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

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

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

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

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

Pela primeira vez do ano o Estado do Ceará  
apresentou um saldo liquido positivo na 

geração de emprego, com valor de 406 em 
agosto.  Desta forma, houve um crescimento  de 

0,03% no estoque de postos de trabalho em 
comparação com o mês de julho.

Em agosto, sete estados do Nordeste 
registraram saldo de emprego positivo, com 
destaque para Pernambuco (9.035) e Paraíba 

(5.905). Enquanto Bahia (-3.516) e Segipe            
(-1.001) obtiveram redução nos postos de 

trabalho. O Nordeste, em agosto, apresentou 
saldo positivo de 19.403  empregos.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em  agosto, um saldo negativo de 863 postos de 

trabalhos formais. 

No Estado do Ceará, o setor de Serviços   
apresentou o melhor resultado dentre os 

setores, com saldo positivo de 1.270 postos de 
trabalho. Em seguida está  a agropecuária  com 
saldo positivo de 910. Os setores da Construção 

civel (-947) e comércio (-370) foram os que 
regsitraram pior desempenho nesse mês.

A Indústria de calçados  registrou saldo positivo  
de emprego de 461, no mês de agosto. A Industria 
de mecânica (80) e material elétrico (51) tambem 

apresentaram saldo positivo  nos  postos de 
trabalho. Enquanto que a  Indústria de alimentos e 

bebidas (-231) e indústria de produtos minerais 
não metálicos (-227)  registraram saldos negativo 

s no mês de agosto.

Em agosto, Fortaleza registrou saldo negativo de 
961 empregos. Aracati (-316) e Pacajus (-299) 

também registraram saldos negativos. Enquanto 
Eusébio (571) e Granja (343) foram os municípios 
que geraram mais emprego no mês de agosto . 

No mês de agosto a atividade  Com. e 
administração de imóveis e serviçis técnicos 
registrou saldo positivo de emprego de 1.229. 

Enquanto que Seviços  de alojamento e 
alimentação (-507)  e Transporte e comunicações 

(-53) registraram saldos negativos. 
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