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 O resultado do Emprego Formal do estado do 
Amazonas para o mês de Dezembro apresentou redução 
do saldo em relação ao mês anterior. No comparativo com 
o mesmo período do ano passado houve uma evolução do 
estoque de empregos formais de 60%. O quarto trimestre 
de 2017, portanto, fecha com saldo positivo de aproxima-
damente 1.000 empregos formais, o segundo melhor 
desempenho por trimestre, nos últimos dois anos. 

 O resultado do Emprego Formal do estado do 
Amazonas para o mês de Dezembro apresentou 
redução do saldo em relação ao mês anterior. No 
comparativo com o mesmo período do ano passado 
houve uma evolução do estoque de empregos formais 
de 60%. O quarto trimestre de 2017, portanto, fecha 
com saldo positivo de aproximadamente 1.000 
empregos formais, o segundo melhor desempenho por 
trimestre, nos últimos dois anos. 

Emprego por 
municípios do Amazonas
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Obs.: Municípios com mais de 30.000 habitantes

Itacoatiara
Tabatinga

São Gabriel da Cachoeira

Manacapuru

Tefé

Manaus

21 postos
5 postos

 2 postos

 1 postos

1 postos

1.737 postos

Municípios Saldo

Indústria de Transformação 29.767 30.342 -575

Comércio 38.139 35.817 2.322

Agropecuária 2.044 2.088 -44

Construção Civil 11.111 12.567 -1456

SIUP 1.041 932 109

Extrativa Mineral 140 130 10

Administração Pública 624 881 -257

Serviços 49.166 49.197 -31

 
 
 O desempenho do comércio foi destaque para 
o acumulado de 2017, com estoque positivo de 2.322 
novos postos ofertados, representando uma variação de 
166% frente ao acumulado de 2016. A construção civil 
por possuir em sua grande maioria mão de obra sazonal, 
houve uma variação média de 38% no comparativo com 
o ano de 2016. A indústria de transformação apesar do 
saldo negativo no ano teve uma variação de 91% na 
recolocação da mão de obra formal

Admitidos Desligados Saldo

Setores de 
Atividades Econômicas

Fonte: CAGED - MTE
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Indústria de Transformação 2.418.933 2.438.833 -19.900

Comércio 3.715.927 3.675.840 40.087

Agropecuária 993.820 956.816 37.004

Construção Civil 1.324.163 1.428.131 -103.968

SIUP 70.697 75.254 -4.557

Extrativa Mineral 32.645 38.513 -5.868

Administração Pública 73.564 74.139 -575

Serviços 6.006.150 5.969.205 39.945

 No acumulado do ano, o saldo de empregos 
formais no Brasil foi negativo, no entanto, houve uma 
grande evolução no comparativo com o acumulado de 
2016, uma variação positiva de 98%.
 Na análise por setores da economia brasileira, o 
Comércio, os Serviços e a Agropecuária foram os grandes 
destaques, fechando o ano com saldos positivos no 
estoque de empregos formais.

Admitidos Desligados Saldo

Setores de 
Atividades Econômicas

 O resultado do Emprego Formal no Brasil para o 
mês de Dezembro apresentou redução do saldo em 
relação ao mês anterior. Na série histórica, o mês de 
Dezembro apresenta resultados inferiores ao mês de 
Novembro, uma tendência observada frequentemente no 
Brasil nos últimos 14 anos.
 O saldo do emprego formal do Brasil em Dezembro 
de 2017 apresentou importante evolução se comparado com 
o mesmo período do ano anterior, uma variação positiva 
de 29%. Foi o melhor resultado para o mês de Dezembro 
desde 2008.

 No ranking de participação entre as unidades 
da federação, três estados da região norte lideram nas 
primeiras posições, apresentando as menores reduções 
do estoque de empregos formais em termos absolutos. O 
estado do Amazonas recuou duas posições em Dezembro, 
apesar do saldo negativo no estoque de empregos 
apresentou desempenho superior em relação ao mesmo 
período do ano anterior, uma evolução de 60%. No 
acumulado do ano, o Amazonas encerrou 2017 com saldo 
positivo de 78 no estoque de empregos formais.
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