
                    RADAR DO EMPREGO - CAGED OUTUBRO/ 2015

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

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

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

Em  Setembro de 2015 o Estado do Ceará 
obteve um saldo líquido  negativo na criação de 

empregos formais da ordem de  1.508. Desta 
forma, houve uma queda de -0,12 no estoque de 
postos de trabalho em comparação a  Agosto.

Em  Setembro o Nordeste obteve um saldo 
positivo de        

26.118. Pernanmbuco e Alagoas foram os 
estados que mais geraram emprego em 

setembro. Enquanto que os  estados do Ceará 
(-1.508) e da Bahia (-4.360),foram os que 
apresentaram os piores desempenhos.

A Região Metropolitana de Fortaleza ,apresentou 
em Setembro , um saldo negativo de 2.231 postos 

de trabalhos formais.

38587

40095

-1508

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

TOTAL ADMIS.

TOTAL DESLIG.

SALDO

15248
11207

2172 1675 1199 264 221

-1508
-4360-10000

0

10000

20000

PERNAMBUCO ALAGOAS RIO GRANDE DO 
NORTE

SERGIPE PARAIBA PIAUI MARANHAO CEARA BAHIA

-1508

-2231

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0

Ceará 

RMF

Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses -  Setembro/2015

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

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

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

No Estado do Ceará, o setor Agropecuário 
apresentou, novamente, o maior saldo na 

geração de empregos formais em Setembro, 
atingindo o valor de 1.441 novos postos de 

trabalho. E o setor  de Construção Civil obteve o 
menor saldo (-1.722).

A Indútria de produtos alimentícios, bebidas e 
álcool etílico foi a atividade que obteve o maior 

saldo de empregos formais em Setembro 
(246).Enquanto a Indústria  têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos (-691) e calçados (-539) 
tiveram redução nos postos de trabalho.

No mês de Setembro, Juazeiro do Norte foi a 
cidade que obteve o maior saldo de empregos 

formais gerados (448). Fortaleza  apresentou  um 
saldo negativo de 1485.

No mês de Setembro a atividade  Ensino obteve, 
novamente, o maior saldo positivo do setor de 

Serviços na geração de empregos formais (219). 
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