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De acordo com o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o 
emprego celetista no Recife, em janeiro de 2022, apresentou um saldo positivo de 1.819.
Conforme a nova atualização das séries históricas (base com ajustes), o número de 
empregos ativos em Recife no primeiro mês de 2022, contabilizou 498.577 vínculos, o que 
representa uma variação de 0,37% em relação ao estoque do mês anterior, e 6,21% ante os 
números registrados nos últimos doze meses.
Dentre as novas contratações 36% foram de mulheres, e 64% homens. Em relação ao grau 
de instrução, as maiores contratações foram de cidadãos com o ensino médio completo, 
representando 64% do total Recife. As contratações com ensino superior completo 
representaram 17% do total contratado no ano. 
Dentre os grupamentos econômicos pesquisados, dois apresentaram saldos positivos, 
Serviços e Construção, tendo o setor de Serviços com a maior alta na geração do emprego, 
contabilizando 2.655 vínculos. O segmento de Construção ficou em segundo lugar com 
1.529 novos postos de trabalho. 
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Tabela: Estoque de Empregos Ativos em Janeiro de 2022
Fonte: CAGED (com ajustes até janeiro de 2022). 
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Gráfico: Participação dos Setores nos Empregos 
Ativos em Janeiro de 2022
Fonte: CAGED (com ajustes até janeiro de 2022). 



Comparando os empregos ativos em janeiro/2022 por número de habitantes, Recife 
continua com o melhor número dentre as capitais. Sendo o 2º melhor saldo per capita.

Dentre as 20 cidades brasileiras que mais criaram empregos em janeiro de 2022, Recife foi 
a 9ª em geração de postos de trabalho.

CIDADES COM MAIOR GERAÇÃO DE EMPREGOS EM JAN 2022  

Nota: Os dados do CAGED divulgados em 10/03/2022 apresentou nova revisão nas bases de 
dados/séries históricas. Conforme notas técnicas do Ministério do Trabalho e Previdência, os dados, 
contabilizam empregos gerados com carteira assinada, a partir de estatísticas e informações geradas 
por meio dos sistemas do eSocial, CAGED e Empregador Web. Com a nova metodologia de apuração dos 
dados e consequentemente as modificações realizadas nas séries históricas, registra-se o início de uma 
medição com patamares mais baixos que os divulgados anteriormente

Capitais
do Nordeste

Empregos
Ativos

Saldo
Janeiro 

2022

Maceió

Recife 498.577 1.819

São Luís 266.880 34

163.002Aracaju 121

Natal 203.447 60

Fortaleza 646.029 -790

Teresina 187.099 202

João Pessoa 174.361 6

Salvador 585.088 4.674

199.700 439

Empregos ativos em 
relação à População

0,300

0,239

0,242

0,227

0,239

0,215

0,211

0,202

0,194

Saldos acumulados em 
relação à População

0,004

0,000

0,001

0,000

-0,001

0,001

0,000

0,008

0,002

População

1.661.017

1.115.932

672.614

896.708

2.703.391

871.126

825.796

2.900.319

1.031.597
Tabela: Comparação entre Recife e outras capitais do Nordeste
Fonte: CAGED (com ajustes até dezembro de 2021).

São Paulo - SP
Curitiba - PR
Vacaria - RS

Salvador - BA
Goiânia - GO

Rio de Janeiro - RJ
Brasília - DF
Franca - SP

Recife - PE
Florianópolis - SC

Itapema - SC
Joinville - SC

Fraiburgo - SC
Belém - PA

Lauro de Freitas - BA
Blumenau - SC

Aracruz - ES
Porto Alegre - RS

Guarulhos - SP
Sorriso - MT

17.430
7.288

5.309
4.674

4.273
3.480

3.107
2.409

1.819
1.706
1.646
1.529
1.518
1.357
1.338
1.244
1.239
1.217
1.217
1.196

Fonte: CAGED

Fonte: CAGED (com ajustes até janeiro de 2022)



VARIÁVEIS

Tempo de abertura
de empresas

Tempo de viabilidade
de empresas

Tempo de registro
de empresas

2 dias 15 horas

1 dia 5 horas

1 dia 10 horas

1 dias 11 horas

1 hora

1 dia e 10 horas

1 dia e 4 horas

1 dia e 4 horas

-

MÉDIA JANEIRO 2021 MÉDIA JANEIRO 2022 REDUÇÃO DO TEMPO

EMPRESAS ATIVAS EM 2021
Em janeiro de 2022, segundo o Painel do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, 
Recife registrou um total de 155.921 empresas ativas, sendo 83% (129.563) microempresas, 
7% (11.505) empresas de pequeno porte, e 10% (14.853) outros. Na análise comparativa entre 
o total de empresas abertas no referido período, com o total de empresas extintas, o Recife 
apresentou um saldo positivo de mais de 1.872 empresas. 
Em jan/2022, o tempo médio para abertura de empresas em Recife ficou em 1 dia e 11 horas. 
A média nacional registrada foi de 2 dias e 7 horas. 

