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Em março 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 
2.321. Nos três primeiros meses de 2022, a cidade vem registrando alta consecutiva no 
indicador.
Conforme as séries históricas (base com ajustes), o número de empregos ativos no Recife 
em março de 2022 contabilizou 503.199 vínculos, o que representou uma variação de 0,46% 
em relação ao estoque apresentado em fevereiro de 2022 e 6,73% ante os números 
registrados nos últimos doze meses. 
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Fonte: CAGED (com ajustes até março de 2022)

Fonte: CAGED (com ajustes até março de 2022)



Dentre os grandes grupamentos, o setor de Serviços foi o responsável pela alta na geração 
de empregos no Recife. O segmento contratou 10.723 profissionais, gerando saldo positivo 
de 1.936 vínculos de trabalho e contabilizando um crescimento de 0,59% no total de 
empregos ativos, quando comparados com fevereiro deste ano. O setor de Construção, com 
o segundo maior saldo positivo, apresentou uma variação de 1,98% na comparação com o 
mês anterior.

Comparando os admitidos por gênero, do total das 16.572 contratações no mês de março, 
10.230 foram homens e 6.342 de mulheres. Registra-se também que a maior parte da força 
de trabalho admitida - 5.112 trabalhadores - tem entre 30 e 39 anos, seguida pela faixa 
etária dos 18 a 24 anos - 3.637. No recorte por escolaridade, profissionais com ensino médio 
completo correspondem por 10.752 contratos firmados no período.
Dentre as capitais do nordeste, o Recife contabilizou o terceiro maior saldo positivo, 
registrando o melhor número de estoques de empregos ativos em relação à população e o 
melhor saldo per capita.

Fonte: CAGED (com ajustes até março de 2022)

Fonte: CAGED (com ajustes até março de 2022)

Capitais
do Nordeste

Empregos
Ativos

Saldo
Fevereiro 

2022

Maceió

Recife 503.199 2.321

São Luís

Fortaleza

Natal

Aracaju 164.636 215

Teresina

João Pessoa

Salvador

Empregos ativos em 
relação à População

0,3029

0,2448

Saldos acumulados em 
relação à População

0,0014

0,0003
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1.661.017

672.614
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Na apuração de março de 2022, dentre as 30 cidades brasileiras que contabilizaram os 
maiores saldos positivos em empregos, o Recife ficou com a 8ª posição. No referido período, 
São Paulo contabilizou o maior saldo positivo com 9.656, ficando em 1º lugar na geração de 
empregos. Belo Horizonte ficou em segundo com 4.928. Seguindo o ranking, a cidade do Rio 
de Janeiro apresentou saldo de 4.904.

Com base no resultado divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão do 
Governo Federal, o Recife atingiu a nota B na Capacidade de Pagamento (Capag) e se 
credenciou para realizar operações de crédito em bancos nacionais e internacionais. A nota 
conquistada passa a permitir o acesso para linhas de financiamento com juros mais baixos 
e prazos vantajosos, que vão viabilizar o maior ciclo de investimentos da história da capital 
pernambucana. A previsão formalizada no plano estratégico do Município é realizar aportes 
da ordem de R$ 1,6 bilhão até 2024. 

CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG)



A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que 
querem contrair novos empréstimos com garantia da União. A análise da capacidade de 
pagamento verifica, além da situação fiscal das cidades, o impacto de novos 
endividamentos para as contas, avaliando o risco que essas obrigações podem causar ao 
Tesouro Nacional. São monitorados indicadores da relação de receitas e despesas, como 
dívida, índice de liquidez e poupança corrente. Em relação ao Endividamento, o Recife 
atingiu nota A, o mesmo conceito atingido no quesito Liquidez. Já a Poupança Corrente foi 
pontuada com a Nota B. 

No período de janeiro a abril de 2022, foi liberado mais de R$ 1,5 
milhão, com um ticket médio de R$ 1.636,48, beneficiando um total 
de 1.019 empreendedores. Desde a sua criação, em março de 2021, já 
foram liberados mais de R$ 5,8 milhões para 3.355 beneficiários.

