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Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
referente ao mês de abril de 2022 e divulgados em junho de 2022, o Recife apresentou saldo 
positivo de 1.829 empregos. O número representa uma variação de 0,36% nos estoques de 
empregos ativos ante os números registrados no mês de março de 2022, totalizando 
504.772 empregos formais. Nos quatro meses de 2022, a cidade vem registrando altas 
consecutivas no indicador. O Recife contabilizou, neste ano, um saldo acumulado de 8.014 
empregos, com crescimento de 1,61%. Nos últimos 12 meses, o saldo acumulado é de 32.252, 
com uma variação positiva de 6,83%.

O saldo acumulado de 2022 (janeiro – abril), em proporção à população, revela que o Recife 
(0,0048) obteve melhor resultado que Salvador (0,0047), Fortaleza (0,0036) e o Brasil 
(0,0036). A capital pernambucana também mostrou maior variação anual do estoque 
(6,83%), frente a Salvador (5,69%) e à média nacional (6,81%).

Em abril de 2022, novamente o setor de Serviços puxou a alta no volume de contratações. 
Foram 9.773 profissionais admitidos no mês diante de 8.501 demissões, contabilizando um 
saldo de 1.272 empregos (0,38%). O segundo maior saldo positivo foi apurado no setor da 
Construção Civil, com +330 (0,98%), seguido pelo setor de Comércio, que apresentou saldo 
de +150, decorrentes das 3.149 contratações e 2.999 demissões. Indústria contratou 844 
pessoas e teve saldo de 78 postos (0,15%). O setor de Agropecuária, com 87 novos vínculos e 
88 desligamentos, foi o único segmento que apontou saldo negativo.

Vale destacar que o Recife detém uma concentração econômica no setor de serviços, 
seguido do comércio. Juntos, representam mais de 80% do PIB da cidade. Até abril de 2022, 
os dois grupos econômicos registram 432.386 empregos formais permanentes, 
representando 86% do total dos estoques de empregos ativos formais do Recife.

BOLETIM
ECONÔMICO

EMPREGOS

Em relação a outras capitais do país, o Recife registrou uma melhor performance quando 
comparada a São Paulo (0,29%) e uma menor variação na comparação com Belo Horizonte 
(0,45%).
 
Na apuração de abril de 2022, dentre as 50 cidades brasileiras que contabilizaram os 
maiores saldos positivos em empregos, o Recife ficou com a 17ª posição.

Na análise comparativa 
entre as cidades da Região 
Nordeste com maior 
população, o Recife, com 
0,36%, apresentou uma 
variação mensal nos 
estoques abaixo do valor 
registrado em Salvador 
(0,58%) e Fortaleza (0,49%).

Tabela: Participação dos Setores nos Empregos Ativos em 2022
Fonte: CAGED (com ajustes até abril de 2022). 

Grande
Grupamento

Estoque 
(Empregos Ativos)

Variação Relativa
2020 x 2021

Empregos Ativos

Saldo de
empregos

TOTAL 1.829 504.772 0,36%
Serviços 1.272 333.276 0,38%

Comércio 150 99.110 0,15%

Indústria 78 36.418 0,21%

Construção 330 34.012 0,98%

Agropecuária -1 1.956 - 0,05%



INVESTIMENTOS

No período de janeiro a maio de 2022, o total faturado (R$ 15,3 bilhões) pelas empresas 
inscritas como contribuintes no município do Recife apresentou um crescimento de 28% 
ante os números do mesmo período do ano de 2021. No recorte por tipo de atividades, nos 5 
primeiros meses do ano de 2022, as empresas do setor de Saúde contabilizaram a maior 
participação no total do município, com 23%. Na sequência do ranking temos as empresas 
do setor Jurídico, Econômico e Técnico Administrativo com 13%, e o setor de Construção 
Civil com 12%.

Novos negócios geram investimentos, proporcionam geração de empregos, crescimento 
econômico, além de promover o aumento da competitividade do município frente a 
mercados nacionais e internacionais. No Recife, estão em andamento vários novos 
empreendimentos privados em diversos setores econômicos, entre eles Comércio; 
Comércio/Empresarial, Educação, Hotelaria, Imobiliário, Construção, Saúde e 
Telecomunicações. Traçando um recorte em 16 dos maiores empreendimentos, registra-se 
um total de mais de R$ 2,7 bilhões de investimentos e uma perspectiva de mais de 30 mil 
novos empregos diretos e indiretos.