IPCA - FEVEREIRO 2022
Recife registrou em fevereiro de 2022 um Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
de 0,97%, A variação acumulada no ano foi de 
1,38%. O IPCA Recife ficou 0,04% abaixo da 
inflação Brasil, que fechou o mês com 1,01%. 
O maior índice foi registrado no Grupo Educação 
6,18%, e Artigos de Residência com 1,77%. Dentre às 
cidades pesquisadas, Recife apresentou o 8º 
menor índice de inflação, junto com Belém (PA) que 
apresentou a mesma taxa de 0,97%. As maiores 
inflações foram registradas em São Luís (MA), 
1,33% e no Rio de Janeiro (RJ) 1,32%.

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 no primeiro bimestre de 
2022 já beneficiou mais de 538 empreendedores com a liberação de mais R$ 803 mil.

Beneficiados no primeiro
bimestre de 2022

538 EMPREENDEDORES
R$ 803 mil

Índice geral e grupos
de produtos e serviços

Vestuário

Despesas pessoais

Artigos de residência

Educação

Comunicação

Transportes

Saúde e cuidados pessoais

Habitação

Índice geral

Alimentação e bebidas

Variação 
mensal (%)

0,28

0,55

1,09

6,18

0,23

0,38

0,93

1,77

0,97

0,80

Tabela: Índice geral e grupos de produtos e serviços
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - Janeiro 2022



SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Com uma participação de 10% no total do ISS arrecadado no 1º bimestre de 
2022, as atividades ligadas ao setor de Construção Civil, registrou um 
faturamento de mais de R$ 663 milhões, representando 53% a mais quando 
comparados com os números do primeiro bimestre de 2021.
As empresas ligadas a Construção de Edifícios, contabilizou 32% do total 
faturado no setor, seguido pelos Serviços de Engenharia com 27%.
Em janeiro 2022, o segmento de Construção com 1.529 novos postos de 
trabalho, ficou em segundo lugar dentre os grupos de atividades com maior 
geração de empregos.

26%
327mil

Com uma participação de 18% na arrecadação total de ISS do 
município, no primeiro bimestre de 2022, a referida área registrou 
em janeiro de 2022, mais de 51 mil empregos ativos formais, 
apresentando uma variação positiva de 1,15% em relação ao total 
contabilizado em dez/2021.

Grande parte do conglomerado de hospitais, clínicas, laboratórios e 
centros de diagnósticos clínicos e por imagem está concentrado no 
bairro da Ilha do Leite e seu entorno. Contando com mais de 3 mil 
estabelecimentos de saúde, sendo 86% da rede privada e 14% da 
pública, 59 tipos de serviços especializados e mais de oito mil leitos 
hospitalares. O faturamento das atividades de saúde, localizadas 
na referida área, ainda no primeiro bimestre de 2022 foi de R$ 863 
milhões, cerca de 65% do total do Setor de Saúde em Recife.

O faturamento das atividades de 
saúde no primeiro bimestre de 2022 
nos serviços de saúde localizados no 
bairro da Ilha do Leite e seu entorno

SETOR DE SAÚDE
2º POLO MÉDICO DO BRASIL

ARRECADAÇÃO ISS 
No primeiro bimestre de 2022, o Recife registrou um crescimento de mais de 21% na 
arrecadação de ISS, ante os resultados do mesmo período de 2021. Números que apontam 
cada vez mais para retomada da economia. Os setores que contabilizaram as maiores 
participações no total arrecadado, foram: Serviços com 26%, Educação com 20% e Saúde com 
18%. Registra-se ainda que o setor de Construção Civil, apresentou uma participação de 10% 
no total arrecadado no bimestre.

SETOR DE SERVIÇOS
Responsável por 26% da arrecadação total de ISS do 
Recife no primeiro bimestre, as atividades econômicas 
ligadas ao setor de serviços, uma das principais áreas 
na geração de emprego e renda no Recife, em janeiro 
de 2022 com mais de 327 mil empregos formais, 
registrou uma variação positiva de 0,82% ante os 
empregos ativos contabilizados em dez/2021.

da arrecadação 
total de ISS do Recife
no primeiro bimestre

18%
da arrecadação total de ISS do
Recife no primeiro bimestre

empregos formais

28milempregos
ativos formais

51mil
R$ 863
milhões

R$ 663 milhões

empregos
formais 
ativos

Foi arrecadado no 1º bimestre de 2022

a mais que o mesmo
período em 2021

R$ 1,3 BILHÃO
Faturamento no 1º bimestre 2022

SETOR DE EDUCAÇÃO
Com a segunda maior participação no ISS arrecadado 
no 1º bimestre 2022, foram contabilizados para as 
atividades ligadas a Educação um faturamento de R$ 
1,3 bilhão. Dentre as principais divisões do referido 
setor, as instituições ligadas ao Ensino Fundamental 
registraram 5,28% de participação, Educação Superior 
– Graduação + Pós-Graduação 4,37%, Educação 
Infantil 2,97%, e Ensino Técnico 0,31%.

