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

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

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

Em Outubrode 2013, o Estado do Ceará obteve 
um saldo líquido positivo no emprego formal na 
ordem de 6.789 postos de trabalho. Desta forma, 

houve um aumento de 0,58% no estoque de 
postos de trabalho em comparação à Setembro.

O estado de Alagoas liderou o ranking dos 
estados com saldo líquido positivo de 15.953 
postos de trabalho gerados.  Em Outubro, o 

Nordeste obteve um saldo líquido de 40.334. No 
acumulado do ano  o saldo de emprego gerado 

na região soma 173.682.

Houve um aumento do saldo na geração de 
empregos formais na Região Metropolitana de 
Fortaleza da ordem de 4.257, em Outubro. No 

acumulado do ano, o saldo líquido  na RMF é de 
22.365 postos de trabalhos formais.
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Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará - Outubro/2013

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Outubro/2013

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará - Outubro/2013

O setor da Indústria de Transformação, no 
Estado do Ceará, registrou o maior saldo na 

geração de empregos formais, atingindo , em 
Outubro, 2.359  postos de trabalho. No 

acumulado do ano, este setor já gerou 9.962 
empregos, só perdendo para o de Serviços que 
foi responsável por  16.159 postos de trabalho 

gerados.

A Indústria de Calçados, que, em Setembro,  foi a 
atividade que mais gerou empregos formais , em 
outubro voltou a registrar  o maior saldo líquido 

na geração de postos de trabalho, com 881 postos 
de trabalho.

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

gerados (2.823), repetindo o comportamento dos 
meses anteriores. No ano, Fortaleza também foi a 

cidade que obteve o maior saldo com 12.494.

O subsetor Serviços de alojamento  liderou  no 
mês de Outubro o saldo positivo do setor de 

Serviços na geração de empregos formais (491). 
Contudo, no acumulado do ano , este subsetor 

permanece com saldo líquido negativo (-334).  O 
subsetor de Com. e administração lidera o 
ranking no acumulado do ano ,com 6.488.
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