
                    RADAR DO EMPREGO - CAGED ABRIL / 2012

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

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

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

O Ceará registrou um saldo negativo de 1.587 
postos de trabalho no mês de de março/12.   

Esse resultado significou uma variação de -0,15 
sobre o mês de fevereiro de 2012. 

O Nordeste registrou um saldo negativo de 
32.830  empregos no mês de março de 2012.               
Com esse baixo desempenho do Nordeste, o 

Ceará , no acumulado do ano, obteve o quarto 
lugar no ranking regional, com o valor de 172 

postos de trabalhos.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 
registrou em março de 2012 queda de 731 vagas 

de emprego.
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Os dez maiores saldos do emprego formal gerados nos municípios cearenses - Março/2012

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

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. -Ceará - Mar/12 e acum de Jan-Mar/201

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores do Serviços - Ce - Março/2012 e no acum. Jan e março/20

O setor de serviços foi o segmento que 
apresentou maior saldo de emprego no mês de 

março e também no trimestre de 2012 , com 
valores de 898 e 5.493, respectivamente. Setores 
importantes como Comércio, Contrução Civil e 
Indústria de Transformação reduziram as vagas 

de emprego no mês de março e também no 
acumulado de 2012.

Em março de 2012, algumas das principais 
indústrias cearenses tiveram desempenhos 
negativos na geração de emprego. A ind. de 

Calçados registrou saldo de -216 e Prod. Alim. 
Bebidas -76. Os melhores desempenhos ficaram 

com a Indústria Têxtil (157), Ind. Metalúrgica (150) 
e Indústria quim. de prod. farmac, veterinaria e 

perfumaria (31). 

Os municípios que mais geraram empregos no 
mês de março de 2012, foram: Maracanaú (207) 

Juazeiro do Norte (194) e Pacatuba (109).

No Ceará, o ensino foi o subsetor de serviços 
que mais gerou emprego no mêm en análise, 

com saldo total de 532, seguido do serv. 
médicos, odont e veterinarios(378). No 

acumulado, o subsetor de Com. e adm de 
imóveis se destaca com a criação de 2.453 
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