FATURAMENTO DAS EMPRESAS 

VARIÁVEIS

Tempo de abertura
de empresas

Tempo de viabilidade
de empresas

Tempo de registro
de empresas

2 dias 14 horas

16 horas

1 dia 22 horas

1 dia

1 hora

23 horas

1 dia 14 horas

15 horas

1 dia e 1 hora

MÉDIA ABRIL 2021 MÉDIA ABRIL 2022 REDUÇÃO DO TEMPO

MAPA DE EMPRESAS 2022 
Segundo o levantamento de dados do mês de abril de 2022, divulgados no início de junho de 
2022 no Painel do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, o Recife registrou um total 
de 162.682 empresas ativas, sendo 84% (135.676) microempresas, 7% (11.935) empresas de 
pequeno porte e 9% (15.071) empresas de outra natureza jurídica. 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 1.476 empresas. O Recife detém uma participação 
de 29,4% no total de empresas ativas em PE e 5% no total da Região Nordeste.

Os números de empresas abertas no Recife por natureza jurídica, no mês de abril de 2022, 
contabilizaram que 80% das empresas são empresários individuais e 20% sociedade 
limitada. Destaca-se que, nos dois segmentos, no referido mês, foram apurados saldos 
positivos quando comparados aberturas e fechamentos.  

Ainda em abril de 2022, o Recife, com um tempo de 1 dia, continuou contabilizando uma 
média para abertura de empresas abaixo da média nacional, que registrou 1 dia e 16 horas. o 
Recife também apresentou um tempo médio abaixo da média da Região Nordeste, que 
registrou 1 dia e 18 horas, e abaixo da média de Pernambuco, que ficou em 1 dia e 15 horas.
Comparando os tempos de abertura, viabilidade e registro de empresas computados em 
abril de 2022 com o mesmo período em 2021, o Recife contabilizou redução de tempo, 
conforme tabela abaixo.



No total do setor de Saúde, as maiores participações foram no faturamento das empresas 
ligadas às atividades de Atendimento Hospitalar, com 37%, e as que atuam em Atividades 
de Atendimento em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para atendimento de urgência, 
com uma participação de 13%. No total das empresas do setor Jurídico, Econômico e 
Técnico Administrativo, a maior participação (88%) foi contabilizada junto às empresas das 
atividades ligadas aos Serviços Advocatícios, tendo como segunda maior participação o 
setor de Atividades de Contabilidade, com 6%. No grupo de Construção, os maiores 
percentuais foram apurados no grupo de Construção de Edifícios com 34%, e as empresas 
Serviços de Engenharia com 29%.

No período de janeiro a maio de 2022, o Recife contabilizou US$ 33,77 milhões em 
exportações, com um aumento de 62% em relação ao mesmo período de 2021. Nos primeiros 
5 meses de 2022, os principais destinos foram Peru (28,9%), Estados Unidos da América 
(18,2%), Portugal (14,4%), Benin (7,3%), China (7,3%) e Alemanha (5,4%). Registra-se que, nas 
novas leituras consolidadas do ano de 2022 (janeiro a maio), as participações no total das 
exportações do Recife para os Estados Unidos da América, Portugal, Alemanha e China 
contabilizaram em média acréscimo de 1%. 

Os produtos mais exportados foram Óleos de petróleo e de minerais betuminosos (21%), 
Barras de ferro e aço laminados/forjados (19%), Peixes congelados (10%) e Produtos 
semifaturados de ferro e aço não ligados (9%), tendo as exportações de Óleos de 
petróleo/minerais betuminosos e Peixes congelados acrescidos em média 2%.

SETOR % DE PARTICIPAÇÃO
FATURAMENTO EMPRESAS RECIFE

MAIOR PARTICIPAÇÃO
NO SETOR

SAÚDE

JURÍDICO, ECONÔMICO E
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CONSTRUÇÃO CIVIL

23% Atendimento Hospitalar com 37%

13% Serviços Advocatícios com  88%

12% Construção de Edifícios com 34%

EXPORTAÇÕES EM U$ MILHÕES
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Criado em março de 2021, o programa de estímulo à geração de 
emprego e renda, mediante concessão de microcrédito para 
empreendedores individuais, formais ou informais, microempresas, 
empresas de pequeno porte e organizações econômicas de caráter

coletivo e solidário, até maio de 2022, já liberou mais de R$ 6,1 milhões para 3.743 beneficiários. 
Os bairros do Recife com o maior número de beneficiados são: Iputinga, Ibura e Cohab. No 
ranking dos bairros com os maiores valores liberados registra-se, em primeiro o bairro da 
Iputinga, em segundo o bairro do Cordeiro e na sequência o bairro do Ibura. No recorte por 
gênero, 62% dos beneficiários são mulheres e 38% homens. Nos números por faixa etária, até 
maio 2022, 22% dos beneficiados com os empréstimos do CredPop são jovens.

