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Áreas Temáticas: 3. Localização e concentração das atividades econômicas 
 

Resumo: Esse artigo analisa a distribuição espacial do emprego formal no estado do Ceará de 2000 a 2019. A 
análise fez o uso da variável emprego formal distribuída entre as mesorregiões Cearenses. O método de análise 
consistiu na estimativa de indicadores de localização e distribuição. Os resultados demonstraram uma forte 
concentração de atividades ligadas à indústria tradicional, em especial alimentos, calçados e vestuário. Outro 
ramo de atividade que ampliou o emprego formal foram as atividades extrativas minerais. A região Norte do 
Ceará foi a que mais se reestruturou, alocando força de trabalho em atividades terciárias, o que foi reflexo da 
urbanização que se fortaleceu no estado no período de análise. 
Palavras-chave: Análise regional; economia regional; desenvolvimento regional. 
 
Abstract: This paper analyzes the spatial distribution of formal employment in the Ceará State from 2000 to 
2019. As methodology, we used the formal employment variable as a base variable distributed among the Ceará 
State mesoregions. The method of analysis consisted of estimating location and distribution indicators. The 
results showed a strong concentration of activities associated with the traditional industry, especially food, 
footwear, and clothing. Another branch of activity that expanded formal employment was mineral extractive 
activities. The North region of Ceará State was the one that was most restructured, allocating the workforce to 
tertiary activities, which reflected the urbanization that strengthened in the state during the period under 
analysis. 
Key words: Regional analysis; regional economy; regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A discussão sobre a situação da formalização da força de trabalho e sua interação com 

outros ramos de atividade não é recente na análise regional do estado do Ceará. Silva Filho e 
Queiroz (2011) fizeram uma análise da dinâmica produtiva comparando o Nordeste com o 
Ceará e a Bahia entre 1998 e 2008. Apesar das diferenças peculiares a cada estado e ao 
próprio Nordeste, os autores perceberam certa convergência em termos de estrutura produtiva 
entre essas unidades federativas e o emprego na indústria tradicional representava quase 70% 
da ocupação formal da mão de obra. 

Apesar do avanço da formalização da mão de obra e a empregabilidade nas atividades 
de transformação isso não implicou numa mudança na hierarquia urbana e na distribuição das 
atividades produtivas no interior do Ceará. Morais e Macedo (2014) apontaram o 
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fortalecimento da polarização e da hierarquia urbana focada em centros tradicionais, como 
Sobral e Fortaleza em detrimento de municípios mais periféricos. Ou seja, até 2008 apesar da 
melhoria na formalização da mão de obra, a tendência foi uma tendência à concentração do 
que à dispersão da força de trabalho alocada em atividades de transformação. Essa 
concentração foi tanto setorial quanto espacial. 

Frente ao exposto, esse artigo analisa a distribuição espacial do emprego formal no 
estado do Ceará de 2000 a 2019, ou seja, praticamente os dois primeiros decênios do século 
XXI. Com isso, o texto contribui para discussão da concentração ou não das atividades 
produtivas no espaço Cearense e, a tendência ou não à transição de uma estrutura produtiva 
baseada em atividades tradicionais, em especial de transformação, para atividades focadas em 
ramos produtivos mais adensados em capital e tecnologia. A análise não pretende esgotar a 
temática, mas lançar luzes sobre a distribuição do emprego formal. Cabe salientar que o uso 
da variável emprego formal atende uma prerrogativa do processo de desenvolvimento 
regional que é a criação de empregos dignos; a formalização e proteção dos trabalhadores pela 
seguridade social; e, a tendência ao fortalecimento de estruturas produtivas que criem 
empregos, em especial num momento que a economia brasileira saia de uma das maiores 
crises econômicas da sua história.  

 
2 METODOLOGIA 

 
Serão analisadas a distribuição espacial considerando como variável o número de 

empregos formais, dos 25 subsetores de atividades econômicas conforme o IBGE das 7 
mesorregiões do Estado do Ceará (Figura 1). Os períodos considerados são de 2000 a 2010 e 
de 2010 a 2019. A base de dados utilizada para a realização das coletas é a Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS). 
 
Figura 1 – Mesorregiões Homogêneas do Estado do Ceará - 2021 

 
Fonte: Adaptações dos autores a partir de IBGE (2021). 
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O Ceará é composto por 184 municípios divididos entre 7 mesorregiões, são elas: 

Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Sertões, Jaguaribe, Centro-Sul e 
Sul (IBGE, 2021). Serão utilizadas medidas de localização e de especialização. Os 
coeficientes, suas fórmulas, finalidades e análises se dão da seguinte forma, de acordo com 
Ferrera de Lima, Alves e Skowronski (2006), Souza e Alves (2011) e Alves (2012): 

 
Quociente Locacional (QL): é uma medida de localização que calcula a relação entre 

o total emprego de uma determinada atividade em um espaço geográfico e o emprego total 
deste mesmo local e posteriormente calcula a razão entre este e a mesma lógica aplicada a 
uma região de referência. Portanto, relaciona o percentual de emprego atrelada a uma certa 
atividade em uma sub-região com o mesmo percentual relativo a uma região de referência, 
identificando se a atividade em questão é mais relativamente presente na sub-região do que na 
região de referência, conforme a fórmula (1): 

𝑄𝐿 =
∑

∑

∑ ∑

         (1) 

Em que: Eij = emprego formal do setor “i” da mesorregião “j”; Σi Eij = emprego 
formal em todos os setores da mesorregião “j”; Σj Eij = emprego formal do setor “i” da região 
de referência; Σi Σj Eij = emprego formal de todos os setores da região de referência. 

A análise do QL se dá considerando que para QL ≥ 1 se identifica uma localização 
significativa para a atividade econômica em questão, dado que ela é percentualmente mais 
importante para a sub-região do que para a região de referência. No caso de 0,50 ≤ QL ≤ 0,99, 
se tem uma localização de média importância, e para QL ≤ 0,49, a localização é de fraca 
relevância para o setor econômico. Através do QL, se obtém resultados que apresentam 
informações que podem ser interpretadas tanto do ponto de vista de cada sub-região como 
também do ponto de vista da distribuição das atividades. 

