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Saldo do emprego

O Estado do Amazonas apresentou um saldo posi-
tivo de 2.128 postos de trabalho em julho, um crescimento 
de 26,44% no comparativo com  junho de 2019.

Houve aumento na comparação com julho de 2018 
(65,86%), cujo resultado foi de 1.283 postos. O  estoque 
de empregos (somando as declarações fora do prazo e o 
saldo de julho) fi cou com o quantitativo de 598.435 postos 
de trabalho.

Setores da Atividade 
Econômica

Do total de 13.305 admitidos no Estado, o setor de serviços apresentou a maior inserção com participação de 
37%, por outro lado, não correspondeu ao primeiro lugar em saldo, fi cando este na quinta posição. O setor da Indústria 
de transformação apresentou o maior saldo com 630 empregos de trabalho em julho de 2019, seguido pelo setor da 
Construção civil com 434 vagas e o Comércio com 399 empregos. O único setor no mês de julho que apresentou saldo 
negativo foi Administração pública (-3).

Variação (%) - 2019 / 2018
Saldo

 Mar/2019Fev/2019

0

1.425

Abr/2019

157

Mai/2019

1.643

Jun/2019 Jul/2019

1.683

- 805,15%

1.062

-187,70%
-71,35%

2.490,91%

167,57%

2.128

65,86%

Saldo do Emprego no Estado do Amazonas.

Emprego Formal 
do Amazonas

SETOR ADMISSÕES SALDO

 Indústria de transformação

 Construção Civil

Comércio

Agropecuária, extr. vegetal, caça e pesca

 Serviços

Serviços Industriais de Utilidade Pública

Extrativa mineral

Administração Pública

3.026

1.467

3.185

510

4.909

157

44

7

630

434

399

379

187

75

27

-3
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Emprego por Atividade 
Econômica

De acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 
em julho de 2019, o Cultivo de cana-de-açúcar obteve o maior resultado no 
saldo do emprego, onde foram admitidos 340 empregados impulsionando 
o setor de atividade da Agropecuária. Fabricação de bicicletas e triciclos 
não-motorizados (327) fi cou em segundo lugar e a Construção de edifícios 
(217) em terceiro, como as atividades com os maiores saldos. Já a atividade 
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplifi cação 
de áudio e vídeo obteve o pior resultado com perda de 289 postos de trabalho.

Emprego por ocupações

Em julho, a ocupação de Alimentador de linha de produção obteve o maior saldo 
de postos de trabalho com 418 colocações, seguido por Operador de produção (química, 
petroquímica e afi ns) (229) e Faxineiro (166). A função de Montador de máquinas, motores 
e acessórios (montagem em série) obteve o pior desempenho, com saldo negativo de 86 
postos de trabalho.

Faxineiro

Servente de obras

Assistente administrativo

Montador de equipamentos elétricos (aparelhos eletrodomésticos)

Vendedor de comércio varejista

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Porteiro de edifícios

Armazenista

229

166

145

127

105

93

86

85

73

OCUPAÇÃO SALDO

Alimentador de linha de produção 418

327

217217
Construção de 

edifícios

327
Fabricação de bicicletas 

e triciclos não-motorizados

Cultivo de 
cana de açúcar

340

Ranking das 10 maiores ocupações.
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emprego por faixa salarial

Em julho, a faixa que recebe entre 1,01 a 1,50 salá-
rios mínimos liderou o saldo com 1.742 postos de trabalho, 
seguido pela faixa de 1,51 a 2,00 salários mínimos com 347 
postos. Os que recebem 0,51 a 1,00 salários mínimos foram 
o terceiro grupo a apresentar saldo positivo (141 postos), em 
quarto lugar se encontra a faixa de até 0,50 (meio) salário 
mínimo (128 postos) e 3,01 a 4,00 (36 postos). Todas as 
outras faixas apresentaram saldo negativo, com destaque 
para a faixa de 10,01 a 15,00 salários mínimos, com perda 
de 58 colocações.