Tomando como base os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 
do Tesouro Nacional, registra-se que, no primeiro quadrimestre de 2022, o Recife apresentou 
um crescimento de 14,16% (cerca de R$ 196,16 milhões) no total arrecadado nos principais 
impostos que formam a receita corrente líquida, quando comparados com os números de 
2021 no mesmo período. 

Dentro do contexto, destaca-se que o maior crescimento, no grupo dos impostos de receita 
própria, foi apurado no ISSQN com 21,03%. Para o IPTU, a variação positiva contabilizada foi 
de 9,83%. Apenas o Imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) apresentou variação 
negativa, de menos 17,43%. Ainda no 1º quadrimestre de 2022, as análises comparativas dos 
valores arrecadados dos impostos do grupo de transferências correntes, ante o 1º 
quadrimestre de 2021, demostram um crescimento de 28,72% no IPVA, 13,85% no FPM e 
7,29% no ICMS.

* RREO - tem por finalidade evidenciar a situação fiscal, demonstrando a execução orçamentária da receita e da despesa, permitindo aos 
órgãos de controle interno e externo, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais.  

RECEITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA (RREO) - TESOURO NACIONAL*

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza figura como um importante indicador nas 
análises da retomada econômica e o Recife, desde 2021, vem apresentando crescimentos 
na arrecadação do referido imposto. Na análise dos números dos cinco primeiros meses do 
ano de 2022, dentre as receitas apuradas, no acumulado até maio de 2022, Recife 
arrecadou 48,51% da previsão anual do ISSQN. No comparativo janeiro a maio de 2022, com 
os resultados do mesmo período de 2021, foi registrado um crescimento de 23% na 
arrecadação de ISSQN. Ainda dentro do contexto das análises, foram computados no 
município um aumento na emissão de notas fiscais de 37% ante as emissões de janeiro a 
maio de 2021.

ARRECADAÇÃO - ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

liberados até
maio de 2022

3.743 BENEFICIÁRIOS
R$ 6,1 mi



Com base nos relatórios da execução orçamentária – 1º bimestre 2022, do Tesouro Nacional, 
registra-se que, dentre as nove capitais da Região Nordeste, Recife, com 21%, apresentou a 
5ª maior variação percentual em arrecadação de ISSQN, na comparação com o mesmo 
período de 2021. As maiores variações foram apuradas em Maceió (30%), e São Luís com 
27%. 

COMPARATIVOS ENTRE AS CAPITAIS – ARRECADAÇÃO ISSQN

No acumulado do ano de 2022 dentre as atividades econômicas que mais emitiram nota 
fiscal, tem-se os segmentos de Transporte, Armazenagem e Correio, e o de Informação e 
Comunicação, com uma participação de 34% e 15%, respectivamente, no total geral das 
notas emitidas.

Segundo o levantamento de dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, divulgados 
em junho de 2022, no mês de abril de 2022, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes 
- Gilberto Freyre registrou um total de 673.338 passageiros (embarques e desembarques), 
apresentando um aumento de 72% ante os números de abril de 2021, detendo o 5º lugar no 
ranking nacional em movimentação de passageiros.  No total do 1º quadrimestre de 2022, 
foram mais de 2,8 milhões de passageiros (embarques e desembarques), que ante os 
números do mesmo período de 2021, contabilizou um crescimento de 35%.

Na apuração dos pousos e decolagens, em abril de 2022, foram contabilizados 5.850, 56% 
acima quando comparados com abril de 2021. O volume de cargas, em abril de 2022, chegou 
a 5.174.500 kg, registrando também a 5ª posição no ranking nacional. Nos aeroportos 
localizados na Região Nordeste, o do Recife foi responsável por 26,32% da movimentação de 
passageiros (embarques + desembarques) da referida área, ficando em 1º lugar no ranking, 
o aeroporto de Salvador ficou em segundo lugar com 19,79% e Fortaleza na terceira posição 
com 14,95%.

AEROPORTO

Maceió

São Luís

Fortaleza

Aracaju

Recife

João Pessoa

Natal

Salvador

Teresina

30%

27%

25%

22%

21%

20%

20%

18%

17%

Variação Arrecadação ISSQN - %
1º BIM 2022 COM 1º BIM 2021

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

AEROPORTO RECIFE Passageiros
(embarques e desembarques) Pousos e decolagens Volume de cargas (KG)