 
Coeficiente de Localização (CL): utiliza, a princípio, a participação de cada sub-

região na quantidade de empregos na região de referência. Após obter este percentual, calcula 
a diferença absoluta entre este e o percentual de empregos da mesma atividade na região de 
referência em relação ao total de empregos da região. Este valor, por sua vez, é dividido por 
dois e assim compõe o CL, conforme a fórmula (2): 

𝐶𝐿 =
∑

∑

∑

∑ ∑

      (2), 

Na qual: Σj = somatório de todas as mesorregiões “j”; Eij = emprego formal do setor 
“i” da mesorregião “j”; Σj Eij = emprego formal em todas as mesorregiões no setor “i”; Σj Eij 
= emprego formal do setor “i” em todas as mesorregiões; Σi Σj Eij = emprego formal de todos 
os setores “i” em todas as mesorregiões “j”. 

Consiste em uma medida voltada para analisar a dispersão das atividades que deverá 
variar entre 0 e 1. Conforme Souza e Alves (2011), valores de CL mais próximos de 0 
demonstram dispersão da variável entre as regiões para a atividade econômica em questão e 
valores próximos de 1 demonstram concentração.  

 
Coeficiente de Especialização (CE): O CE oferece um valor associado a cada sub-

região para cada período, sendo este relativo à diversidade de atividades realizadas em cada 
sub-região em comparação com a região de referência. Segundo Ferrera de Lima, Alves e 
Skowronski (2006), o CE considera a diferença absoluta entre o peso de um setor em relação 
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ao emprego total de uma área e o peso do mesmo setor para o emprego da região de 
referência, dividindo o valor obtido por dois. A estipulação do CE está representada pela 
fórmula (3): 

𝐶𝐸 =  

∑
∑

  
∑

∑ ∑

       (3), 
Na qual: Eij = emprego formal do setor “i” da mesorregião “j”; Σi Eij = emprego 

formal em todos os setores da mesorregião “j”; Σj Eij = emprego formal do setor “i” em todas 
as mesorregiões; Σi Σj Eij = emprego formal de todos os setores de todas as mesorregiões. 

Para resultados próximos de 0 zero, entende-se que a sub-região tem distribuição e 
variedade de setores similares à região de referência, ao passo que coeficientes próximos de 1 
demonstram um elevado grau de especialização ligado a um determinado setor, ou seja, está 
com uma estrutura de utilização das terras consideravelmente diferente do conjunto da região 
de referência (COELHO JÚNIOR et al, 2020). 

 
Coeficiente de Reestruturação (CR): verifica, como o próprio coeficiente aponta, a 

reestruturação entre dois períodos de uma sub-região no tocante à importância de cada 
subsetor para o emprego naquela área, calculando um valor por período para cada sub-região. 
Variando entre 0 e 1, têm-se que valores próximos de 1 indicam reestruturação, enquanto 
valores próximos de 0 indicam estabilidade da distribuição das atividades. A equação (4) do 
CR é: 

𝐶𝑅 =  
∑

∑ ∑

       (4), 

Na qual: Σi = somatório do setor “i”; Eij1 = emprego formal do setor “i” da 
mesorregião “j” no período “1”; Σi Eij1 = emprego formal em todos os setores da mesorregião 
“j” no período “1”; Eij0 = emprego formal do setor “i” da mesorregião “j” no período “0”; Σi 
Eij0 = emprego formal em todos os setores da mesorregião “j” no período “0”. 

 
 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
O Ceará é uma unidade federativa brasileira localizada na Região Nordeste, com área 

de 148.894km² e população estimada em 9.187.103 habitantes em 2020. A densidade 
demográfica se iguala a 61,7hab/km². Sua capital é Fortaleza.  

O estado do Ceará possui 573km de costa marítima, banhada pelo Oceano Atlântico. 
Formado majoritariamente pelo bioma da caatinga, esta unidade federativa se caracteriza pelo 
clima Tropical Quente Semiárido, o que significa que está sujeita a irregularidades 
pluviométricas e ao fenômeno da seca. Seu território tem solos de pouca profundidade e 
passíveis do processo de erosão (SEADE, 2021). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ceará em 2010 atingiu 0,682, sendo 
o 17º lugar das 27 unidades federativas. O rendimento mensal per capita se estimou em 
R$1.028,00 no ano de 2020. A proporção de pessoas de idade igual ou superior a 14 anos que 
estiveram ocupadas em 2020 foi calculada como 43,2%, sendo a taxa de desemprego para os 
mesmos indivíduos igual a 10,9% (IBGE, 2021). 

O Ceará vem apresentando grandes mudanças nas infraestruturas rodoviária, hídrica, 
portuária, aeroportuária e energética, o que beneficiou muitos setores e o comércio exterior. A 
diversificação de indústrias após as instalações do Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP), da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e da Zona de Processamento de 
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Exportação do Ceará (ZPE Ceará) é uma realidade no Ceará (TROMPIERI NETO et al, 
2019). 

Outra grande atividade é o turismo, fomentado principalmente a partir da valorização 
das praias, que se tornaram áreas principais para investimentos. O setor de serviços acaba 
sendo muito forte no Ceará, em grande parte devido ao turismo, que exige infraestrutura 
reforçada em várias atividades econômicas, como as que sejam referentes ao alojamento, 
alimentação e entretenimento dos turistas (ARAÚJO, 2013). 

No tocante à distribuição do emprego no Ceará entre as mesorregiões, encontra-se que 
a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi responsável por 66% dos empregos ofertados 
no Ceará em 2019, seguida do Noroeste, com 9%, e do Sul, com 7,5%. O Norte é responsável 
por 6,5% e os Sertões representam 4,5%, assim como o Centro-Sul. Por fim, o Jaguaribe 
abriga 2% da mão-de-obra. A Tabela 1 indica os dez municípios com maior participação no 
Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Ceará em 2018. 

 
Tabela 2: Dez municípios com maior participação no PIB do estado do Ceará - 2018 

RANKING MESORREGIÃO MUNICÍPIO % PIB 2018 
1 RMF Fortaleza 42,99% 
2 RMF Maracanaú 6,71% 
3 RMF Caucaia 3,26% 
4 Sul Juazeiro do Norte 3,09% 
5 Noroeste Sobral 3,06% 
6 RMF São Gonçalo do Amarante 2,71% 
7 RMF Eusébio 1,59% 
8 RMF Aquiraz 1,26% 
9 RMF Horizonte 1,09% 

10 Norte Itapipoca 1,06% 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; SULIANO et al, 2020. 

 
Entre as 10 maiores potências do Ceará em 2018, encontram-se sete dos onze 

municípios da RMF, sendo que estes acumulavam 59,61% do PIB do estado. O Sul Cearense 
é representado pela cidade de Juazeiro do Norte, em quarto lugar, com 3,09%. O Noroeste 
tem o município de Sobral como grande destaque, sendo que o mesmo representou 3,06% da 
produção estadual e conquistou o 5º lugar do ranking.  

