
                    RADAR DO EMPREGO - CAGED JUNHO/ 2015

Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Maio/2015

Saldo líquido de emprego formal gerado no Ceará e RMF -  Maio/2015

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste -  Maio/2015

Em  Maio de 2015 o Estado do Ceará obteve um 
saldo líquido  negativo na criação de empregos 
formais da ordem de  1.679. Desta forma, houve 

uma queda de -0,14 no estoque de postos de 
trabalho em comparação a  Abril.

Em  Maio o Nordeste obteve um saldo de        
- 34.803. O  estado da Bahia (-7.419)  e  de 

Alagoas (-9.627)  foram os que apresentaram 
os piores desempenhos. 

A Região Metropolitana de Fortaleza ,apresentou 
em Maio , um saldo negativo de  933 postos de 

trabalhos formais.
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Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses -  Maio/2015

Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará - Maio/2015

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Maio/2015

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará -  Maio/2015

Nomês de maio o setor de Serviços apresentou 
o maior saldo na geração de empregos formais , 

atingindo o valor de 858 novos postos de 
trabalho. E o setor  da  Indústria de 

transformação obteve o menor saldo
(-2.550).

Pelo terceiro mês consecutivo a indústria de 
calçados foi o que mais fechou postos de trabalho 

(-917). A Indústria de produtos minerais não 
metálicos foi a atividade que obteve o maior saldo 

de empregos formais, em Maio (100).

No mês de Maio, São Gonçalo do Amarante foi a 
cidade que obteve o maior saldo de empregos 

formais gerados (699). Fortaleza  apresentou  um 
saldo negativo de 666.

No mês de Maio a atividade de Com. e 
administração de imóveis, valores mobiliários, 
serv. técnico, obteve o maior saldo positivo do 

setor de Serviços na geração de empregos 
formais (1.280). 

858 766
14

‐18 ‐33 ‐148
‐568

‐2550‐3000
‐2000
‐1000

0
1000
2000

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

AGROPECUÁRIA EXTRATIVA MINERAL SERV INDUST DE UTIL 
PÚBLICA

COMÉRCIO INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO

100 2

‐26 ‐48 ‐62 ‐93 ‐104 ‐164 ‐170 ‐290

‐778
‐917

‐1000

‐500

0

500

Ind. de produtos 
minerais não 
metálicos

Ind. do papel, 
papelão, editorial 

e gráfica

Ind. metalúrgica Ind. mecânica Ind. do material 
elétrico e de 
comunicações

Ind. da madeira e 
do mobiliário

Ind. da borracha, 
fumo, couros, 
peles, similares, 
ind. diversas

Ind. do material 
de transporte

Ind. química de 
produtos 

farmacêuticos, 
veterinários, 
perfumaria

Ind. de produtos 
alimentícios, 

bebidas e álcool 
etílico

Ind. têxtil do 
vestuário e 
artefatos de 
tecidos

Ind. de calçados

1280

135 41 22

‐23
‐597‐1000

0

1000

2000

Com. e administração de 
imóveis, valores 

mobiliários, serv. técnico

Serviços médicos, 
odontológicos e 
veterinários

Instituições de crédito, 
seguros e capitalização

Ensino Transportes e 
comunicações

Serviços de alojamento, 
alimentação, reparação, 
manutenção, redação

699

121 80 62 55

‐306 ‐329 ‐361
‐624 ‐666‐1000

‐500

0

500

1000

SAO GONCALO DO 
AMARANTE

PENTECOSTE CRATEUS MISSAO VELHA AQUIRAZ MARACANAU RUSSAS IGUATU HORIZONTE FORTALEZA


