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No mês de dezembro, o Estado do Amazonas 
apresentou um saldo negativo de 1.602 postos de 
trabalho, uma queda de 656% em comparação ao 
mês anterior. Apesar do resultado negativo,  foi 
melhor que dezembro de 2017, com a perda de 
2.002 postos de trabalho. O acumulado de janei-
ro até dezembro é de 3.775 postos, uma situação 
melhor na comparação com o mesmo período do 
ano anterior (-947), indicando que apesar do re-
sultado do mês em analise, a geração de empre-
gos em 2018, foi bem superior comparado com o 
ano anterior.

Saldo do Emprego | Amazonas

Setores da Atividade Econômica

O setor Comércio apresentou o maior saldo de 
postos de trabalho em dezembro de 2018, seguido 
pelo setor de Administração Pública com 10 pos-
tos. Na contramão, a Industria de Transformação 
foi o setor que mais afetou a colocação de contra-
tos, com perda de 989 postos de trabalho seguido 
da Construção Civil com 602 e Serviços com 361 
postos de trabalho, o que influenciou o saldo final 
no mês de dezembro de 2018.

Saldo do Emprego por Atividade 
Econômica (CNAE) | Amazonas

De acordo com o Código Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE), de um total de 395 atividades, 
42,03% ofereceram possibilidades de emprego no 
Estado do Amazonas. Conforme podemos ob-
servar no quadro ao lado, destacamos as cinco 
atividades que mais disponibilizaram postos de 
trabalho.

Saldo do Emprego no Estado do Amazonas 2018.
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Setor Admissões Saldo

Comércio

Administração Pública

Extrativa mineral

Serv. Ind. de Utilidade Pública

Agropecuária, extr. vegetal

Serviços

Construção Civil

Indústria de Transformação
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3.299 -361
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110 -135

1.011 -989

Atividade Saldo de 
Empregos

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

Limpeza em prédios e em domicílios
Serviços de engenharia

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

163

117
115

103

100

6 -7
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Em dezembro, a faixa que ganha entre 0,5 até 1,0 
salários mínimos liderou o saldo com 114 postos de 
trabalho, seguido pela faixa de até 0,5 (19). Todas 
as faixas salariais restantes, conseguiram apenas 
saldos negativos, sendo que a faixa de 1,51 a 2,0 
salários mínimos (-616) apresentou o pior resultado.

Saldo do Emprego por faixa 
salarial | amazonas

Saldo do Emprego por 
escolaridade | amazonas

A análise referente a escolaridade, procura 
demonstrar no estudo, o comportamento do 
grau de ensino e a equivalência quanto ao em-
prego oferecido.
No mês de dezembro, o destaque quanto ao saldo 
negativo, foi influenciado pelo ensino médio com-
pleto seguido do superior completo.
O quadro ao lado demonstra as admissões realiza-
das por faixa de ensino.  

saldo do emprego | ocupações

Entre as inúmeras categorias que classificam 
a mão de obra para facilitar a alocação de 
pessoal lotado ou empregado, destacamos no 
quadro ao lado, aqueles que destacaram-se 
no mês de dezembro de 2018, no Estado do 
Amazonas.

Admissões SaldoAdmissões Saldo

ocupação saldo

Vendedor de comércio varejista

Assistente de vendas

Embalador a mão

Operador de caixa
Almoxarife

Trabalhador de servicos de limpeza e conservação
de áreas públicas

Técnico de manutenção elétrica

Recepcionistas em geral

Escriturário de banco

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

213

136

85

84
53

51

51

37

35

29

Faixa Salarial - Salário Mínimo

Até 0,5
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

5,01 a 7,0

7,01 a 10

10,01 a 15

15,01 a 20

Mais de 20

Saldo

19
119

- 586

- 616
- 206

- 125

- 72

- 33

- 38

- 26

- 17

- 15
Não classificado - 1

Analfabeto

5ª Completo Fundamental

Superior Incompleto

6ª a 9ª Fundamental

Até 5ª Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior Completo

16

63

262

232

79

477

531

699

5.985

-2

-43

-81

-127

-141

-147

-148

-402

-511

Escolaridade AdmissõesS aldo
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emprego por sexo | amazonas

tipo de movimento | admissão
e desligamento

O Estado do Amazonas , no mês de dezembro contou com 8.344 admissões. O principal tipo de 
contratação  foi Admissão por Reemprego, responsável por  78,25% das contratações. A Admissão 
por Primeiro Emprego veio em seguida, sendo responsável por 12,07% das admissões. Contrato de 
Trabalho por Prazo Determinado foi a causa de 9,59% dos admissões novos empregos, enquanto a 
Admissão por Reintegração correspondeu a menos de 1% do total.

Saldo do Emprego por 
faixa etária | amazonas

Pela faixa etária, os jovens entre 18 e 24 anos 
representaram a maior parte do saldo, com um 
total de 301 postos de trabalho, seguido pelos 
os que estão na faixa de Até 17 anos (133) . To-
das as faixas de idade acima dos 25 anos apre-
sentaram saldos negativos em dezembro, o que 
chama mais atenção é a faixa etária dos 30 aos 
49 anos, que representa o pior resultado com 
84% fora dos postos de trabalho.

