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Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste - Agosto/2013
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Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Agosto/2013

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará - Agosto/2013

Em Agosto de 2013, o Estado do Ceará obteve 
um saldo líquido positivo no emprego formal 

gerado, ou seja, Admitidos menos 
Desligados,  na ordem de 6.781 postos de 

trabalho. Configurou-se, assim,  um aumento 
de 0,59% no estoque de trabalhador em 

comparação à Julho. 

O estado de Pernambuco, que, em Julho, 
obteve o pior saldo líquido na geração de 

empregos formais gerados, -2.901, liderou o 
ranking, em Agosto, com saldo líquido 

positivo de 7.387 postos de trabalho. No ano, 
o Nordeste tem um saldo líquido positivo de 

32.834 na geração de empregos formais. 

Houve um aumento do saldo na geração de 
empregos formais na Região Metropolitana de 

Fortaleza da ordem de 3.288, no mês de 
Agosto, quando, em Julho, este número  ficou 

em 803. No ano, o saldo líquido positivo na 
RMF foi de 10.280 postos de trabalhos formais. 

Em Agosto, somente a Construção Civil não 
apresentou saldo positivo na geração de 

postos de trabalho. O setor de Serviços, pelo 
terceiro mês consecutivo, registrou o maior 
saldo na geração de empregos formais da 

ordem de 3.566 vagas. 

A Indústria de Transformação apresentou o saldo 
positivo de 1.041 no total de postos de trabalho 

gerados, no mês de Agosto. A Indústria de 
Calçados, que no mês anterior foi a maior 

responsável por esse saldo positivo  do setor,  
registrou, em Agosto, saldo líquido negativo de 58 

na geração de postos de trabalho formais. 

No mês de Agosto, Fortaleza foi a cidade que 
obteve o maior saldo de empregos formais 
gerados. Sobral, que figurou como a maior 

geradora de empregos formais, em Julho, aparece 
na segunda posição, em Agosto. No ano, Sobral 

obteve o maior saldo com 5.129 empregos formais 
gerados, enquanto Fortaleza atingiu 3.409. 

O subsetor Serviços de alojamento liderou o 
saldo positivo do setor de Serviços na geração 

de empregos formais gerados no mês de 
Agosto. No ano, o setor Serviços  registrou o 

saldo positivo de 9.497  empregos formais 
gerados. 
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