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

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

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

Em Setembro de 2013, o Estado do Ceará 
obteve um saldo líquido positivo no emprego 
formal na ordem de 8.281 postos de trabalho. 
Desta forma, houve um aumento de 0,71% no 

estoque de postos de trabalho em comparação 
à agosto.

O estado de Pernambuco liderou o ranking dos 
estados com saldo líquido positivo de 29.988 
postos de trabalho gerados.  Em setembro, o 

Nordeste obteve um saldo líquido de 78.162. No 
acumulado do ano  o saldo de emprego gerado 

na região soma 121.011.

Houve um aumento do saldo na geração de 
empregos formais na Região Metropolitana de 
Fortaleza da ordem de 6.291, em Setembro. No 

ano, o saldo líquido positivo na RMF foi de 
17.125 postos de trabalhos formais.
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Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses - Setembro/2013

Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará - Setembro/2013

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

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

Pelo quarto mês consecutivo, o setor de 
Serviços, no Estado do Ceará, registrou o maior 

saldo na geração de empregos formais, 
atingindo nesse mês o valor de 3.928 vagas. No 
ano, este setor também liderou o ranking com 

13.664 postos de trabalho gerados.

A Indústria de Transformação apresentou saldo 
positivo de 293 no total de postos de trabalho 
gerados, no mês de Setembro. A Indústria de 

Calçados, que, em Julho,  foi a atividade que mais 
gerou emprego (570), registrou, em Setembro, 
saldo líquido negativo de 941 na geração de 

postos de trabalho formais.

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

gerados, repetindo o comportamento do mês 
anterior. No ano, Fortaleza foi a cidade que 

obteve o maior saldo com 8.936 vagas geradas, 
seguida por Sobral (5.599) e Maracanaú (2.524).

O subsetor Serviços de Com. e administração de 
imóveis liderou  tanto no mês de setembro o 
saldo positivo dos subsetores de Serviços na 

geração de empregos formais , como no 
acumulado do ano (5.689). No ano, o setor 

Serviços  registrou o saldo positivo de 13.664  
empregos formais gerados.
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