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

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

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

Em janeiro  de 2013 houve uma redução de 
4.700 postos de trabalho no Estado do 

Ceará, representando uma queda de 0,41%
com relação ao estoque de dezembro de 
2012. Esse comportamento é explicado 

pelo pelo efeito sazonal do período.

Todos os estados da  Região Nordeste  
apresentaram, em janeiro de 2013, queda 

na criação de postos de trabalho. 
Pernambuco foi o estado com maior saldo 

negativo de vagas de trabalho (-11.531).

Houve uma queda (-3.821) na geração de 
empregos formais na  Região Metropolitana 

de Fortaleza,  o que representa uma 
variação negativa de 0,45% com relação ao 

mês  de dezembro de 2012.
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Os cinco maiores e cinco menores saldos do emprego formal gerados nos municípios cearenses - Janeiro/2013

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

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

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

No primeiro mês do ano de 2013, apenas 
quatro setores apresentaram saldo 

positivo na geração de emprego, com 
destaque para Indústria de transformação 

(330) e Adm. Pública (143). Enquanto o 
Comércio (-3136) e Servços (-1.427)  
tiveram  os saldos negativos mais 

O subsetor da Indústria de transformação 
que mais criou emprego em janeiro foi a 

Industria de produtos alimentícios e 
bebidas (219), seguido da Indústria de 

calçados (107) e Indústria metalúrgica (82).

Os municípios que geraram os maiores 
números de emprego no mês de janeiro 

foram : Sobral, Pacatuba e Várzea Alegre. 
Em contra partida Fortaleza, Juazeiro de 

Norte e São Gonçalo do Amarante tiveram 
as maiores retações no numero de 

empregos.

O setor de Serviços registrou que de 0,32% 
na geração de meprego no mês de janeiro. 

Esse desempenho foi influenciado 
principalmente pelos Serviços de 

alojamento, alimentação (-721) e Com. e 
administração de iméveis, valores 

mobiliários (-704).
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