A Tabela 2 mostra a quantidade total de empregos formais no Ceará em 2000, a ser 
definido como ano inicial, era de 691.090 trabalhadores. Este número apresentou aumento de 
118,5% em 2019. 

As maiores variações absolutas positivas no estado do Ceará estiveram atreladas aos 
setores de Administração Pública Direta e Indireta (24), com 178.200 empregos; 
Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar 
de Atividade Econômica (19), ao exibir aumento de 157.013 vínculos, e Comércio Varejista 
(16), com 143.141. O crescimento do setor (19) está relacionado com o fato de que o 
Nordeste Brasileiro é o segundo maior receptor de turismo no Brasil, o que demanda a 
disponibilidade de alojamento para estes visitantes. 

No tocante aos maiores aumentos relativos, estão os setores de Administradoras de 
Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar de Atividade 
Econômica (19), com 354,8%, Indústria do Material Elétrico e de Comunicações (5), com 
317,0%; e Ind. Mecânica (4), que aumentou 254,5%.  
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Tabela 2: Variação de Empregos Absolutos por Subsetor no estado do Ceará – 2000/2019 
CÓD. SETOR 2000 2019 ∆ ∆% 

1 Extração de Minerais 2.714 3.039 325 12,0 
2 Ind. de Produtos Minerais não Metálicos 7.186 11.271 4.085 56,8 
3 Ind. Metalúrgica 5.502 13.643 8.141 148,0 
4 Ind. Mecânica 2.364 8.381 6.017 254,5 
5 Ind. do Material Elétrico e de Comunicações 1.321 5.509 4.188 317,0 
6 Ind. do Material de Transporte 1.211 3.042 1.831 151,2 
7 Ind. da Madeira e do Mobiliário 4.955 6.977 2.022 40,8 
8 Ind. do Papel, Papelão, Editorial e Gráfica 4.336 7.876 3.540 81,6 
9 Ind. da Borracha, do Fumo, de Couros, (...) 3.894 5.057 1.163 29,9 

10 Ind. Química, de Prod. Farmacêuticos, (...) 6.162 12.432 6.270 101,8 
11 Ind. Têxtil, do Vestuário e Artefatos (...) 48.485 54.218 5.733 11,8 
12 Ind. de Calçados 27.287 55.939 28.652 105,0 
13 Ind. de Prod. Alimentícios, de Bebida (...) 30.900 48.843 17.943 58,1 
14 Serviços Industriais de Utilidade Pública 6.472 9.732 3.260 50,4 
15 Construção Civil 27.746 61.683 33.937 122,3 
16 Comércio Varejista 78.051 221.192 143.141 183,4 
17 Comércio Atacadista 15.202 43.825 28.623 188,3 
18 Instituições de Crédito, Seguros (...) 10.218 21.804 11.586 113,4 
19 Administradoras de Imóveis, (...) 44.248 201.261 157.013 354,8 
20 Transporte e Comunicações 26.302 59.762 33.460 127,2 
21 Serviços de Alojamento, Alimentação, (...) 61.957 109.022 47.065 76,0 
22 Serviços Médicos, Odontológicos (...) 22.812 60.885 38.073 166,9 
23 Ensino 26.244 69.222 42.978 163,8 
24 Administração Pública Direta e Indireta 215.087 393.287 178.200 82,9 
25 Agropecuária 10.434 21.916 11.482 110,0 

 TOTAL 691.090 1.509.818 818.728 118,5 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2021.  

 
A Tabela 3 apresenta dos resultados do Quociente Locacional, cujo intuito é comparar 

a importância de um determinado setor para o emprego em uma determinada área. 
A respeito da mesorregião do Noroeste Cearense, para o ano de 2000, o QL é superior 

a 1 em 7 de 25 setores, sendo quatro delas de natureza industrial, duas atividades primárias 
((1) e (25)) e uma de serviços. Isto significa que esta região era considerada especializada em 
relação ao estado do Ceará no tocante a estes setores, com destaque para as atividades 
codificadas com (1), (7) e (12), todas industriais. O setor Indústria de Calçados (12), é um 
grande destaque para o Noroeste. 

Com base nestas informações, é possível afirmar que existe relativa produção 
industrial no Noroeste Cearense, mas não abrangente de todos os subsetores industriais na 
mesma proporção que o restante do estado do Ceará, pois apresenta QL muito alto para 4 
indústrias e muito baixo para 8 outras. 

A apuração de 2019 indicou um grande aumento das especializações, variando de 7 
para 10, sendo quatro indústrias, duas atividades primárias e quatro serviços. Apesar de deixar 
perder o posto de maior QL da Indústria de Calçados do Ceará, o Noroeste obteve este título 
no contexto do setor Ind. da Madeira e do Mobiliário (7). 

Muitas das principais jazidas de minerais do Ceará estão localizadas no Noroeste, 
justificando o alto valor do setor Extração de Minerais (1). Os principais minerais explorados 
são calcário, granito e areia, tendo reservas de maior magnitude nas cidades de Uruoca, Sobral 
e Forquilha (VIDAL et al, 2005). 
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Tabela 3: Valores do Quociente Locacional (QL) por Subsetores e Mesorregiões do Ceará – 2000/2019 

Cód. Subsetor do IBGE 
Noroeste Cearense Norte Cearense 

Metropolitana De 
Fortaleza 

Sertões Cearenses Jaguaribe 
Centro-Sul 
Cearense 

Sul Cearense 

2000 2019 2000 2019 2000 2019 2000 2019 2000 2019 2000 2019 2000 2019 

1 Extração de Minerais 3,28 3,41 1,01 1,94 0,45 0,44 0,00 1,11 5,49 3,57 2,24 1,27 1,94 0,63 

2 Ind. de Produtos Minerais não Metálicos 1,58 1,32 1,66 1,29 0,60 0,67 0,74 0,39 5,48 3,45 1,60 2,67 1,60 1,78 

3 Ind. Metalúrgica 0,11 0,23 0,08 3,95 1,23 0,89 0,69 0,38 0,04 0,40 0,84 1,31 1,07 0,90 

4 Ind. Mecânica 0,02 0,10 0,39 0,53 1,10 1,40 0,01 0,02 0,35 0,50 0,62 0,08 2,68 0,11 

5 Ind. do Material Elétrico e de Comunicações 0,02 0,00 0,16 0,06 1,39 1,50 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 0,04 0,00 0,04 

