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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Maio/2013

Saldo de emprego formal gerado no Ceará e RMF - Maio/2013 

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste - Maio/2013

Em maio de 2013, o Estado do Ceará gerou 
2.006 postos de trabalhos. Isto representou 

um aumento de 0,18% no estoque de 
trabalhador em comparação à Abril.

Em Maio, a região Nordeste teve um saldo 
positivo de 2.095 no total dos empregos 

formais gerados. O acréscimo na geração 
dos postos de trabalho foi liderado mais 

uma vez pela Bahia. No ano o Nordeste tem 
saldo negativo de 54.220 postos de trabalho.

Houve um aumento na geração de empregos 
formais na Região Metropolitana de Fortaleza 

da ordem de 565, tranduzindo-se em uma 
variação positiva de 0,07% no estoque de 
trabalhador em relação ao mês de abril. 
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Os dez maiores saldos do emprego formal gerados nos municípios cearenses - Maio/2013

Saldo de emprego formal gerado por setor - Ceará - Maio/2013

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. -Ce - Maio/2013

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ce - Maio/2013

Em Maio, somente dois setores não 
apresentaram saldo positivo na geração de 
postos de trabalho. O setor da Construção 

Civil figurou mais uma vez como o  setor que 
mais gerou postos de trabalho no mês 

(1.291). O Comércio apareceu em segundo 
(798) , seguido da Agropecuária  (312). 

A Indústria de Transformação apresentou o 
saldo negativo de 112 no total de postos de 

trabalho gerados no mês de maio. A Indústria 
de Metalúrgica (-258) e de Calçados (-203) 
foram as principais resposáveis por esse 

resultado. A indústria de produtos alimentícios, 
bebidas e álcool etílico foi que mais gerou 

Em Maio, dentre os dez maiores saldos de 
empregos formais gerados, pelos municípios 
do Ceará, destacam-se, os mesmos do  mês 
anterior: Eusébio, Sobral  e São Gonçalo do 
Amarante.  A cidade de Fortaleza obteve um 

saldo negativo de 70 na geração de postos de 
trabalho gerados no mês de maio.

O setor de Serviços registrou um decréscimo 
de 352 no total de postos de trabalho gerados 
em Maio. O subsetor de Com. e administração 
de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 
onteve o maior saldo posito no mês,  mas não 
foi capaz de conter a forte queda no subsetor 

de Serviços de alojamento, 
al.imentação,reparação, manunteção.
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