinas.

Gráfico: Dinâmica de Empregos Formais no Recife -  2020 a 2021
Fonte: ME/CAGED

CAPITAIS
NORDESTE

EMPREGOS
FORMAIS ATIVOS

EMPREGOS ATIVOS 
EM RELAÇÃO À 

POPULAÇÃO

Fortaleza 670.857 0,2482

Salvador 572.748 0,1975

Natal 212.862 0,2374

Maceió 202.200 0,1960

Teresina 191.261 0,2196
João Pessoa 177.741 0,2152

Aracaju 159.774 0,2375

Recife 501.473 0,3019

São Luís 270.084 0,2420
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IPCA – RECIFE

SETOR DE TURISMO

IPCA – RECIFE – 2021

Recife registrou no mês de novembro/2021 um 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 1,02%, menos (-0,07%) da taxa de 
1,09% registrada em out/2021. Em Recife a 
variação acumulada no ano é de 9,27%. 
Analisando os números por grupos de produtos e 
serviços, duas das nove categorias apresentou 
baixa: Saúde e Cuidados Pessoais com (-1,27%) e 
Educação com (-0,01%). O maior índice de 
novembro de 2021 foi registrado no Grupo 
Transportes com 3,22%, sendo a segunda maior 
taxa a apresentada no Grupo Vestuários 1,58%.  
Em Recife, a maior variação acumulada no ano 
segue no Grupo Transportes 21,05%.

O Turismo é um importante impulsionador da economia e também vetor essencial de valorização sociocultural da 
cidade. Sua cadeia produtiva é uma das mais amplas e complexas, pois é formada pelo conjunto de atividades que 
se articulam em torno do segmento âncora de recepção do turista, como hotelaria, alimentação e serviços de 
atendimento ao turista. 
Em Recife, até novembro 2021 foram registrados mais de 25 mil empregos formais nas atividades econômicas 
ligadas ao setor de hotéis, alojamentos e alimentação, sendo mais de 5 mil empresas inscritas como contribuinte. 
Segundo a Abrasel, Recife é destaque também por ser o maior polo gastronômico no Norte/Nordeste e o 3º do 
Brasil, sendo superado apenas por Rio de Janeiro e São Paulo.

Recife detém o maior PIB per capita entre as 
capitais nordestinas. A cidade vem crescendo 
mais do que as outras capitais da região e 
ampliando a distância na renda per capita. 

AEROPORTO – RECIFE
MOVIMENTAÇÃO AEROPORTO – RECIFE
Movimentação de Passageiros voos domésticos e internacionais 
(embarques e desembarques)

Com mais de 6 mil pousos e decolagens, a movimentação de 
nov/2021 representou 109% do movimento de nov/2019 (antes 
pandemia COVID-19), e 135% em relação aos números de 
nov/2020. Cenário que vem consolidando a retomada da 
movimentação. De janeiro a novembro 2021, Recife continuou 
registrando a 5ª maior movimentação no ranking nacional de 
passageiros. Em relação a movimentação de cargas, no mesmo 
período, foram movimentados 59.396.058 (kg), ficando Recife na 
4ª posição do ranking, atrás apenas dos aeroportos de Guarulhos, 
Campinas e Manaus.
De acordo com o relatório “2021 Winner - The Platinum Award 
Operational Excellence”, o terminal do Recife foi o mais bem 
avaliado do país (único brasileiro situado entre os cinco melhores, 
observando todas as categorias), superando a marca de 90% de 
pontualidade dos voos, levando em conta pousos e decolagens.