6 Ind. do Material de Transporte 0,40 0,16 0,04 0,70 1,34 1,16 0,15 0,11 0,00 2,20 0,00 2,98 0,10 0,17 

7 Ind. da Madeira e do Mobiliário 1,81 2,94 0,35 0,34 0,87 0,77 0,31 0,24 1,99 1,97 3,78 2,79 0,89 0,69 

8 Ind. do Papel, Papelão, Editorial e Gráfica 0,23 1,19 0,07 0,21 1,28 1,19 0,21 0,19 0,18 0,25 0,28 0,46 0,70 0,84 

9 Ind. da Borracha, do Fumo, de Couros, (...) 0,39 0,58 2,64 0,46 0,73 0,90 0,02 0,14 1,27 0,16 0,11 1,08 4,00 3,80 

10 Ind. Química, de Prod. Farmacêuticos, (...) 0,28 0,15 0,49 0,59 1,20 1,10 0,05 0,10 0,14 0,61 0,62 0,69 1,18 2,36 

11 Ind. Têxtil, do Vestuário e Art. de Tecidos 0,17 0,60 0,17 0,72 1,32 1,30 0,32 0,17 0,23 0,38 0,17 0,32 0,20 0,09 

12 Ind. de Calçados 4,34 2,93 1,03 2,48 0,43 0,33 0,06 3,13 2,30 2,00 1,90 0,83 2,76 1,50 

13 Ind. de Prod. Alimentícios, de Bebida 1,75 0,76 2,78 1,25 0,88 1,09 0,18 0,31 0,87 1,37 0,36 0,46 0,58 0,63 

14 Serviços Industriais de Utilidade Pública 0,88 1,08 0,63 1,12 1,03 0,93 1,20 0,76 0,63 1,25 1,44 1,06 1,07 1,43 

15 Construção Civil 0,33 0,45 0,20 0,69 1,19 1,25 0,64 0,54 1,31 0,58 0,32 0,49 0,61 0,39 

16 Comércio Varejista 0,72 0,87 0,42 0,78 1,06 1,00 1,10 1,02 0,79 1,07 1,06 1,33 1,27 1,20 

17 Comércio Atacadista 0,37 0,58 0,24 0,24 1,18 1,22 0,52 0,34 0,45 0,49 0,89 1,04 1,06 0,91 

18 Inst. de Crédito, Seguros e de Capitalização 0,43 0,52 0,33 0,44 1,19 1,23 0,75 0,61 0,47 0,55 0,64 0,62 0,70 0,66 

19 Adm. de Imóveis, Valores Mobiliários (...) 0,20 0,19 0,66 0,18 1,30 1,40 0,11 0,11 0,06 0,37 0,07 0,10 0,17 0,34 

20 Transporte e Comunicações 0,25 0,50 0,14 0,84 1,23 1,21 0,17 0,30 0,14 0,86 2,28 0,32 0,62 0,61 

21 Serviços de Aloj., Alimentação, Reparo (...) 0,59 1,22 1,51 0,58 1,10 1,12 0,59 0,43 0,21 0,55 0,30 0,43 0,77 0,82 

22 Serviços Médicos, Odont.e Veterinários 0,93 1,04 0,57 0,53 1,00 1,02 0,99 0,93 0,41 0,49 0,91 0,57 1,88 1,60 

23 Ensino 0,97 0,54 0,49 0,48 1,06 1,15 0,59 0,59 0,84 0,53 0,75 0,75 1,26 1,29 

24 Administração Pública Direta e Indireta 1,31 1,56 1,49 1,67 0,84 0,70 2,01 2,02 1,36 1,24 1,52 1,89 1,08 1,37 

25 Agropecuária 1,30 1,38 1,41 2,78 0,77 0,42 1,23 0,81 5,81 7,40 0,29 0,62 0,20 0,72 

QUANTIDADE DE QLs > 1 7 10 8 8 16 15 4 4 8 9 8 10 13 9 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2021. Obs.: dados trabalhados pela autora. 
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A cidade de Marco, localizada no Noroeste, é considerada um polo moveleiro muito 
importante, não somente do Ceará, mas também do Brasil, e por isso o setor Indústria da 
Madeira e do Mobiliário (7) esteve entre as especializações mais importantes desta 
mesorregião (NOGUEIRA FILHO et al, 2017). 

Sobral é o município que representa o Noroeste Cearense no ranking dos maiores PIB 
do Ceará conforme município. Apresenta a maior oferta de empregos da mesorregião em todo 
o período. Este fenômeno ocorreu devido ao sucesso da fábrica Grendene S/A, setor de 
Indústria de Calçados, que tem sede nacional em Sobral e concentra aproximadamente metade 
dos empregos formais do município (PINHEIRO; LIMA; COSTA, 2017). 

O crescimento dos Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção, 
Radiodifusão e Televisão (21) no Noroeste está associada ao turismo. Diversas cidades do 
Noroeste Cearense têm ganhado visibilidade neste quesito, em especial Jericoacoara, que 
saltou de 496 empregos para 2.608 no período. 

No caso do setor de Agropecuária (25), os QLs altos são justificados por razões 
naturais favoráveis, sendo que o Noroeste se diferencia das demais mesorregiões do estado 
por não apresentar baixadas úmidas. Isto a torna a mesorregião mais responsável pelos 
consideráveis aumentos da produção rural cearense nos últimos anos, via produção de café, 
fruticulturas e hortaliças (SEADE, 2021). 

No contexto do Norte Cearense de 2000, 8 atividades econômicas apresentam QL>1, 
sendo duas atividades primárias, dois serviços e quatro indústrias. Para dois destes setores, 
sendo eles (13) e (21), o Norte representa os maiores QL de cada setor dentre as mesorregiões 
do Ceará. Os maiores QL internos ficam com (13), (9) e (2), todos de natureza industrial. 