Os admitidos do sexo masculino constituíram 
64,39% das admissões, enquanto o sexo femi-
nino correspondeu a 35,61%. Ambos os sexos 
foram afetados pelo saldo negativo de dezem-
bro, os dois gêneros obtiveram saldo negativo. 
O masculino liderou, com o total de -849, o que 
equivale a 53%. O sexo feminino alcançou o sal-
do de -753 postos de trabalho, o que equivale a 
47% do total. 

Faixa Etária Saldo

Até 17

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 64

65 ou mais

133

301

-321

-801

-542

-322

- 50

Masculino

Feminino

Total

Sexo admitidos Saldo

2.971

5.373

8.344

-753

-849

-1.602

Tipo de Admissão

Admissão por primeiro emprego

Admissão por reemprego

Admissão por reintegração

622

4.312

3

385

2.217

5

1.007

6.529

8

Contrato trabalho prazo determinado 436 364 800

FemininoMasculino Quantidade
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Participação nas Admissões Participação no saldo

emprego por tamanho do 
estabelecimento

Quando são analisados os saldos por estabe-
lecimento, de acordo com a quantidade de em-
pregados, observamos que os empreendimen-
tos com até 4 empregados, obtiveram um saldo 
de 298 postos de trabalho, liderando também 
nas Admissões. 
Analisando separadamente os eixos notamos 
que a faixa de 100 a 249 empregados obtiveram 
saldo positivo, com 186 postos. Todas as outras 
categorias tiveram resultados negativos, sendo 
que os estabelecimentos de 250 a 499 emprega-
dos alcançaram o pior resultado (-530).

participação

Para um total de 8.334 admissões no estado do Amazonas, a capital Manaus obteve o maior volume 
de colocações no mercado de trabalho, apresentando 93,71% de postos de trabalho, enquanto que 
os municípios do estado contribuíram com apenas 6,29%. 
Por ser a capital do estado responsável pela quase totalidade de admissões, também passa a ser 
o municipío com o maior numero de demissões, tanto que em dezembro o saldo negativo atingiu 
88,39% de demissões e 11,61% distribuidos entre os 39 muncípios do estado.    

O Estado do Amazonas , no mês de dezembro contou com 9.946 desligamentos. O principal tipo foi  
Desligamento por Demissão sem Justa Causa, com a participação de  61,63%. O Desligamento por 
Término de Contrato ficou em segundo lugar, com 16,23%  e em terceiro lugar ficou o Desligamento 
a Pedido que foi responsável por 13,71% dos desligamentos. O Desligamento por Aposentadoria, 
correspondeu a menos de 1% do total.

Capital Interior

saldo

feminino masculino

saldo

Tipo de desligamento Masculino feminino Total

Desligamento por demissão sem justa causa

Desligamento por demissão com justa causa

Desligamento a pedido

Desligamento por aposentadoria

Desligamento por morte

Desligamento por término de contrato

Término contrato trabalho prazo determinado

Desligamento por acordo empregado e empregador

- 3.940 - 2.163 - 6.103

- 89

- 779 - 581 - 1.360

-1 0 - 1

- 23 - 4 - 27

- 966 - 648 - 1.614

- 341 - 258 - 599

- 83 - 44 - 127

- 26 - 115

93,71%

6,29%

Capital InteriorCapital Interior

88,39%

11,61%

1.822 -1.502 298

477

815

1.430

876

1.410

569

551

394

-646

-963

-1.871

-983

-1.224

-1.099

-1.020

-616

-169

-148

-441

-107

186

-530

-469

-222

Até 4

DE 5 A 9

DE 10 A 19

DE 20 A 49

DE 50 A 99

DE 100 A 249

DE 250 A 499

DE 500 A 999

1000 OU MAIS

estabelecimento por 
nº de empregados

saldoAdmissões desligamentos
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saldo do emprego por 
municípios | interior

Entre os 39 municípios observados, Manacapuru 
liderou com 33 postos, seguido por Boca do Acre 
(22)  e Autazes (5) . O pior resultado foi apresenta-
do por Presidente Figueiredo com saldo negativo 
de 112 postos.

saldo dos principais municípios do 
interior |  Atividade econômica

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 alguns casos  
um ou dois setores apenas obtiveram saldo positivo no município.

Ranking dos dez maiores saldos

saldo do emprego por atividade
econômica | capital

O cálculo do saldo de Manaus é realizado 
através do somatório dos saldos das atividades 
econômicas. Apesar de o saldo total de Manaus 
ter sido negativo, várias atividades apresentaram  
saldo positivo. A que registrou o maior saldo foi 
o Comércio Varejista de Calçados e Artigos de 
Viagem (164), seguido pelos Serviços de En-
genharia (116) e Comércio Atacadista de Merca-
doria em Geral (103).

Ranking das cinco atividades com maior saldo

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

Serviços de engenharia

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

Serviços de assistência social sem alojamento

164

116

103

100

96

Atividade Saldo

Município saldo

Manacapuru

Boca do Acre

Autazes

Novo Aripuanã

Iranduba

Codajás 

Lábrea

Borba

Beruri

Urucará

33

22

5

4

4

1

1

1

1

1
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Agricultura

Extrativa Mineral

177

9Manacapuru

Serviços

Comércio

30

7

boca do acre

Agricultura

Extrativa Mineral

177

9

Comércio

Indústria de transformação

16

12

Agricultura

Extrativa Mineral

Indústria de Transformação

177

9

8

autazes

Indústria de transformação

Agropecuária

Serviços

2

2

1

Agricultura

Extrativa Mineral

177

9novo aripuanã

Construção Civil

Comércio

2

2


