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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Outubro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado no Ceará e RMF -  Outubro/2016

Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses -  Outubro/2016

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste -Outubro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará - Outubro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Outubro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará -  Outubro/2016

O Estado do Ceará voltou a apresentar saldo 
negativo de emprego (-2.136). No mês de 

outubro houve uma queda de 0,18% no estoque 
de postos de trabalho em comparação com o 

mês de setembro.

Em outubro, o Nordeste obteve uma redução 
de  7.315 postos de trabalho. Bahia (-5.601), 

Pernambuco (-3.549) e Ceará (-2.136) foram os 
estados que  apresentaram os piores 

resultados.  Alagoas (5.832) e Sergipe (1.932) 
foram os úncios estados que  registraram 

saldos positivos no mês de outubro.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em  outubro, um saldo negativo de 2.456 postos 

de trabalhos formais. 

No Estado do Ceará, a Indústria de 
transformação  apresentou o melhor resultado 

dentre os setores, tendo sido o único setor com 
saldo positivo (1.106). Construção civil(-1.831) e 
Serviços (-837)  encerram o mês de outubro com  

os piores resultados do mês.

A Indústria de calçados apresentou saldo positivo 
pelo terceiro mês consecutivo  Também registram 
saldos postivos as indústrias de material elétrico 

e comunicação (251) e têxtil e vestuário (38). 
Enquanto que a  Indústria de alimentos e bebidas 

(-175) e indústria madeira mobiliária (-40)  
registraram  saldos negativos de emprego  no 

mês de outubro.

Em outubro, Sobral foi o município que mais 
gerou emprego no estado do Ceará. Em seguida 
está Horizonte (217) e Caucaia (213).  Enquanto 
Fortaleza (-2.236) e Maracanaú (-420) foram os 

municípios que apresentaram os piroes 
desempenhos no mês de outubro . 

No mês de outubro a atividade  Com. e 
administração de imóveis e serviçis técnicos 

registrou saldo negativo de emprego de 1.257. 
Enquanto que Seviços de Transporte e 

comunicações (252) e Serviços médicos, 
odontológicos e veterinários (106) registraram 

saldos posivos. 
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