Fonte: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

PIB - RECIFE
R$ 52,4 bilhões
PIB - Per capita

R$ 33,2 mil 

RECIFE - POPULAÇÃO
    Área territorial: 

218,843 km²

    Densidade demográfica: 

7.039,64 hab/ km²

    9ª maior cidade do Brasil:

1,7 milhão de habitantes

    7ª maior Região Metropolitana:

4 milhões de habitantes 

Fonte: IBGE

Mês RECIFE (%)
Jan/21
Fev/21
Mar/21
Abr/21
Mai/21
Jun/21
Jul/21

Ago/21
Set/21

0,50
0,77
0,62
0,48
0,76
0,92
0,97
0,66
1,10

Out/21 1,09
Nov/21 1,02

CAPITAIS
NORDESTE

PIB PER 
CAPITA 2019

Fortaleza

R$ 29,14 mil 

Salvador
R$ 22,98  mil 

Natal

R$ 25,77  mil

Maceió
R$ 22,21  mil

Teresina R$ 25,46  mil
João Pessoa

R$ 25,25  mil

Aracaju R$ 26,69  mil

Recife R$ 33,23 mil
São Luís

R$ 28,11  mil

Período Total de passageiros
NOV/2021
NOV/2020
NOV/2019

JAN A NOV 2021

717.857
529.905
683.223

6.536.186
Fonte: IBGE – out 2021

Fonte: IBGE - 2019



Setor com maior faturamento em 2021, representou 25% no total dos segmentos econômicos
Em 2021 contribuiu com 30% na arrecadação do ISS - Recife.
Até novembro de 2021 foram computados mais de 52 mil empregos, 6% a mais que em 2020.

2° maior polo médico do Brasil (Tendo à sua frente apenas o Polo de São Paulo)
Mais de 2,7 mil estabelecimentos de saúde (86% da rede privada e 14% da pública)
59 tipos de serviços especializados e mais de oito mil leitos hospitalares
Até novembro de 2021, registrou mais de 41 mil empregos ativos formais: Crescimento de 8% 
em relação a 2020.
Em 2021 registrou um faturamento de mais de R$ 5,8 bilhões, cerca de 74% do faturamento 
total do setor de Saúde em Recife.

POLO MÉDICO (Ilha do Leite/Paissandu/Soledade/Boa Vista/Derby/
Graças/Madalena/Espinheiro/Santo Amaro)

SETOR SAÚDE

Até novembro de 2021 foram computados mais de 15 mil empregos ativos na referida área, 11% 
a mais que em 2020. 
Mais de R$ 2,1 bilhões:  4º maior faturamento dentre os principais setores, seguindo o patamar 
dos últimos dois anos. 
Participação de 7% no total do ISS arrecadado no Recife. 

Alto grau de suporte ao empreendedorismo para o Recife, com startups instaladas e 
empresas de pequeno, médio e grande porte, o parque tecnológico conta com mais de 13 mil 
profissionais, e 349 embarcadas. O faturamento das empresas localizadas no Porto Digital 
representa mais de 80% do faturamento das empresas de TIC do Recife.

PORTO DIGITAL 

TIC – TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

Recife detém uma concentração econômica no setor de serviços, seguido do comércio
Juntos representam mais de 80% do PIB de Recife
Em 2021 faturamento dos dois grupamentos ultrapassou os R$ 13,8 bilhões, 18% a mais que o 
registrado em 2020.
Até nov/2021 mais de 428 mil empregos ativos permanentes, sendo 76% no setor de serviços 
e 24% no setor comércio. 

SETOR SERVIÇOS + COMÉRCIO



CREDPOP – ANO 2021
VALORES LIBERADOS
Nº DE BENEFICIADOS

TICKET MÉDIO

R$ 4,3 milhões
R$ 2,5 mil
R$ 1,7 mil

Faturamento de mais de R$ 4,4 bilhões: crescimento de 8% quando comparados com os 
valores de 2020, e 15% em relação a 2019.
Em 2021: Participação de 15% no total do ISS Arrecadado no município do Recife
Até novembro de 2021: mais de 34 mil empregos ativos, crescimento de 10% em relação ao 
ano de 2020.

SETOR CONSTRUÇÃO

Inaugurou dia 28 de dezembro o primeiro trecho do 
Parque das Graças, junto à Ponte da Torre.

A obra é parte do projeto Parque Capibaribe, uma proposta 
transformadora para converter as margens do rio em um 
parque linear, com espaço para pedestres, ciclistas, áreas de 
lazer e convivência. Um espaço para contemplação da 
natureza no meio de nossa cidade.