Os bairros do Recife com o maior número de beneficiados são: Ibura, Cohab (Ibura de Baixo), 
Várzea, Iputinga e Boa Viagem.  Destaque-se também que mais de 20% dos beneficiados com 
o Programa de Crédito Popular do Recife já receberam certificados de conclusão dos cursos 
de curta duração promovidos em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), com orientações e informações sobre planejamento financeiro, 
contratação de crédito e empreendedorismo.
Com um atendimento especifico para os interessados, cadastrados e beneficiados, desde a 
criação da área de atendimento, em março de 2021, já foram computadas mais de 11 mil 
conversas e 148 mil mensagens recebidas e acompanhadas. No recorte dos quatro primeiros 
meses de 2022, o “Chat” do CredPop já atendeu mais de 15 mil mensagens e 1,1 mil conversas.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN)/Governo Federal

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN)/Governo Federal

 A cada indicador econômico-financeiro, endividamento, poupança corrente e índice de liquidez, é 
atribuída uma letra - A, B ou C - que representa a classificação parcial do ente naquele indicador, conforme 
enquadramento.

CIDADE Nota 1 - Indicador - 
Endividamento

Nota 2 - Indicador - 
Poupança Corrente

Recife A B

Salvador B B

Classificação da 
CAPAG

B

B

Nota 3 - Indicador -  
Índice de liquidez

A

A

Fortaleza A C CA

São Paulo B B BA

Rio de Janeiro B B BA

Porto Alegre A A AA

Belo Horizonte A B BA

Quadro comparativo – Cidades 

milhões liberados

1.019 EMPREENDEDORES
TICKET MÉDIO: R$ 1.636,48
ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2022

R$ 1,5



BAIRRO % DE PARTICIPAÇÃO FATURAMENTO
EMPRESAS RECIFE

SETOR COM MAIOR
PARTICIPAÇÃO NO BAIRRO

Boa Viagem

Torreão

Bairro do Recife

Ilha do Leite

Boa Vista

13% Construção Civil (17%)

11% Jurídico, Econômico,
Técnico Administrativo (97%)

7% Serviços de Informática (46%)

5% Saúde (69%)

5% Saúde (47%)

VARIÁVEIS

Tempo de abertura
de empresas

Tempo de viabilidade
de empresas

Tempo de registro
de empresas

2 dias 4 horas

20 horas

1 dia 8 horas

1 dia 17 horas

4 horas

1 dia 13 horas

1 dia 13 horas

16 horas

-

MÉDIA MARÇO 2021 MÉDIA MARÇO 2022 REDUÇÃO DO TEMPO

MAPA DE EMPRESAS 2022 

FATURAMENTO DAS EMPRESAS 

Segundo o levantamento de dados do mês de março de 2022, divulgados no Painel do Mapa 
de Empresas do Ministério da Economia, o Recife registrou um total de 160.500 empresas 
ativas, sendo 84% (133.690) microempresas, 7% (11.816) empresas de pequeno porte e 9% 
(14.994) 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 1.701 
empresas. Ainda em março de 2022, o Recife, com um tempo de 1 dia e 17 horas, continuou 
apresentando uma média para abertura de empresas abaixo da média nacional, que 
registrou 1 dia e 19 horas. Comparando os tempos de abertura e viabilidade de empresas, 
computados em março de 22, com o mesmo período em 2021, Recife apresentou redução de 
tempo.

No período de janeiro a abril de 2022, o total faturado (R$ 11,8 bilhões) pelas empresas 
inscritas como contribuintes no município do Recife contabilizou um crescimento de 25% 
ante os números do mesmo período do ano de 2021. Na análise mensal, dos números de abril 
de 2022 com os números de abril de 2021, o crescimento registrado foi de 53%. 
Analisando o faturamento por tipo de atividade, nos 4 meses iniciais de 2022, com 21,3%, as 
empresas contribuintes no setor de Saúde apresentaram a maior participação no total do 
município. O setor da Construção Civil registrou, no mesmo período, uma participação de 
11,9%.
No recorte por bairro, dentre os 93 que detêm empresas registradas, os resultados do 1º 
quadrimestre de 2022 apontam as maiores participações no bairro de Boa Viagem com 13%, 
no bairro do Torreão 11%, Bairro do Recife 7%, seguidos por Ilha do Leite e Boa Vista com 5%.



ARRECADAÇÃO ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) 

Nos quatro primeiros meses de 2022, o Recife registrou um aumento na arrecadação do ISS 
de 21% em comparação com o mesmo período do ano de 2021. Na análise mensal, o 
crescimento contabilizado em abril de 22, quando comparado com março de 22, ficou em 
23%. Os resultados cada vez mais apontam para a retomada econômica. No recorte por 
atividades econômicas, as empresas do setor de Serviços foram responsáveis por 37% da 
arrecadação total.
De acordo com os levantamentos realizados de janeiro a abril de 2022, o número de 
emissões de Notas Fiscais aumentou 24% em comparação ao mesmo período de 2021. O 
total de empresas inscritas como contribuintes contabilizou um aumento de 17%.

