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O saldo líquido de emprego do Estado do Ceará 
foi de 4.701 negatitvo em março de 2016.Desta 
forma, houve uma queda de -0,40% no estoque 
de postos de trabalho em comparação com o 

mês de fevereiro.

Em março, o Nordeste obteve uma redução de 
46.269 postos de trabalho. Todos os estados 

da região registraram saldos negativos na 
geração de emprego nesse mês.  Pernambuco 

(-11.383) e Alagoas (-9.872) continuam 
registrando os piores desempenhos.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em março, um saldo negativo de 3.952 postos de 
trabalhos formais. A maior quantidade de postos 
de trabalhos  fechados ocorreu na própria Região 

Metropolitana.

No Estado do Ceará, o setor de Indústria de 
Transformação apresentou o pior resultado 

dentre os setores, com saldo negativo de 1.592. 
Em seguida aparece Construção Civil com saldo 

negativo de 1.339. Vale ressaltar que todos os 
setores da economia cearense encerrou o mês 

com saldo negativo de emprego.

A Indústria de calçados registrou saldo negativo 
de emprego de 554, no mês de março. A Industria 
de minerais não metálicos apresentou redução de 
356 postos de trabalho. Enquanto que a  Indústria 
de material elétrico e de comunicações gerou 103 

novas vagas de emprego no mês de março.

No mês de março, Fortaleza registrou saldo 
negativo de 2.632 . Caucaia tambem registrou 

elevado saldo negativo (-839). Enquanto Juazeiro 
do Norte (178) e Itapipoca (133) registraram 

saldos positivos de emprego no mês.

No mês de março a atividade  Ensino registrou 
saldo positivo de 377 empregos. Serviço de 

alojamento e alimentação (-490) e Transportes e 
comunicção  (-76) apresentaram os piores 

resultados. 
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