O Norte se manteve com 8 especializações no período. Dois setores entram e dois 
saem desta lista de quocientes altos, sendo as mudanças ocorridas nos setores (3) e (9) as mais 
marcantes. Ambas apresentaram variações muito grandes, sendo que (3) aumentou e (9) 
diminuiu o seu valor. 

Os QL>1 do setor de Extração Mineral (1) são devidos ao Norte abrigar reservas, 
especialmente de calcário, nas cidades de Canindé, Redenção, Acarape e Aracoiaba (VIDAL 
et al, 2005). O QL da Indústria Metalúrgica (3) no Norte em 2019, que se tornou o maior 
dentre as mesorregiões do Ceará, está relacionado com a instalação da Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) na cidade de São Gonçalo do Amarante, que iniciou suas operações em 
2011. Aproximadamente um terço dos 12.721 empregos da cidade estão neste setor, sendo a 
maioria atrelada à CSP, que é a primeira siderúrgica integrada do Nordeste, pertencente ao 
grupo Vale em parceria com Dongkuk e Posco, ambas sul-coreanas (CSP, 2021). 

A redução do QL no setor Indústria da Borracha, do Fumo, de Couros, Peles e 
Produtos Similares e Indústria Diversa (9) está relacionada com os escândalos envolvendo o 
Grupo JBS S/A, investigado nas operações Lava Jato e Carne Fraca. O envolvimento da JBS 
nestes esquemas de corrupção foi amplamente divulgado na mídia (OLIVEIRA; 
RODRIGUES; GUERRA, 2018). Isto afetou diretamente, de forma maciça, sua fábrica JBS 
Couros S/A, situada em Cascavel, no Norte Cearense. Em 2018, a empresa de couros desligou 
600 funcionários no município de Cascavel, que está nos três rankings de 5 municípios que 
mais geravam emprego no Norte Cearense referentes a 2000 e 2019, tendo transitado entre 2º 
e 4º lugar, respectivamente (DIÁRIO DO NORDESTE, 2018; RAIS, 2021).   

A atividade do Grupo JBS na cidade de Cascavel reduziu ainda no tocante ao setor de 
Indústria de Produtos Alimentícios, de Bebida e Álcool Etílico (13). Este setor não chegou a 
deixar de ser uma especialização do Norte, mas teve seu QL reduzido ao ponto de a 
mesorregião deixar de ser a maior concentradora de emprego desta atividade em 2019 no 
contexto do Ceará, característica que havia a representado em 2000. O setor registrou uma 
redução absoluta de cerca de 500 empregos entre 2010 e 2019 (RAIS, 2021). 
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Para a Agropecuária (25), o maior destaque é a cidade de Beberibe, especializada na 
produção de caju. A Indústria de Calçados (14) na região Norte é fomentada por diversas 
empresas localizadas em diversas cidades, sendo a principal delas o Grupo Dass (Itapipoca) 
formado pelas marcas Fila, Umbro e Tryon, seguido por Paquetá Calçados (Itapajé), Serrota 
Calçados (Pentecote), Rogade Calçados (Ubiretama), dentre outras. A preferência por 
instalações destas unidades industriais no interior ao invés da metrópole ocorre por incentivos 
financeiros do governo, através do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (SILVA 
FILHO, 2014). 

Fortaleza é a capital do Ceará, além de estar inserida na mesorregião mais populosa do 
estado, com população igual a 3.468.137. Este espaço compreende apenas 3.822km², mas é o 
maior PIB do estado, sendo representado especialmente pelas cidades Fortaleza, Maracanaú, 
Caucaia, Eusébio e Horizonte (IBGE, 2021). Sete das onze cidades da RMF estão entre os 
maiores PIB municipais do estado, que emprega emprego com intensidade nos mais variados 
setores. 

A representação visual da tabela já indica o quanto a Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF) se diferencia das demais mesorregiões analisadas. A RMF é especializada 
em 16 setores em 2000 e 15 em 2019. A Indústria do Material Elétrico e de Comunicações (5) 
representa um dos três maiores QLs da área no período, sendo também os melhores 
quocientes do estado para esta atividade econômica. Administradoras de Imóveis, Valores 
Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar de Atividade Econômica (19) também 
é uma das maiores concentrações apresentadas, em função da força do turismo na cidade de 
Fortaleza. Outros setores relacionados também são bem concentrados na RMF, como (15) e 
(21). O comportamento do setor Comércio Atacadista (17) também condiz com a condição de 
metrópole desta mesorregião, em especial pela questão da alta densidade demográfica, bem 
como o desenvolvimento das atividades industriais. 

Já a mesorregião Sertões Cearenses é a maior mesorregião geográfica em área do 
Ceará, com 46.233,7km², sendo também uma das três que não é banhada pelo Oceano 
Atlântico. Os Sertões abrangem a área que mais sente os impactos da seca no Ceará, sendo 
que a mesma limita suas capacidades de desenvolvimento econômico. 

Chamam atenção as atividades industriais: para quase todas as indústrias, os Sertões 
apresentam não somente concentração baixa de emprego, mas também são as menores 
encontradas no Ceará. 

O Sertão é a mesorregião menos desenvolvida do Ceará, por ser a mais carente de 
investimentos produtivos (SILVA FILHO, 2014). As causas principais são as suas condições 
climáticas, que dificultam a viabilidade da atividade econômica nesta região. O Sertão dos 
Inhamuns abriga a ASD-III, uma das Áreas Susceptíveis ao fenômeno da desertificação no 
Estado do Ceará, na qual este processo já possui grande magnitude. Algumas das 
características ambientais dos Sertões são baixas médias pluviométricas, solos pouco 
profundos, elevadas temperaturas do solo e do ar, relevo caracterizado como cristalino e 
sedimentar e escassez de água, 

Conforme Ceará (2010), as variáveis de desenvolvimento do Sertão dos Inhamuns são 
condizentes com as de uma população muito vulnerável, com elevada proporção de pobres, 
taxas de mortalidade infantil superiores à média do Ceará e saneamento básico deficiente ou 
inexistente. A estrutura econômica é formada por pequenos produtores descapitalizados e 
lavouras temporárias, que culminam em baixos salários, PIB per capita entre os mais baixos 
do Brasil, elevada dependência de aposentadorias e pensões. 