 33% das empresas inscritas como contribuintes na cidade estão 
sediadas nos bairros do chamado centro expandido do Recife (Boa Vista; Ilha Do 
Leite; Paissandu; Parnamirim; Bairro do Recife; Santo Amaro; Santo Antônio; São 
José; Soledade). A Área foi responsável por 30% da arrecadação de ISS do 
município.  Dentre os referidos bairros, o Bairro do Recife registrou 24,5% da 
arrecadação total do Centro Expandido, a segunda maior participação foi 
contabilizada na Ilha do Leite com 17,2%, e, na sequência do ranking, temos o 
bairro de Santo Amaro com uma participação de 16,9%.

EXPORTAÇÕES EM US$ MILHÕES
No período de janeiro a abril de 2022, o Recife contabilizou US$ 27,61 milhões em 
exportações, com um aumento de 55,3% em relação ao mesmo período de 2021. No referido 
quadrimestre, os principais destinos foram Peru (32,6%), Estados Unidos (17,3%), Portugal 
(12,1%), Benin (8,9%), China (6,6%), e Alemanha (4,4%). 
Os produtos mais exportados foram Barras de ferro e aço laminados/forjados (21%), Óleos 
de petróleo e de minerais betuminosos (18%), Produtos semifaturados de ferro e aço não 
ligados (11%), Crustáceos (8%), Peixes congelados (8%) ve Coque de petróleo/betume de 
petróleo/outros resíduos de petróleo (7%). 

32,6%Peru
17,3%EUA

12,1%Portugal

8,9%Benin

6,6%China
4,4%Alemanha

Fonte: GovBr/ Ministério da Economia
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Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em março 2022 o Aeroporto 
Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre registrou um total de 729.056 
passageiros (embarques e desembarques), apresentando um aumento de 18% quando 
comparado com o mês de fevereiro de 2022, e 52% a mais ante os números de março de 
2021. O referido equipamento continua registrando o 5º lugar no ranking nacional em 
movimentação de passageiros. Na apuração dos pousos e decolagens, em março de 2022 
foram contabilizados 6.389, 21% acima do total do mês anterior, e 31% quando comparados 
com março de 2021. O volume de cargas, em março/22, chegou a 5.965.017 kg, 18% acima 
do registrado em fevereiro de 2022.
Nos aeroportos localizados na Região Nordeste, o do Recife foi responsável por 25,26% da 
movimentação de passageiros (embarques+desembarques) da referida área, ficando em 1º 
lugar no ranking, o aeroporto de Salvador ficou em segundo lugar com 19,45% e Fortaleza 
na terceira posição com 15,58%.

AEROPORTO

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, dentre outras variáveis e ações realizadas na 
cidade, segundo a ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a taxa média de 
ocupação hoteleira do Recife referente ao 1º trimestre de 2022, ficou em 71,35%, 
registrando um aumento na variação percentual trimestral de 47,90%, ante os números do 
mesmo período em 2021. Registra-se também que na última apuração do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – CAGED, em março de 2022, o setor de hotéis e similares 
contabilizou um total de 2.690 empregos formais ativos, apresentando uma variação 
positiva em relação ao mês de fevereiro de 2022 de 5%.
O setor de Turismo é um importante impulsionador da economia e também vetor essencial 
de valorização sociocultural da cidade, haja vista sua cadeia produtiva figurar entre uma 
das mais amplas e complexas, pois é formada por um conjunto de atividades que se 
articulam em torno do segmento âncora de recepção do turista, como hotelaria, 
alimentação e serviços de atendimento ao turista. No Recife, o faturamento das empresas 
em atividades turísticas registrou uma variação positiva de 34% na comparação com o 
desempenho de 2021 versus 2020. Nos meses iniciais de 2022, o faturamento no segmento 
de turismo contabilizou um crescimento acima de 65% quando comparado com o mesmo 
período de 2021.

