
Área de atração 
e promoção de investimentos 
da Prefeitura do Recife



Recife: Estamos prontos para 
receber!
 
O QUE É O INVESTE RECIFE

O Investe Recife é a área de atração e promoção de 
investimentos da Prefeitura do Recife e tem como objetivo 
apoiar e estimular as empresas que querem se instalar ou 
expandir seus negócios na cidade.

A área está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife e atua em 
eixos estratégicos na relação público x privado, como melhoria 
do ambiente de negócios e suporte gratuito de informações ao 
investidor para contribuir positivamente na tomada de decisão 
do empreendedor, além do acompanhamento de todo o ciclo 
de investimentos até o pleno funcionamento do negócio.



Contamos com equipe especializada em 
diferentes áreas de atuação.

Nossos serviços
Oferecemos um serviço especializado, com informações 
estratégicas e contatos institucionais que atuam desde a 
pesquisa pelo terreno para o negócio até a fonte financiadora 
do investimento.

Apoio ao investidor para instalação de empresas no município

Estímulo à expansão de empresas instaladas no Recife

Apoio na identificação de um local para o empreendimento

Informações sobre setores e negócios no município

Orientação e acompanhamento na obtenção de licenças

Articulação com entidades públicas e privadas

Articulação com entidades congêneres

Recepção e participação de missões estrangeiras

Organização e participação em rodadas de negócios 
nacionais e internacionais com foco na atração de 
investimentos para o Recife

Promoção da imagem do Recife como destino de negócio 
no Brasil e no exterior

Articulação na ajuda de fornecimento de informações com 
fornecedores, mão de obra e qualificação técnica

Participação e criação de eventos e roadshows

Fornecimento de informações estratégicas nas áreas 
econômica, jurídica, sustentabilidade e qualidade de vida, 
comunicação e urbanística
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O Recife é um dos mais importantes centros financeiros do Norte e 
Nordeste do Brasil.

A capital do estado de Pernambuco tem a estrutura de uma metrópole 
regional e uma vocação natural em absorver novos negócios.

Região Metropolitana
A mais densamente povoada do Nordeste

4,1 milhões de habitantes (2020)

14 municípios

Cidade do Recife

1,66 milhão de habitantes (2021)

No coração do Nordeste
Raio de influência de 800 quilômetros abrangendo a
maioria das capitais da Região e incluindo:

31 cidades de médio porte

6 aeroportos internacionais

8 portos internacionais

1 porto fluvial

38,4 milhões de habitantes

PIB Recife R$ 54,7 bilhões (13º maior entre as capitais brasileiras)

PIB per capita R$ 33,2 mil (maior do Nordeste)

Vocação natural para
empreender



O Recife abriga um dos maiores parques tecnológicos urbanos  do Brasil, o 
Porto Digital. São mais de 350 empresas, organizações de fomento e 
órgãos de governo, com 14,7 mil profissionais e empreendedores. E um 
faturamento anual de mais de R$ 3,67 bilhões (2021)

Múltiplas oportunidades que 
impulsionam o seu negócio
MERCADO GRANDE E DIVERSIFICADO
O mercado recifense é um dos principais produtores e consumidores de 
bens e serviços do Brasil, oferecendo uma gama completa de 
oportunidades que garantem todo o suporte a qualquer setor presente 
no município e no estado.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS AMIGÁVEL
O Recife é o primeiro lugar entre todas as cidades do Nordeste no 
Ranking de Competividade elaborado pelo Centro de Liderança Pública 
(CLP) com base em 65 indicadores. A capital pernambucana também é 
campeã nacional como a mais veloz para abertura de uma 
empresa.

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

O Recife investe na formação de recursos humanos em diferentes áreas 
de conhecimento, dispondo de uma estrutura educacional de alta 
qualidade, distribuída por todo o município e voltada para a 
empregabilidade. A cidade é a capital brasileira que, proporcionalmente, 
possui o maior quantitativo de estudantes em tecnologia.



SAÚDE
2º maior Polo Médico do Brasil, com mais de 5,7 mil empresas ligadas à 
saúde e referência no Norte e Nordeste em diversas especialidades, 
tratamentos e atendimentos. 

AEROPORTO
Maior terminal aeroportuário em movimento de passageiros do Norte 
e Nordeste e 5º brasileiro, o Aeroporto Internacional dos Guararapes - 
Gilberto Freyre é ainda o 4º nacional em movimentação de cargas. 
Recebe diariamente voos de mais de 35 destinos nacionais e 
internacionais.

PORTOS DO RECIFE E DE SUAPE
Com 1.850 metros de cais acostável, o Porto do Recife possui seis 
armazéns em operação para estocagem de carga geral pesada 
(açúcar, grãos e fertilizantes), contêineres e granéis sólidos. Terminal 
de passageiros recebe escalas de cruzeiros com desembarque no 
Centro do Recife.
A 40 quilômetros de distância, o Porto de Suape é considerado um hub 
logístico à disposição de investidores nacionais e internacionais. Maior 
terminal portuário de cabotagem do país, é interligado a mais de 160 
portos em todos os continentes e se apresenta como o porto público 
mais estratégico do Nordeste.

CORPO CONSULAR
Maior número de consulados estrangeiros fora do eixo Rio-São Paulo, 
abrigando consulados-gerais de países como China, França, Reino 
Unido e Estados Unidos. Fundada em 1815, a representação 
norte-americana no Recife é uma das mais antigas do Hemisfério Sul.



Área de atração e promoção de 
Investimentos da Prefeitura do 
Recife
  
8h às 17h (segunda a sexta-feira)

Rua do Brum, 123 - 3º andar, Bairro do Recife - 

Empresarial Maurício Brandão Mattos, Recife - PE

CEP: 50030-260

  +55 (81) 3355-7130
  investerecife@recife.pe.gov.br
  www.investerecife.recife.pe.gov.br