ESCOLARIDADE ADMISSÕES SALDO

Analfabeto
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo

Médio Incompleto
Médio Completo

Superior Incompleto
Superior Completo

24
655
726
932

9.323
490

1.155

4
106
68

186
1.664
119
-19

emprego por escolaridade

A análise referente a escolaridade, procura de-
monstrar no estudo, o comportamento do grau de ensino e 
a equivalência quanto ao emprego oferecido.

No mês de julho, os trabalhadores com o nível de es-
colaridade Médio Completo conseguiram o melhor resulta-
do com saldo positivo de 1.664 postos de trabalho, seguido 
pelos níveis Médio Incompleto e Superior Incompleto com, 
respectivamente, 186 e 119 postos de trabalho. O único nível 
de escolaridade a apresentar resultado negativo foi a catego-
ria com a classifi cação de Superior Completo (perda de 19 
postos de trabalho).

emprego por faixa etária

No mês de julho, pela faixa etária, os jovens de 18 
a 24 anos representaram a maior parte do saldo, com um 
total de 1.245 postos de trabalho, seguida pela faixa etá-
ria de 25 a 29 anos com 475 empregos. As faixas etárias 
maiores ou igual a 50 anos apresentaram saldo negativo, 
com destaque para a faixa de 50 a 64 anos (-207).

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 64

65 ou mais

1.245

475

374

57

207

45

Até 17 229

0.51 a 1.0

1.01 a 1.5

1.51 a 2.0

2.01 a 3.0

3.01 a 4.0

4.01 a 5.0

141

1.742

347

-43

36

-54

FAIXA SALARIAL SALDO

Até 0.50 128

5.01 a 7.0

7.01 a 10.0

10.01 a 15.0

15.01 a 20.0

Mais de 20.0

-24

-42

-58

-7

-9

-29

-

-

FAIXA ETÁRIA SALDO
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emprego por sexo

SEXO

TOTAL

ADMISSÕES SALDO

9.025

4.280

13.305

1.891

237

2.128

Os 9.025 admitidos do sexo masculino constituíram 67,83% 
das admissões, e destes, a maioria com participação de 16,36% fo-
ram relacionados ao setor de serviço com atividades comerciais e 
administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos, etc. 
O sexo feminino correspondeu a 32,17%, onde das 4.280 admissões, 
27,31% foram registradas no setor do comércio varejista. No saldo, o 
sexo masculino constituiu 88,86% do saldo de empregos, enquanto o 
feminino representou 11,14%.

tipo de situação por 
empregabilidade

O estado do Amazonas, no mês de julho contou com 13.305 admissões. O principal tipo foi Admissão por 
reemprego, responsável por 87,89%, seguido pela Admissão por primeiro emprego com 12,11% das admissões.

Em se tratando dos desligamentos, o estado do Amazonas contou com o total de 11.177 desligamentos, cujo 
principal tipo foi o de Demissão sem justa causa, responsável por 77,61% dos desligamentos, seguido por Desliga-
mento a pedido com 19,21% e por Desligamento por demissão com justa causa com 1,64%. O tipo com o menor 
quantitativo de desligamentos foi o Desligamento por aposentadoria, representou 0,02%. 

TIPO DE ADMISSÃO

TOTAL

1.076

7.949

9.025

535

3.745

4.280

SALDO

1.611

11.694

13.305

Admissão por primeiro emprego

Admissão por reemprego,
reintegração e contrato de
trabalho por prazo determinado

TIPO DE DESLIGAMENTO

-5.626

-130

-3.049

-53

SALDO

-8.675

-183

Desligamento por demissão sem
justa causa, término de contrato
por prazo determinado

-1.264 -883 -2.147

-2 - -2

-17 -10 -27

-95 -48 -143

Desligamento por demissão
com justa causa

Desligamento à pedido

Desligamento por aposentadoria

Desligamento por morte

Desligamento por acordo
empregado e empregador

sexo
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participação capital e 
interior

Para um total de 13.305 admissões no estado do 
Amazonas, a capital (Manaus) obteve o maior volume de co-
locações no mercado de trabalho, apresentando 91,63% de 
postos de trabalho, enquanto que os municípios do interior 
do Estado contribuíram com apenas 8,37%. 

