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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Junho/2014

Saldo líquido de emprego formal gerado no Ceará e RMF -  Junho/2014

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste -  Junho/2014

Em Junho de 2014, o Estado do Ceará obteve 
um saldo líquido negativo na criação de 

empregos formais da ordem de 100. Desta 
forma, houve uma queda de -0,01% no estoque 
de postos de trabalho em comparação a maio.

Em Junho o Nordeste obteve um saldo negtivo 
de 578.  No acumulado do ano, o saldo de 

emprego na região soma -24.442 . Esse 
desempenho negativo foi influenciado 

principalmente pelos Estados de Alagoas e  de 
Pernambuco. No mês de maio, a Paraiba foi o 

estado que mais gerou emprego (1.273). 

O saldo na geração de empregos formais na 
Região Metropolitana de Fortaleza  foi  de -1.379 

em Junho.
No acumulado no ano, o saldo líquido  na RMF é 

de 5.936 postos de trabalhos formais.
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Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses -  Junho/2014

Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará -  Junho/2014

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Junho/2014

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará -  Junho/2014

No Estado do Ceará, o setor de Agropecuária 
apresentou o maior saldo na geração de 

empregos formais, atingindo, em Junho 739 
postos de trabalho. E o setor de  indústria de 
transformação apresentou saldo negativo de 

759.

A Indústria  de produtos alimentícios,bebidas e 
álcool etílico, foi a atividade que obteve o maior 
saldo de empregos formais, em Junho (108). E a 
Indútria têxtil do vestuário e artefatos de tecido 

apresentou saldo negativo (-536) .

No mês de Maio, São Gonçalo do Amarante foi a 
cidade que obteve o maior saldo de empregos 
formais gerados (340). A cidade de Fortaleza 

apresentou o maior saldo negativo (1.424)

O subsetor  Seviços de alojamento, alimentação, 
reparação,manutenção,redação, obteve, no mês 

de Junho, o maior saldo positivo do setor de 
Serviços na geração de empregos formais 

(1.071). 
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