A principal atividade dos Sertões é a agropecuária familiar, sendo as principais 
produções a carne e leite bovina, frango, mel, mandioca, farinha e hortaliças (SILVA et al, 
2018). Setores tradicionais do Ceará, como Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, 
Manutenção, Radiodifusão e Televisão (21) e Administradoras de Imóveis, Valores 
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Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar de Atividade Econômica (19), 
especialmente o último, são fracos nos Sertões pois a mesorregião não apresenta os mesmos 
atributos que tornam outras partes do estado atrativas para o turismo. 

A população urbana de Quixadá é a maior geradora de empregos formais dos Sertões 
em 2000 (2º lugar em 2019). Financiamentos provenientes do Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) voltados para a atividade comercial foram concedidos a Quixadá entre 2000 e 2019, 
assim favorecendo o desenvolvimento dos setores de serviços em geral nos Sertões Cearenses 
(SOUSA, 2019). 

Quixadá deixa de ser a maior geradora de empregos nos Sertões em 2019 para ser 
substituída por Quixeramobim após o boom no setor Indústria de Calçados (14), relacionado 
ao grupo Aniger, fabricante de produtos da marca Nike, um dos maiores exportadores de 
calçados do Brasil. O aumento de empregos na área é tão grande que proporciona seu único 
QL mais alto de um setor no Ceará, com exceção do setor de Administração Pública Direta e 
Indireta (24). 

As razões para a ocorrência deste último fato devem estar relacionadas com o baixo 
número de empregos registrados da mesorregião. A predominância da atividade de agricultura 
familiar colabora com isto, pois estes empregos muitas vezes são informais. A ausência de 
registro em outros setores é o que eleva tanto o QL da Administração Pública, que por ser 
uma atividade referente a empregos do governo sempre tem seus cargos registrados. 

A mesorregião Jaguaribe conta com a segunda menor população do Ceará, sendo 
528.274 pessoas distribuídas em 18.316,2km². Seus principais municípios são Acarati, 
Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte e Jaguaruana. Com 8 especializações em 2000, 
com três setores com altos valores de QLs: nos setores primário (1), indústria de Extração de 
Minerais (25), Indústria de Produtos Minerais não Metálicos (2), setores nos quais apresentou 
o emprego relativamente mais concentrado do estado. 

O ano de 2019 manteve a maioria das especializações, com exceção do setor (9), e 
adição de mais três, sendo elas (13), (14) e (16), atingindo 9 setores especializados no total. 
Assim como ocorre com os Sertões, o Jaguaribe apresenta índice muito alto de funcionários 
públicos. Os setores atrelados ao poder público são os únicos para os quais se pode ter 
segurança de que o número de empregos registrados seja igual ao número real de empregos, e 
uma concentração grande desta mão-de-obra aponta para a probabilidade de um alto índice de 
informalidade na região. Ainda seguindo a mesma lógica, por não possuir costa marítima, o 
Jaguaribe não é um destino padrão de turismo do Ceará, e seus setores de serviços, em 
especial (19) e (21), expressam essa assimetria. 

Os altos valores do QL na Agropecuária (25) estão entre os grandes destaques do 
Jaguaribe: é o maior de todos os setores, em todas as mesorregiões em todos os períodos 
analisados. Este é um setor específico no qual, por natureza, é extremamente comum que 
grande parte da mão-de-obra seja informal, como é o caso dos Sertões, no qual se sabe da 
importância deste setor para a região, apesar de não ser expressa de forma tão intensa nos 
números. O fenômeno relatado não ocorre na mesorregião do Jaguaribe. Tal fato se dá pela 
instalação de grandes empresas agrícolas nesta região, sendo elas em especial a Syngenta, em 
Aracati; a Agrícola Famosa, em Icapuí, e a Agrovale, em Limoeiro do Norte (CHAVES, 
2016). 

A região abriga ainda reservas de calcário, granito, argila, areia, muscovita, lítio e 
berilo, dispostas em várias cidades, como Russas, Limoeiro do Norte, Jaguaruana e Quixeré 
(VIDAL et al, 2005). Isto influencia diretamente ambos os setores Extração de Minerais (1) e 
Indústria de Produtos Minerais não Metálicos (2). 

Outros quocientes elevados ficam com o setor Indústria de Calçados (12), nas cidades 
de Russas e Morada Nova, pela presença das empresas Dakota e Coopershoes, 
respectivamente. A empresa Tuboarte Móveis impulsiona o setor de Indústria da Madeira e do 
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Mobiliário (7) na cidade de Jaguaribe, e um conjunto de indústrias de molas e aços 
concentradas em Tabuleiro do Norte contribuem com o setor Indústria de Material do 
Transporte (6). Se destaca ainda a relevância: da Empresa Brasileira de Bebidas 
e Alimentos S/A (EBBA), que tem planta em Aracati; da Betânia Lácteos e a Comaq Indústria 
de Alimentos em Morada Nova; da Rabelo Indústria de Pães em Russas, dentre outras, 
contribuintes do setor Indústria de Prod. Alimentícios, de Bebida e Álcool Etílico (13). 

Boa parte dos municípios mencionados se localizam em regiões de perímetro irrigado 
(P.I.), como o P.I. do Vale do Jaguaribe, P.I. Tabuleiros de Russas, P.I. Jaguaribe Apodi e P.I. 
Morada Nova. A iniciativa de instalação de P.I. é uma medida de desenvolvimento regional, 
implementada para gerar renda em regiões estagnadas. Estes sistemas existem na região do 
Jaguaribe, dentre outras regiões do Ceará, há algumas décadas (PONTES; ARAGÃO, 2013). 

Já, a mesorregião Centro-Sul é a mesorregião menos ocupada com a segunda menor 
área do Ceará, com respectivamente 376.239 habitantes em 2010 e 10.008km² de extensão. 
Iguatu é a principal cidade do Centro-Sul. Possui 100.000 pessoas, mas abriga diversas 
indústrias e grande potencial econômico, chegando a ser o 9º maior PIB municipal do Ceará 
em 2010. Outras cidades importantes são Icó, Várzea Alegre, Jucás e Lavras da Mangabeira, 
somando ao todo 14 municípios.  

Depois do Jaguaribe, o Centro-Sul é a região que mais exibe valores de QL>2, evento 
que ocorre em algum momento para a maioria dos setores que apresentaram especialização 
em no mínimo um período. Em 2000, existiam 8 especializações. Em 2019, as especializações 
se expandem para 10, tendo absorvido setores de média importância. 

