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Em fevereiro de 2022, com base nos dados divulgados no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados - CAGED, o emprego celetista no Recife, apresentou um saldo positivo de 
2.294. 
Conforme as séries históricas (base com ajustes), o número de empregos ativos em Recife 
no segundo mês de 2022, contabilizou 500.887 vínculos, o que representou uma variação de 
0,46% em relação ao estoque contabilizado em janeiro/2022, e 6,10% ante os números 
registrados nos últimos doze meses. 
Comparando os saldos dos admitidos por gênero, dentre as novas contratações, 57% foram 
de mulheres e 43% homens. Em relação ao grau de instrução, as maiores contratações 
foram de cidadãos com o superior completo, representando 54% do total Recife. As 
contratações com ensino médio completo representaram 38% do total contratado em 
fevereiro /2022. Registra-se também que a maioria, 39% dos novos postos de trabalho 
foram na faixa etária de 18 a 24 anos.
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Fonte: CAGED (com ajustes até fevereiro de 2022)

Fonte: CAGED (com ajustes até fevereiro de 2022)



R$ 5,5 milhões
3.355

Dentre os grupamentos econômicos pesquisados, três apresentaram saldos positivos, 
Serviços, Construção e Indústria. O setor de Serviços registrou a maior alta na geração do 
emprego, passando a contabilizar 330.208 vínculos ativos. O referido segmento detém 66% 
do total de empregos ativos no Recife.

Dentre as 50 cidades brasileiras que mais criaram empregos no segundo mês de 2022, 
Recife foi a 15ª em geração de postos de trabalho. As cidades que mais contrataram em 
fevereiro 2022 foram São Paulo com um saldo de 36.229, e Rio de Janeiro com 12.076.

Dentre as capitais NE, Recife registra o melhor número de empregos ativos em relação a 
população, e o 4º melhor saldo per capita.

Tendo como público alvo os empreendedores individuais, formais ou 
informais, microempresas, empresas de pequeno porte e 
organizações econômicas de caráter coletivo e solidário, o Crédito 
Popular do Recife no primeiro trimestre de 2022 já beneficiou mais 
de 821 empreendedores com a liberação de mais R$ 1,2 milhão.
Desde a sua criação, em março de 2021 já foram liberados mais de 
R$ 5,5 milhões para 3355 beneficiários.

liberados desde sua criação

beneficiários 
desde sua criação

Fonte: CAGED (com ajustes até fevereiro de 2022)

Fonte: CAGED (com ajustes até fevereiro de 2022)

Grande
Grupamento

Estoque de 
Empregos Ativos

Comércio

99.343

Indústria

36.357

Serviços

330.208

Total

500.887

Construção

33.069

Agropecuária

1.910

Capitais
do Nordeste

Empregos
Ativos

Saldo
Fevereiro 

2022

Maceió

Recife 500.887 2.294

São Luís

Fortaleza

Natal

Aracaju 164.452 1.434

Teresina

João Pessoa

Salvador

Empregos ativos em 
relação à População

0,3016

0,2445

Saldos acumulados em 
relação à População

0,0014

0,0021

População

1.661.017

672.614

268.950 2.084 0,2410 0,00191.115.932

650.841 5.287 0,2407 0,00202.703.391

204.343 925 0,2279 0,0010896.708

187.946 912 0,2158 0,0010871.126

175.049 865 0,2120 0,0010825.796

588.854 3.723 0,2030 0,00132.900.319

200.616 1.027 0,1945 0,00101.031.597



VARIÁVEIS

Tempo de abertura
de empresas

Tempo de viabilidade
de empresas

Tempo de registro
de empresas

3 dias e 21 horas

1 dia e 8 horas

2 dia e 13 horas

1 dia e 11 horas

7 horas

1 dia e 4 horas

2 dias e 10 horas

1 dia e 1 hora

1 dia e 9 horas

MÉDIA FEVEREIRO 2021 MÉDIA FEVEREIRO 2022 REDUÇÃO DO TEMPO

MAPA DE EMPRESAS 2022

FATURAMENTO DAS EMPRESAS

Segundo o levantamento de dados do mês de fevereiro de 2022, divulgados no Painel do 
Mapa de Empresas do Ministério da Economia, Recife registrou um total de 157.965 
empresas ativas, sendo 83% (131.421) microempresas, 7% (11.642) empresas de pequeno 
porte, e 10% (14.902) 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 
1.590 empresas. Em fevereiro/2022, Recife, com um tempo de 1 dia e 11 horas, continuou 
apresentando uma média para abertura de empresas abaixo da média nacional que 
registrou 1 dia e 22 horas.

Comparando os tempos de abertura, viabilidade e registro de empresas computados em 
fev/22, com o mesmo período em 2021, Recife apresentou redução de tempo em todas as 
etapas. 

