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Em Novembro de 2013, o Estado do Ceará 
obteve um saldo líquido positivo na criação de 
empregos formais da ordem de 8.749 . Desta 

forma, houve um aumento de 0,74% no estoque 
de postos de trabalho em comparação à 

Outubro. 

O estado do Ceará liderou o ranking dos 
estados  com saldo líquido positivo de 8.749 

postos de trabalho gerados.  Em Novembro, o 
Nordeste obteve um saldo líquido de 32.454. No 
acumulado do ano,  o saldo de emprego gerado 

na região soma 216.269. 

O saldo na geração de empregos formais na 
Região Metropolitana de Fortaleza  foi da ordem 
de 7.583, em Novembro. No acumulado do ano, o 

saldo líquido  na RMF é de 30.520 postos de 
trabalhos formais. 

O setor do Comércio, no Estado do Ceará, 
registrou o maior saldo na geração de empregos 
formais, atingindo, em Novembro, 4.896 postos 
de trabalho. No acumulado do ano, este setor já 
gerou 10.249 empregos, ficando atrás do setor 

de Serviços (19.408) e da Ind. de Transformação 
(10.520). 

A Indústria de produtos alimentícios, bebidas e 
álcool etílico foi a atividade que obteve o maior 

saldo de empregos formais, em Novembro (417). 
Desde Agosto desse ano, tal atividade registra 

saldos acima de 400, quando em Agosto e  
emSetembro foi a primeira no ranking, enquanto, 

em Outubro, foi a segunda. 

No mês de Novembro, Fortaleza foi a cidade que 
obteve o maior saldo de empregos formais 

gerados (6.569), repetindo o comportamento dos 
meses anteriores. No ano, Fortaleza também foi a 

cidade que obteve o maior saldo com 19.441. 

O subsetor Com. e adm. de imóveis etc. obteve,  
no mês de Novembro, o maior saldo positivo do 

setor de Serviços na geração de empregos 
formais (1.189). Esse subsetor lidera o ranking no 

acumulado do ano, com 7.734. 
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