Esse primeiro trecho tem playgrounds infantis, mobiliário 
urbano para contemplar os espaços, além de vários paineis 
artísticos nas paredes que margeiam o parque.

Prefeitura do Recife e BNDES assinam contrato para 
início de estudos de concessão de seis parques urbanos

O prefeito João Campos assinou, dia 14 de dezembro, um 
contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para início aos estudos técnicos 
para concessões de seis parques urbanos no Recife. Esta é a 
primeira etapa que envolve a possibilidade de concessão à 
iniciativa privada dos parques Dona Lindu, Jaqueira, 
Macaxeira, Santana, Caiara e Capibaribe, sem que haja 
cobrança para acessá-los. O acordo prevê que o banco 
nacional custeie todo o valor dos levantamentos, orçado em 
até R$ 2,46 milhões. O diagnóstico deve levar de seis a oito 
meses para ser concluído. A assinatura do contrato ratifica o 
termo de cooperação técnica entre a capital pernambucana 
e o BNDES, celebrado em setembro deste ano.

Criado em março de 2021, com o objetivo principal de 
aumentar as oportunidades de trabalho e renda através da 
criação, ampliação, modernização ou reativação de 
pequenos negócios, formais e informais, individuais e 
coletivos, o Crédito Popular do Recife beneficiou, no 
referido ano, mais de 2.534 empreendedores com a 
liberação de R$ 4.312.900,00 milhões, com um ticket médio 
de R$ 1.702,00.

NOTÍCIAS



Recife assina um contrato pioneiro com a Caixa para 
os estudos da primeira PPP (parceria público privada) 
voltada para habitação por meio de locação social.

A PPP para locação social é um arranjo inovador, que vai 
permitir recuperar imóveis públicos hoje degradados para, 
depois de um retrofit, permitir a ocupação por meio de 
moradia. Parte do aluguel passaria ser subsidiado pelo Poder 
Público para famílias de renda mais baixa. É um arranjo para 
moradia popular comum em outros países, mas ainda pouco 
utilizado no Brasil.

É o Recife Virado para atrair novos recursos para a cidade, 
enfrentar o déficit habitacional, trazer moradia para um local 
próximo ao trabalho, melhorar a mobilidade ao reduzir 
deslocamentos, estimular a ocupação do Centro e gerar mais 
empregos.

Prefeitura do Recife anuncia criação de comitê gestor 
do Centro durante reunião de Frente Parlamentar

A chefe do Escritório de Gestão do Centro do Recife, Ana 
Paula Vilaça, apresentou, no dia 6 de dezembro, aos 
vereadores da Frente Parlamentar em Defesa do Centro do 
Recife o Programa Recentro, lançado pelo prefeito João 
Campos, no mês de novembro. A iniciativa compreende ações 
para a revitalização da área central da cidade, entre as quais 
a atração de investimentos, incentivo à moradia, 
preservação do patrimônio histórico e cultural, estímulo ao 
turismo e outros projetos. A gestora destacou que os 
aspectos fundamentais do Escritório são a escuta, o diálogo 
e a governança. Ela também anunciou que será criado um 
Comitê Gestor do Centro, que será composto por 
especialistas, estudiosos, uma instância de governança que 
as pessoas possam opinar e que se enxerguem na 
implementação das ações.

Programa Crédito Popular do Recife (CredPop Recife) 
amplia no primeiro mês de 2022 o número de 
oportunidades

O CredPop aumentou seu número de oportunidades nesse 
primeiro mês do ano, passando de 1,5 mil para 2 mil vagas de 
pré-cadastros mensais para micro e pequenos 
empreendedores. Todas as pessoas que tiverem cadastros 
aprovados e as que já foram beneficiadas com recursos em 
meses anteriores terão acesso também a um curso de curta 
duração promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), com orientações e 
informações sobre planejamento financeiro e contratação de 
crédito.