Em março de 2022 o total faturado pelas empresas inscritas como contribuintes no 
município de Recife, contabilizaram um crescimento de 20,4% ante os números de fevereiro 
de 2022, e 26,8% quando comparados com o total de jan/22. Na análise dos números de 
março/22 com os números do mesmo período no ano anterior o crescimento registrado foi 
de 10%.
No total do primeiro trimestre de 2022, foram apresentados mais de R$ 8,4 bilhões de 
faturamento. Tendo os setores de Saúde, Construção Civil, e Educação, com 24%, 12,4% e 
9,4%, respectivamente, registrado as maiores participações. 
Na comparação do 1º trimestre/2022 com o mesmo período em 2021, o total de empresas 
inscritas como contribuintes no município de Recife, apesentou um crescimento de 25%.

ARRECADAÇÃO ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Em março de 2022, Recife registrou um aumento na arrecadação do ISS de 10,1% em 
comparação com o mesmo período do ano de 2021. Na análise mensal, o crescimento em 
relação a fevereiro ficou em 22%. Resultados que vem sinalizando cada vez mais a retomada 
econômica. 
De acordo com os levantamentos realizados nos três primeiros meses de 2022, o número de 
emissões de Notas Fiscais aumentou 32% em comparação ao mesmo período de 2021. 

Fonte: Painel do Mapa de Empresas / Ministério da Economia

Fonte: SEFIN/PRC

Fonte: SEFIN/PRC



EXPORTAÇÕES EM US$ MILHÕES
No primeiro trimestre de 2022, o Recife contabilizou US$ 23,73 milhões em exportações, com 
um aumento de 63,9% em relação ao mesmo período de 2021. 
No trimestre janeiro/fevereiro/março 2022, os principais destinos foram Peru (37,9%), 
Estados Unidos (16,9%), Benin (10,3%), Portugal (9,1%) e China (6,24%). Os produtos mais 
exportados foram Barras de ferro e aço laminados/forjados (25%), Produtos semifaturados 
de ferro e aço não ligados (13%), Óleos de petróleo e de minerais betuminosos (13%), 
Crustáceos (10%), Coque de petróleo/betume de petróleo/outros resíduos de petróleo (9%), 
e peixes congelados (7%).

37,9%Peru
16,9%EUA

10,3%Benin

9,1%Portugal
6,24%China

IPCA MARÇO 2022

Os maiores índices foram 
registrados no Grupo Artigos 
de Residência com 5,27%, 
Transportes 4,19%, e 
Alimentação e bebidas com 
3,36%. Dentre às cidades 
pesquisadas, Recife 
apresentou o 8º menor índice 
de inflação, junto com 
Salvador (BA) que apresentou 
a mesma taxa de 1,53%. As 
maiores inflações foram 
registradas em Curitiba com 
2,40%, Goiânia (GO) com 
2,10% e São Luís (MA) com um 
índice de 2,06%.

Em março 2022, Recife registrou um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
de 1,53%, com uma variação acumulada no ano de 2,94%. O IPCA Recife ficou 0,09% abaixo 
da inflação Brasil, que fechou o mês com 1,62%. 

Fonte: GovBr/ Ministério da Economia

Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Índice geral e grupos
de produtos e serviços

Vestuário

Despesas pessoais

Artigos de residência

Educação

Comunicação

Transportes

Saúde e cuidados pessoais

Habitação

Índice geral
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Recife - PE

Confins - MG

Salvador - BA

Rio de Janeiro - RJ
(Galeão)

Rio de Janeiro - RJ
(Santos Dummond)

Fortaleza - CE

Porto Alegre - RS

Campinas - SP

Brasília - DF

São Paulo - SP

Guarulhos - SP 5.181.993

2.358.565

2.167.066

1.618.497

1.437.111

1.363.308

1.262.641

1.194.168

1.135.656

999.924

924.769

Índice de Concorrência dos Municípios
Brasileiros – ICM

44

posição entre os 58 maiores 
municípios examinados (acima 

de 500 mil habitantes)

A cidade do Recife pontuou acima das médias nacional e do Nordeste em novo indicador do 
Governo Federal, que afere o ambiente concorrencial e regulatório no Brasil.

AEROPORTO
Com a 5ª posição no ranking nacional em 
movimentação, o Aeroporto Internacional do 
Recife/Guararapes - Gilberto Freyre registrou 
uma variação positiva de 17,8%, no 
comparativo anual da movimentação de 
passageiros via voos domésticos e 
internacionais, embarques e desembarques, 
regulares e não regulares no período: 2021 e 
2022.
Segundo a ANAC, em fevereiro 2022, foram 
contabilizados um total de 617.180 
passageiros (embarques e desembarques), e 
5.282 pousos e decolagens. 
Nos aeroportos localizados na Região 
Nordeste, o de Recife foi responsável por 
23,96% da movimentação de passageiros 
(embargues+desembarques) da referida área, 
ficando em 1º lugar no ranking. O aeroporto 
de Salvador com 19,45%, ficou em segundo 
lugar, tendo na sequência do ranking com 
16,21% o de Fortaleza. 
Ainda segundo a ANAC, com relação ao 
volume de cargas (envio + recebimentos), no 
mês de fev/2022, foram movimentados 
5.054.231 (kg), ficando Recife na 6ª posição 
do ranking nacional. Considerando os 
aeroportos localizados na Região Nordeste, 
Recife foi responsável por 36% da 
movimentação da referida região, ficando em 
1º lugar no ranking. O aeroporto de Fortaleza 
ficou em segundo com 25% e o e Salvador em 
terceiro com 19%.