O Brasil possui algumas das jazidas de magnesita natural de maior qualidade do 
mundo. O Ceará é um dos dois estados brasileiros que possui depósitos deste mineral que 
despertam interesse econômico significativo, sendo concentrados no Centro-Sul. As jazidas 
estão distribuídas ao longo de uma faixa de 100 km, abrangendo os municípios de Jucás, 
Iguatu e Orós. Além da Magnesita, a atividade de Extração Mineral (1) do Centro-Sul se 
baseada na coleta de argila, vermiculita e calcário (VIDAL et al, 2005), também beneficiando 
o setor (2), como nos demais estados. Uma das empresas-destaque no setor (2) é a 
Magnesium do Brasil S/A, que pertence ao Grupo Roullier e tem planta industrial em Jucás. 

Apesar de possuir variações muito altas em seu QL, as variações absolutas do emprego 
no setor de Indústria Mecânica (3) não foram tão grandes em números absolutos, 
correspondendo ao intervalo 129 e 82 empregos, respectivamente, em 2000 e 2019. Rastreou-
se o centro das variações na cidade de Jucás que, por sua vez, teve 77 e 40 registros, sendo 
uma localização regional chave para o setor.  

O setor de Indústria de Materiais do Transporte (6) tem sua maior representação no 
Centro-Sul situada na cidade de Várzea Alegre, que abriga a filial nordestina da empresa GVS 
Sport LTDA desde 2012.  

Os empregos do setor (7) em Iguatu são atrelados a empresas como a Indústrias 
Reunidas de Móveis do Nordeste LTDA e a Lafeli Cadeiras. A Indústria de Calçados (12) é 
incentivada por uma filial da Dakota S/A, também situada em Iguatu.  

O grande golpe sofrido pelo setor Transporte e Comunicações (20) foi rastreado para a 
cidade de Tarrafas, que tinha 1.125 empregos em 2000 e registrou apenas 1 em 2019. Não 
foram encontradas mais informações a respeito. Levanta-se a hipótese de que alguma obra de 
grande magnitude relacionada a transportes ou comunicação na região tenha sido encerrada e 
os trabalhadores desligados. 

O Sul do Ceará continha 876.600 pessoas em 2010, distribuídas em um espaço de 
14.523,7km². De maneira análoga ao Noroeste, o Sul possui uma cidade em específico que 
tem muito destaque no estado, sendo ela Juazeiro do Norte. O município foi o 4º maior PIB 
municipal do estado em 2018 e 3º que mais gerou empregos em 2019. A cidade de Crato 
também já esteve neste ranking, mas vem perdendo espaço na fatia de crescimento econômico 
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regional. Obteve o 7º lugar em 2002, 8º em 2010 e não esteve na lista de 10 maiores PIB 
municipais em 2018. Outras importantes cidades do Sul Cearense são Barbalha, Brejo Santo e 
Missão Velha. No total, tem 25 municípios.  

Em 2000, constam 13 especializações – o segundo maior número observado, atrás da 
RMF, sendo elas distribuídas em todas as três classes de atividades – primário, secundário 
(industrial) ou terciário (serviços). 

Já 2019 apresenta resultados mais negativos, com a cessão da especialização em três 
setores industriais e um de serviços. Assim sendo, o Sul se torna a mesorregião com dinâmica 
mais próxima da RMF, tanto pela quantidade de especializações (e, quando não, dos setores 
com concentração média). 

O subsetor de Extração Mineral (1) realiza trabalhos referentes à exploração de 
calcário laminado, conhecido como pedra cariri; argila, caulim e gipsita, principalmente nas 
cidades de Nova Olinda e Crato (VIDAL et al, 2005). Não se encontraram informações 
concretas que expliquem a redução do QL deste setor entre 2000 e 2019, sendo que ele de fato 
se deve a uma redução de empregos, que diminuiu de 353 para 144. Os fatores numéricos, 
além da queda real, que influenciam a queda do QL, são os aumentos em demais 
mesorregiões, sendo elas: Noroeste (+506), Jaguaribe (+201), Noroeste (+182) e Sertões 
(+44), que aumentaram a concentração do estado e, portanto, contribuíram para que o QL do 
Sul se tornasse mais distante ainda do mesmo. 

Ao longo de todo o período, o setor que apresentou as maiores perdas, deixando de ser 
especialização para se tornar de baixa concentração, foi Indústria Mecânica (4). Sobre o seu 
comportamento, conta que o emprego no setor, ao longo de todo o período, não cresceu da 
forma que em outras regiões e não acompanhou o crescimento geral. Além disso, têm-se o 
fechamento de algumas fábricas, como a unidade de Juazeiro do Norte da fábrica de máquinas 
de costura Singer em 2019 (DIÁRIO DO NORDESTE, 2019). 

A Indústria da Borracha, do Fumo, de Couros, Peles e Produtos Similares e Indústria 
Diversa sobretudo se destaca por não ser um setor muito presente em outras mesorregiões. 
Em 2019, apresentou 1.455 vínculos, localizados principalmente em Juazeiro do Norte. As 
principais empresas são a Indústria de Borracha e Polímeros – INBOP, Ramagem Couros 
Industria de Artefatos de Couro LTDA, EVA Brasil e especialmente Borrachas Marina, que 
tem mais de 1.000 funcionários diretos. Em Barbalha, a IBK Indústria de Borracha e Calçados 
Kaiana é a maior referência. 

A Indústria de Calçados (12) é muito forte no Sul, sendo que as cidades de Barbalha, 
Crato e Juazeiro compreendem o Triângulo CRAJUBAR, 3º maior polo calçadista exportador 
do Brasil. Juntas, agregam aproximadamente 300 indústrias de calçados e mais de 20 mil 
funcionários. Algumas delas são a Sandálias Kazzir, Grendene, em Crato; Domenicca 
Indústria de Calçados Injetados LTDA e Tecnolity em Juazeiro do Norte, e Kinccal Calçados 
em Barbalha. No decorrer dos últimos anos, ocorreu uma desaceleração do desenvolvimento 
do CRAJUBAR, sendo as causas envolvidas com o Custo Brasil – em especial referentes aos 
custos de transporte e à logística, além dos impostos (SARAIVA; ARAÚJO, 2019). 

 
 

3.1 COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃO (CL) 
 
O Coeficiente de Localização (CL) estima o quão diferente a distribuição espacial do 

emprego de um determinado setor é da distribuição do emprego total, variando entre 0 e 1. 
Maiores valores indicam maior assimetria entre a distribuição deste setor e a distribuição do 
emprego geral. 
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Gráfico 1: Coeficiente de Localização, por Subsetores e Mesorregiões do Ceará – 2000/2019 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2021. Obs.: dados trabalhados pela autora. 