Em janeiro 2022, o setor apresentou um total de 
28.200 empregos ativos formais.

327mil

da arrecadação 
total de ISS do Recife
no primeiro bimestre

53%



Importante setor da economia do Recife, as empresas com atividades ligadas a área de TIC, 
contabilizaram no primeiro bimestre de 2022 mais de R$ 330 milhões de faturamento, a 
maioria, 35% desde total, foi apurado nas empresas que prestam serviços de desenvolvimento 
e licenciamento de programas de computador customizáveis. 
Destaca-se que no referido período, do total de ISS arrecadado em Recife, o setor foi 
responsável por 6%.

TIC – TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

Em janeiro 2022, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, registrou 
um total de 819.931 passageiros (embarques e desembarques), representando 17% a mais do 
movimento apresentado em jan/2021.  Recife continua com a 5ª colocação no ranking nacional 
de passageiros. Ainda segundo a ANAC, no referido período, foram contabilizados 6.535 
pousos e decolagens. 
Nos aeroportos localizados na Região Nordeste, o de Recife foi responsável por 22,65% da 
movimentação de passageiros (embargues+desembarques) da referida região, ficando em 1º 
lugar no ranking. O aeroporto de Salvador com 19,15%, ficou em segundo lugar, e o de Fortaleza 
com 16,09% registrou a terceira posição.
Em relação a movimentação de cargas (envio + recebimentos), no mesmo período, foram 
movimentados 5.120.255 (kg), ficando Recife na 4ª posição do ranking, atrás apenas dos 
aeroportos de Guarulhos, Campinas e Manaus. Considerando os aeroportos localizados 
na Região Nordeste, Recife foi responsável por 37,62% da movimentação da referida 
região, ficando em 1º lugar no ranking. O aeroporto de Fortaleza ficou em segundo com 
23,54% e o e Salvador em terceiro com 19,91%.

AEROPORTO

Com um faturamento de R$ 3,67 bilhões no ano de 2021 (28,6% a mais que em 2020), o Porto 
Digital do Recife, detém um alto grau de suporte ao empreendedorismo para o Recife. Em 2021 
fechou o ano com 355 empresas embarcadas, e contou com mais de 14 mil profissionais, 
registrando um crescimento de 10,5% quando comparados com o total de colaborados em 
2020. 

PORTO DIGITAL
RESULTADOS 2021
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857.580 819.931 785.185 693.264 687.333 638.010 582.285 530.227

Fonte: ANAC - Passageiros janeiro/2022



EXPORTAÇÕES EM US$ MILHÕES 
No ano de 2021, o Recife registrou US$ 136,23 milhões em exportações, com um aumento de 
24,5% em relação ao ano anterior. No primeiro bimestre de 2022, o Recife contabilizou US$ 
10,67 milhões em exportações, com um aumento de 43,2% em relação ao mesmo período de 
2021. 
No bimestre janeiro/fevereiro 2022, os principais destinos foram Estados Unidos (32,5%), Benin 
(14,3%), Portugal (11,6%) e China (10,2%). Os produtos mais exportados foram crustáceos (21%), 
óleos de petróleo e de minerais betuminosos (16%), peixes congelados (15%), coque de 
petróleo/betume de petróleo/outros resíduos de petróleo (13%), e minerais de manganês e seus 
concentrados (8,6%).

Desenvolvida pela startup Gov Tech Bright Cities, 
ferramenta reúne informações sobre projetos, 
intervenções e ações públicas com diagnósticos que 
ajudam na criação, ajustes e importação de políticas.

A Prefeitura do Recife passa a contar com mais uma importante 
ferramenta de apoio à gestão. Com foco em uma administração 
feita de forma mais moderna e eficiente, os gestores municipais 
passam a contar com os serviços da startup Gov Tech Bright 
Cities. A plataforma tem por objetivo oferecer informações que 
ajudem as cidades a se tornarem ambientes cada vez mais 
inteligentes. O contrato com o Executivo Municipal foi assinado no 
início da semana junto à Empresa Municipal de Informática do 
Recife (Emprel) e ficará à disposição de toda a gestão. 

Legislação 5G

O decreto, assinado pelo prefeito João Campos, dispensa de 
licenciamento as empresas que desejam instalar pequenas 
antenas e estações transmissoras e de radiocomunicação. 
Sinal 5G permite troca de grandes volumes de dados em 
altíssima velocidade e segurança

Em visita técnica, gestores do Recife conhecem 
experiência da PPP educacional da Prefeitura de 
Belo Horizonte

Equipe conheceu o modelo de parceria da capital mineira. Recife 
iniciou levantamentos para consolidar concessão que vai construir 
44 novos equipamentos na rede municipal de ensino. Projeto se 
limita apenas à disponibilização da infraestrutura das creches, 
continuando a cargo da Prefeitura do Recife toda a coordenação 
pedagógica e contratação de profissionais de Educação.

NOTÍCIAS

Todas as notícias completas estão no nosso site: 
desenvolvimentoeconomico.recife.pe.gov.br
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