SETOR DE TURISMO 

Com protagonismo na área de Serviços de Saúde e de Assistência Social, em todos os níveis 
de complexidade, o Recife também se destaca economicamente no segmento de saúde. 
Com o segundo maior polo médico do Brasil, o setor movimentou nos últimos 5 anos uma 
média anual de aproximadamente R$ 8,5 bilhões. No comparativo de janeiro a abril de 
2022, ante os números do mesmo período de 2021, foi contabilizado um crescimento de 5% 
no faturamento. No primeiro quadrimestre de 2022, com 21%, continua registrando a maior 
participação no faturamento total das empresas inscritas como contribuintes no 
município.
Até março de 2022, foram registrados mais de 52 mil empregos ativos na área de atividades 
de atenção à saúde humana, apresentando mais de 1.9 mil admissões no período. No total 
do grupo Saúde Humana e Serviços Sociais, foi contabilizado mais de 59 mil postos de 
trabalhos ativos. 

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 



De janeiro a março de 2022, as empresas inscritas como contribuintes no município do 
Recife em atividades no setor de Comércio contabilizaram um faturamento de R$ 254 
milhões. Deste total, o comércio atacadista detém 45% e o varejista 55%.
No recorte do comércio atacadista, as maiores participações foram registradas nas 
empresas de Máquinas, Equipamentos e Peças (pesadas) com 20%, seguidas por 
Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática com 11%.
No comércio varejista, as empresas que comercializam Produtos Farmacêuticos, com 
Manipulação de Fórmulas, contabilizaram a maior participação, 14%. A segunda maior 
participação, de 11%, foi registrada para o Comércio Varejista Especializado em 
Equipamentos de Telefonia e Comunicação.
Segundo os dados CAGED – março de 2022, o setor de comércio detém mais de 99 mil 
empregos ativos do Recife, representando 20% do total de empregos formais da cidade.

SETOR DE COMÉRCIO 

Outro importante setor econômico no Recife, as atividades ligadas ao segmento de 
Construção Civil contabilizaram, de janeiro a abril de 2022 uma participação de 12% no 
total do faturamento das empresas registradas no município. Até março de 2022, foram 
contabilizados mais de 33,6 mil empregos ativos na área de atividades da construção, 
registrando mais de 2,5 mil admissões no período. 
Fazendo o recorte por atividades econômicas dentro do segmento Construção, no ano de 
2021, as empresas inscritas como contribuintes no município de Recife em atividades 
ligadas aos serviços de engenharia contabilizaram um faturamento de R$ 1,1 bilhão, 
registrando um crescimento de 25% ante os números apresentados em 2020.
Ampliando o recorte do segmento e analisando os números de janeiro a abril de 2022, as 
empresas inscritas como contribuintes no município de Recife em atividades ligadas aos 
serviços de engenharia; obras de engenharia civil; atividades técnicas relacionadas à 
engenharia e arquitetura; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e 
engenharia, contabilizaram um faturamento de R$ 427 milhões. Deste total, as empresas 
voltadas para serviços de engenharia apresentaram uma participação de 93%.

CONSTRUÇÃO CIVIL

De acordo com o último relatório do Índice de Cidades Empreendedoras – ICE, o Recife 
registrou uma das melhores performances na determinante “Capital Humano”, registrando 
a 8ª posição geral no País, com 7,1813 de pontuação, que ante o resultado de 2020, avançou 
sete posições. 
Com uma estrutura educacional voltada para a empregabilidade, o Recife é um polo de 
centros de formação profissional na Região Nordeste. Com um total de 38 instituições, a 
cidade é a segunda capital da região com o maior número de instituições de ensino 
superior, atrás apenas de Salvador. Recife destaca-se também por possuir um polo com 
mais de 20 institutos e demais órgãos que realizam pesquisas na cidade, desde atividades 
como soluções em TICs, com consultoria e pesquisa; prototipação e validação; 
desenvolvimento de Software e Hardware; e inovação continuada, bem como instituições 
com laboratórios de referência; multiusuários nas macro áreas de biotecnologia; 
microeletrônica e nanotecnologia. Outro destaque vai para as unidades voltadas para 
contribuir para a geração de conhecimentos e inovação tecnológica para a melhoria das 
condições sanitárias da população, mediante geração de evidências científicas e 
tecnológicas indutoras de políticas de saúde e de ciência e tecnologia em saúde, entre 
outras.

CAPITAL HUMANO – EDUCAÇÃO



Recife vai receber o primeiro coliving do Brasil, com 
investimentos de R$ 55 milhões

O Yolo Coliving, integrando tecnologia, senso de comunidade 
e mercado imobiliário, será erguido no coração do Recife 
Antigo, no ecossistema do Porto Digital.