 
Nenhum dos valores de CL encontrados se aproximou de 1, entende-se que a 

distribuição dos setores não possui, em geral, divergências muito significantes em relação à 
distribuição espacial do emprego por setores na região de referência.  

Entretanto, dos maiores CL encontrados estão relacionados à Indústria de Calçados 
(12), cuja contextualização consta na seção de análise dos QL. Este setor está muito presente 
em diversas regiões do Ceará. Apesar disso, é um setor de concentração muito fraca na 
Região Metropolitana de Fortaleza, conforme os índices de QL apresentados anteriormente. 
Outro desvio que contribui para os índices serem superiores a 0,225 é a concentração acima 
da média que ocorre no Noroeste (Grendene S/A). 

Outro setor que apresenta CL, para o padrão da região, alto, é Indústria Têxtil, do 
Vestuário e Artefatos de Tecidos, em 2010, sendo que o principal fator de divergência se 
identifica na concentração desta atividade na Região Metropolitana de Fortaleza, que 
concentra muito mais a mão-de-obra deste setor em relação às demais mesorregiões. A 
mesma razão explica o comportamento dos setores (2), (5) e (19). 

As atividades primárias de Extração de Minerais (1) e Agropecuária (25) também 
estão entre os maiores índices encontrados, sendo estes números justificados pela natureza das 
atividades. Ambos são muito pouco representados pela mão-de-obra da RMF e têm 
concentração alta em Jaguaribe. 

O Coeficiente de Especialização analisa a variedade das especializações de cada sub-
região em relação à região de referência. É possível visualizar os CE de cada sub-região em 
2000 no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Coeficiente de Especialização, por Mesorregiões do Ceará – 2000/2019 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2021.  

 
A RMF foi a região que apresentou o menor desvio em relação à região de referência. 

Isto se deve ao fato de que possui diversas especializações e participa intensamente de quase 
todos os setores. Inclusive, em alto grau, a RMF é uma grande influenciadora dos números da 
região de referência. A mesorregião que a segue é a segunda maior economia do estado: o 
Sul. Apesar deste fato, o Sul ainda é muito distante do padrão da RMF. Um indicativo disto é 
o fato de ter CE muito superior, sendo quase o dobro do da RMF, o que significa que sua 
atividade se concentra em menos setores do que no conjunto do Ceará. O Centro-Sul e o 
Noroeste apresentam CE semelhantes ao do Sul. 

As demais regiões – Norte, Sertões e Jaguaribe – tem CE superior a 0,2, sendo, nesta 
ordem, as regiões com maiores desvios de atividade em relação ao Ceará. As três possuem 
concentração baixa em diversas atividades, sendo o Jaguaribe o que apresenta maior 
concentração de mão-de-obra em poucos setores e, portanto, se diferencia da região de 
referência, que abrange todas as atividades. Como verificado na análise do QL, esta região é 
também a que apresenta os maiores índices daquele quociente, outro indicativo de sua 
característica muito forte de especialização em certos âmbitos. 

A análise da reestruturação de uma região se dá pela média das diferenças agregadas 
que surgem entre um período. Os resultados são mostrados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Coeficiente de Reestruturação, por Mesorregiões do Ceará – 2000/2019 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2021. 

 
O Norte Cearense apresenta a maior reestruturação identificada. Os setores que 

apresentaram maior diferença em sua estrutura produtiva foram: Serviços de Alojamento, 
Alimentação, Reparo, Manutenção, Radiodifusão e Televisão que passou de 13,55% de 
participação na estrutura produtiva em 2000 para 4,20% em 2019; Indústria de Produtos 
Alimentícios, de Bebida e Álcool Etílico, que passou de 12,45% para 4,06%, 
respectivamente; Comércio Varejista, de 4,72% para 11,41%; e a Indústria de Calçados, de 
4,08% para 9,19%. 

A segunda mesorregião com maior reestruturação foi a de Jaguaribe: os setores da 
Administração Pública Direta e Indireta passou de 42,38% em 2000, para 32,29% em 2019; o 
Comércio Varejista de 8,93% para 15,61%; as Administradoras de Imóveis, Valores 
Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar de Atividade Econômica, que passaram 
de 0,36% para 4,94%; e a Indústria de Produtos Minerais não Metálicos de 5,70% para 
2,58%, foram as que mais influenciaram nessa reestruturação. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
O objetivo desse artigo foi analisar a distribuição espacial do emprego formal nas 

mesorregiões do estado do Ceará entre 2000 e 2019. 
Os resultados mostraram que o Estado do Ceará apresentou um aumento de 818.728 

empregos entre 2000 e 2019, representando 118,5% de crescimento, tendo sido os setores da 
Administração Pública Direta e Indireta; das Administradoras de Imóveis, Valores 
Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar de Atividade Econômica; e do 
Comércio Varejista os que mais influenciaram nesse crescimento. 

A mesorregião Metropolitana de Fortaleza é a que mais concentra o emprego no 
estado, mas essa concentração diminuiu no período analisado, de 71,3% para 65,9%, sendo 
que as mesorregiões Noroeste Cearense e Sul Cearense foram as que mais ganharam 
participação nesse processo de desconcentração. 

Os indicadores de localização e redistribuição reforçaram a existência de uma 
concentração do emprego de atividades ligadas à indústria tradicional, especialmente das 
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indústrias de alimentos, calçados e vestuário. Outro subsetor de atividade que ampliou o 
emprego formal foram as atividades extrativas minerais.  

Entre as mesorregiões, foi a mesorregião Norte do Ceará quem mais se reestruturou, 
alocando força de trabalho em atividades terciárias, refletindo o processo de urbanização que 
ocorreu e se fortaleceu no estado no período de análise. 

Assim, o planejamento do desenvolvimento das mesorregiões do Ceará deve levar em 
conta essas disparidades espaciais, com vistas a resolver problemas estruturais, a falta de 
infraestrutura regional, diversificação da economia das regiões muito especializadas em 
poucos setores e, com isso, a dinâmica setorial espacial do emprego mesorregional refletirá 
uma nova reestruturação e beneficiará o setor de serviços e a diversificação industrial, com 
maior geração de emprego e renda para a população cearense.  
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