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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Dezembro/2012

Saldo de emprego formal gerado no Ceará e RMF - Dezembro/ 2012 

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste - Dezembro/ 2012 e acumulado de Jan-Dez/2012

Em dezembro de 2012 houve uma redução 
de 5.216 postos de trabalho no Estado do 

Ceará, representando uma queda de 0,49% 
com relação ao estoque de novembro de 
2012. Esse comportamento é explicado 

pelo pelo efeito sazonal do período.

Todos os estados da  Região Nordeste  
apresentaram, em dezembro, queda na 

criação de postos de trabalho. No 
entanto, o Ceará se destaca por ser o 

segundo estado do Nordeste que mais 
gerou emprego no ano de 2012, com 

saldo de 41.009.

Houve uma queda (-2.200) na geração de 
empregos formais na  Região Metropolitana 

de Fortaleza,  o que representa uma 
variação negativa de 0,28% com relação ao 

mês  anterior.
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Os dez maiores saldos do emprego formal gerados nos municípios cearenses - Dezembro/2012

Saldo de emprego formal gerado por atividade - Ceará - Dezembro/2012  e acumulado de Jan-Dez/2012

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. -Ce - Dez/12 e acum de Jan-Dez/2012 

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores do Serviços - Ce - Dez/2012 e no acum. Jan-Dez/2012

No ano de 2012, cinco dos oito setores 
pesquisados pelo CAGED fecharam o ano 
de 2012 com saldo positivo na criação de 

empregos. Destaque para o setor de 
Serviços (23.414), Comércio (14.411) e a 

Ind. de Transf.( 5.846)

Em 2012, dez subsetores da Ind. de 
Transformção  apresentaram  aumento no 

saldo  de empregos celetistas, com 
destaque para  Ind. de produtos de alim. 

bebidas (1.199), Ind. metalúrgicas (1.198) e 
Idn. têxtil (1.196).

Os municípios que geraram os maiores 
números de emprego no ano de 2012 foram: 

Fortaleza (25.551), Sobral (2.997) e 
Maracanaú (2.128). 

O setor de serviços apresentou um 
crescimento de 5,83% com relação ao 

estoque de emprego de dezembro de 2011.  
Ressalta-se os Serv. de aloj e alimentação, 

Com. e Adm. de imóveis e Serviços 
médicos odontológicos.
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