Fonte: ANAC - Passageiros fevereiro/2022

516,6 foi a pontuação de
Recife no índice

pontos acima da
média nacional 50 pontos acima da

média Nordeste

15º



Principais destaques - ICM

Índice de Cidades Empreendedoras - ICE

Liderança entre as 12 cidades do Nordeste avaliadas com posição acima das médias 
nacional e nordestina

Acima do resultado nacional

O ICM tem como principal objetivo realizar uma avaliação do ambiente de negócios dos 
municípios brasileiros, assim como a disseminação e a troca de experiências entre as 
cidades.

Recife avançou 19 posições em comparação ao levantamento de 2020.

única cidade da região entre as 20 maiores do País no ICE

O Índice de Cidades Empreendedoras tem como objetivo analisar o ambiente de negócios 
das 100 + 1 cidades mais populosas do Brasil, para mostrar quais cidades possuem as 
condições mais propícias para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor e por que.

Fonte: Ministério da Economia

Fonte: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)/Endeavor

18º
RECIFE LIDERA NO NORDESTE

lugar entre 101 municípios
mais populosos do Brasil

17ª
55º

posição na determinante
“Infraestrutura”

8ª posição geral no País,
com 7,1813 de pontuação.
Comparado com o resultado
de 2020, a cidade avançou
sete posições. 

30ª posição em
“Inovação”

“Empreendendo no Município" Nota 71,0

“Infraestrutura e Uso do Solo" Nota 52,6

"Concorrência em Serviços Públicos” Nota 68,2

“Construindo no Município” Nota 45,5

lugar em “Ambiente Regulatório” - avançando 31 colocações
em comparação com os resultados de 2020

Melhor performance
na determinante“Capital Humano”



Prefeitura do Recife autoriza início dos estudos 
técnicos de concessão para construir 44 novas 
creches e criar mais de 5 mil vagas

BNDES contratou as consultorias FGV Projetos, Dal Pozzo 
Advogados e Faccio Arquitetura para produzir os 
levantamentos e estruturar edital de licitação. O valor dos 
estudos teve um deságio de 42%, resultando num valor final de 
aproximadamente R$ 1,5 milhão

Foi publicado no Diário Oficial do Município de 
Recife o DECRETO Nº 35.511 que regulamenta 
a instituição de ambientes experimentais de 
inovação científica, tecnológica, urbanística e 
empreendedora, sob o formato de bancos de 
testes regulatórios e tecnológicos

O Programa “Recife Living Labs” busca apoiar e estimular a 
constituição e consolidação de ambientes de inovação, por 
meio de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos 
de cooperação envolvendo empresas localizadas ou não no 
Município do Recife, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), 
Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTIs),  
Instituições de Ensino Superior (IES) e organizações de direito 
privado com atividades de pesquisa e desenvolvimento que 
objetivem a geração de inovações

E.I.T.A Recife é destaque como case de inovação 
aberta em evento do Tribunal de Contas da União

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Dubeux, 
detalhou potencialidades da iniciativa, listou etapas do 
ciclo, as temáticas envolvidas, soluções pré-determinadas e 
benefícios para a cidade e população com novo modelo de 
desafio público

Prefeitura do Recife publica a convocação dos 
aprovados na Seleção Pública Simplificada para 
formar a equipe do Investe Recife

Foi publicado sábado, dia 26 de março, no Diário Oficial do 
Município, a Portaria Conjunta nº 036/2022 da SECRETARIA  
DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL e  
SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, contendo a convocação 
dos candidatos aprovados na Seleção Pública Simplificada 
para contratação temporária de Especialista Sênior em 
Promoção de Investimentos, Especialista Sênior Jurídico, 
Especialista Pleno Comunicação, Especialista Pleno em 
Planejamento e Prospecção, Especialista Pleno Licenciamento 
e Especialista Júnior, de acordo com as vagas disponibilizadas 
no Edital 002/2021.

NOTÍCIAS



Prefeitura do Recife projeta investimento histórico 
de R$ 1,6 bilhão até 2024

Prefeito João Campos revelou o valor do maior ciclo de 
investimentos da história do município durante a apresentação 
do Plano Estratégico do Recife

Credpop Recife inicia buscas ativas de 
empreendedores nos bairros da cidade

Iniciativa da Prefeitura do Recife, que vai percorrer os 
corredores de comércio do Ibura, Torre e Prado entre os dias 8 a 
19 deste mês, visa divulgar o programa nos bairros e ampliar o 
número de beneficiados. Programa já liberou mais de R$ 5,5 
milhões em recursos

Prefeitura promove o Recife como destino de 
negócios na Feira Mundial de Dubai

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Rafael Dubeux, integrou comitiva 
brasileira na Expo Dubai 2020 e promoveu a capital 
pernambucana em reuniões com empresas e companhias 
internacionais.

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

Expediente
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