2.839.505 24.055 21.184.3081º QUADRIMESTRE 2022



IPCA - RECIFE - 2022

Jan 2022 Fev 2022 Mar 2022 Abr 2022 Mai 2022

0,41

0,97

1,53

1,12

0,55

Com base nos resultados divulgados em junho de 2022 pelo IBGE, no mês de maio de 2022, 
foi registrado para o Recife um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 
0,55%, com uma variação acumulada no ano de 4,67%. O IPCA Recife ficou 0,08% acima 
da inflação Brasil, que fechou o mês com 0,47%. Ante o índice apurado em abril de 2022, e 
o registrado para Recife em maio de 2022, foi contabilizada uma baixa de 0,57%. 
Dentre os grandes grupos pesquisados na cidade, tanto transporte quanto alimentação e 
bebidas ganharam peso na passagem de abril para maio. Juntos, eles contribuíram com 
cerca de 44% do índice de maio de 2022.
Dentre as 16 cidades pesquisadas, o Recife apresentou o 5º maior IPCA. A maior inflação 
foi registrada em Fortaleza (CE), com 1,41%, seguida por Salvador (BA), com 1,29%. 
Destaca-se que, em maio de 2022, foi registrado na Grande Vitória (ES) um percentual de 
-0,08%.

IPCA MAIO 2022

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 (%)

0,55

0,02

Variação 
acumulada 
no ano (%)

4,67

5,50

Peso 
mensal (%)

100

23,4143

1,07 0,75 14,1127

0,73 6,62 4,2774

1,98 5,95 5,5697

0,37 6,75 20,6743

0,69 4,91 13,6864

0,43 2,13 8,2565

0,03 6,63 5,7178

1,10 1,99 4,2909
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - maio 2022



NOTÍCIAS
Inauguração da nova unidade industrial da Tron Controles 
Elétricos, do setor de eletroeletrônicos, instalada no Parqtel.

Presente no mercado há mais de 30 anos e pioneira no Parque 
Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de 
Pernambuco (Parqtel), a Tron Controles Elétricos inaugurou uma 
nova unidade em 14 de junho. Detentora de produção para 
automação, proteção industrial e outras soluções inteligentes, o 
empreendimento se destaca no desenvolvimento de hardware, 
software, firmware e aplicativos, vendendo os produtos para mais 
de dois mil distribuidores.

Secretário Rafael Dubeux visita o Centro de Inovação 
da Accenture. 

A empresa abriu sua primeira unidade no Recife com 28 
funcionários, em 2010, e hoje já são quase 3 mil pessoas 
trabalhando, promovendo a transformação digital, criando 
soluções inovadoras e construindo uma política de igualdade de 
gênero - hoje 40% dos colaboradores são mulheres. No encontro, 
foiram discutidos temas como: Blockchain, NFT, Metaverso e 
Realidade Aumentada.  O Recife é cada vez mais uma referência em 
tecnologia e criatividade, atraindo grandes grupos e expandindo os 
locais.

A SDECTI realizou visita a São Paulo para prospecção 
de novos investimentos em nossa cidade.

O Secretário Rafael Dubeux, junto com o secretário executivo de 
Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, e a diretora do Investe 
Recife, Cristina Luna, apresentaram o enorme potencial para 
novos empreendimentos que o Recife oferece, o que inclui um 
conjunto de incentivos fiscais bem desenhados, um ambiente de 
negócios atrativo, mão-de-obra qualificada, um dos mais 
vibrantes parques tecnológicos do país, uma gestão pública 
digital e profissionalizada, uma carteira de projetos de concessão 
e PPP e a equipe de Investe Recife para auxiliar na chegada de 
novos empreendimentos na cidade e para a expansão dos já 
existentes.

Equipe do Investe Recife e secretário Rafael Dubeux 
participaram do CEO Forum Amcham 2022

O tema escolhido foi: "O Poder da Conexão Humana", trazendo 
as questões de liderança e de gestão de pessoas. O evento 
reuniu líderes empresariais a fim de debater sobre a reconexão 
das pessoas nas empresas no pós-pandemia. O distanciamento 
social vivenciado por líderes e colaboradores trouxe impactos 
severos, sendo o processo de retomada das relações 
interpessoais e profissionais um desafio a ser ultrapassado. 

GO Recife e CredPop são vencedores no Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor

O investimento da Prefeitura do Recife em programas que 
contribuem com a redução das desigualdades sociais e que 
promovem a transformação digital para melhorias no serviço 
público foi reconhecido pela XI Edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor (PSPE) na etapa Pernambuco. O 
Geração Oportunidade Recife (GO Recife), o acelerador de 
oportunidades de trabalho e geração de renda da Prefeitura, 
venceu na categoria Inovação; e o Crédito Popular do Recife 
(CredPop Recife) saiu na frente na categoria Cidade 
Empreendedora. A solenidade ocorreu no Hotel Grand 
Mercure, em Boa Viagem. Os dois projetos entrarão na etapa 
nacional da premiação, que ocorrerá em Brasília, no próximo 
dia 28 de junho.
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