Em julho, Manaus apresentou um saldo de 1.694 postos 
de trabalho, equivalente a 79,61% do saldo, enquanto os de-
mais municípios obtiveram um saldo de 434 postos de trabalho, 
equivalente a 20,39% do saldo total.

emprego por tamanho de
estabelecimento

Nº DE EMPREGADOS POR
ESTABELECIMENTO SALDOADMISSÕES DESLIGAMENTOS

Até 04

De 05 a 09

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 249

De 250 a499

De 500 a 999

1.000 ou mais

2.551

810

1.119

1.392

1.112

1.871

1.593

1.822

1.035

-1.327

-790

-1.093

-1.474

-1.357

-1.825

-1.417

-1.066

-828

1.224

20

26

-82

-245

46

176

756

207

Quando são analisados os saldos por estabelecimento, de acordo com a quantidade de empregados, observa-se 
que os empreendimentos com até 4 empregados obtiveram o maior saldo (1.224), seguidos pelos estabelecimentos de 
500 a 999 empregados (756). O maior saldo negativo apresentado foi o dos estabelecimentos de 50 a 99 empregados, 
com a perda de 245 postos de trabalho.

91,63%

Participação nas Admissões

8,37%

79,61%

Participação no Saldo

20,39%

AM-Manaus
Municípios
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saldo do emprego | capital

O cálculo do saldo da capital Manaus é realizado através 
do somatório dos saldos das atividades econômicas.  No mês 
de julho, a atividade que registrou o maior saldo foi a atividade 
de Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados com 327 
postos, seguido pela Construção de edifícios com 229 postos e 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou espe-
cializado em produtos alimentícios não especifi cados anterior-
mente com 203 postos. O pior desempenho foi a Fabricação de 
aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplifi cação de 
áudio e vídeo, com a perda de 289 postos de trabalho.

saldo do emprego | interior

Entre os 51 municípios observados no mês de julho, Presidente Figueiredo liderou com 359 postos de trabalho. 
Em seguida vem os municípios de Parintins (28) e Iranduba (25). O pior resultado foi apresentado por Itacoatiara com 
saldo negativo de 26 empregos.

359

Presidente Figueredo

28

25

16

MUNICÍPIOS

Iranduba

SALDO

Benjamin Constant

Parintins

 interior

327

229

203

164

140

Fabricação de bicicletas e
triciclos não-motorizados

Construção de edifícios

Produção de artefatos
estampados de metal

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado

Ranking dos quatro maiores em saldo do emprego no interior.



principais municipios do interior | 
atividade econômica

Presidente
Figueiredo

SETOR:
Agropecuária
Indústria de Transformação
Extrativa Mineral

SALDO:
340
11
6

SALDO:
41
1

SETOR:
Comércio
Indústria de Transformação

Parintins

SALDO:
20 

SETOR:
Construção Civil

Benjamin Constant

Essa seção cobre os quatro municípios com maior saldo de empregos, demonstrando os três setores que 
obtiveram os maiores saldos cada um, sendo também meramente ilustrativa.  Em Parintins, apenas dois setores 
apresentaram saldo positivo de empregos e em Benjamin Constant apenas um setor apresentou resultado positivo.

Elaboração: Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Fonte de dados: Ministério do Trabalho – CAGED
Data de publicação: 11/09/2019

Iranduba
SALDO:

10
10
6
1

SETOR:
Indústria de Transformação
Comércio
Agropecuária
Construção Civil