NOTÍCIAS

IPCA - RECIFE - 2022

Jan 2022 Fev 2022 Mar 2022 Abr 2022

0,41

0,97

1,53

1,12

No mês de abril  de 2022, foi registrado no Recife um Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de 1,12%, com uma variação acumulada no ano de 4,09%. O IPCA 
Recife ficou 0,06% acima da inflação Brasil, que fechou o mês com 1,06%. Ante o índice 
apurado em março de 2022, e o registrado para Recife em abril de 2022, foi contabilizada 
uma baixa de 0,41%. 
Dentre os grandes grupos pesquisados na cidade, tanto transporte quanto alimentação e 
bebidas ganharam peso na passagem de março para abril. Juntos, eles contribuíram com 
cerca de 43% do índice de abril.
Dentre as 16 cidades pesquisadas, o Recife apresentou o 7º maior IPCA. A maior inflação foi 
registrada em Aracaju (SE) com 1,36%, seguida por Belém (PA) com 1,21%. O menor índice foi 
registrado em Salvador (BA), 0,67%. 

IPCA ABRIL 2022
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CredPop intensifica ações de busca ativa para divulgar 
o programa

Mais de 300 comerciantes do Ibura, Torre e Prado foram visitados 
em ações de busca ativa do CredPop nas últimas semanas. O 
objetivo foi divulgar o programa, suas vantagens para os 
beneficiários e fortalecer a economia local, gerando emprego e 
renda para a população nas comunidades.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Recife apresenta oportunidades de investimentos 
a representantes do comércio americano

Encontro com Cônsul Comercial dos Estados Unidos, 
Christopher Alexander, mostrou as potencialidades da cidade 
para atrair empresas e capital estrangeiros em diversos 
segmentos, visando estreitar relações e gerar empregos e 
renda para a população.

EITA Labs transforma Centro do Recife em território 
para experimentações tecnológicas e de inovações

Prefeito João Campos lança edital de chamamento de 
startups para testar soluções inovadoras com o propósito de 
melhorar serviços públicos e a qualidade de vida da população. 
Tecnologias e inovações poderão gerar negócios no 
ecossistema do Recife, permitindo fechar acordos com as 
empresas em qualquer parte do País e do mundo.

Prefeitura autoriza empresas iniciarem estudos para 
implantação de usinas de energia fotovoltaica em 
equipamentos do Recife

Levantamento visa estruturar PPP para substituir matriz 
energética por outra mais limpa, renovável e sustentável. 
Gestão também pretende reduzir o efeito estufa e a conta de 
energia mensal do município, atualmente estimada em R$ 6 
milhões ao mês.

Decretos tornam Recife uma das cidades mais flexíveis 
em abertura de empresas no País

Norma define 432 atividades consideradas de baixo risco, 
dispensando-as da necessidade de atos públicos de 
licenciamento. Prefeitura também passa a não exigir 
reconhecimento de firma e autenticação de documentos, 
facilitando a vida dos empreendedores e fomentando atividades 
econômicas na capital.

Secretário de Desenvolvimento Econômico apresenta 
as potencialidades de investimentos no Recife para 
empresa francesa do setor de esportes

Encontro teve passeio de barco para apresentação do Projeto 
Parque Capibaribe e reunião sobre as potencialidades da cidade 
para projetos voltados ao setor esportivo.



Trazendo mais inovação para o Recife!

Viagem para Foz do Iguaçu foi feita para assinar o termo de 
cooperação técnica entre o Recife e o Parque Tecnológico de 
Itaipu (PTI), para viabilizar a implantação do sandbox 
regulatório, transformando nossa cidade em um espaço de 
experimentação de novas tecnologias.

Unindo transparência e conexão, foi realizada 
visita a João Pessoa, onde a equipe foi recebida 
pela Secretária de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho

Na visita, foi possível conhecer o processo por trás das 
inscrições do Programa Eu Posso, que funciona através de 
editais periódicos. Além do crédito, o programa também 
fornece orientação, capacitação e plano de negócios, sendo 
seus contemplados acompanhados por mentores no 
pós-crédito. 

Prefeitura do Recife assina Contratos Públicos para 
Soluções Inovadoras

Esse tipo de contratação faz parte do Marco Legal das 
Startups e os seis primeiros projetos que assinarão o 
contrato com a Prefeitura estão entre os finalistas do 1º 
Ciclo de Inovação Aberta. Cada uma das seis empresas ou 
startups que chegaram nessa fase da seleção receberá até 
R$ 40 mil para experimentar seus produtos na prática.

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