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O resultado do emprego formal no Estado do Amazonas 
apresentou valores positivos em junho de 2018. O saldo 
registrado foi de 629 postos de trabalho formais. Este 
desempenho positivo se deve principalmente à Indústria 
de Transformação, que dentre os setores, foi o que obteve 
melhor resultado com saldo positivo de 252 postos. Em 
comparação tanto com maio do ano corrente quanto com 
Junho de 2017, os resultados apresentaram melhora 
significativa, contribuindo desta forma para que o estoque 
de emprego formal em junho alcançasse 570.104 postos 
de trabalho.

 Considerando o desempenho para os seis maiores 
postos nos municípios, o destaque do interior no mês de junho 
foi de Parintins com um saldo de 61 postos de empregos 
formais, impulsionados pelos setores: comércio varejista (23 
postos) e serviços de alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção e redação (22 postos). A capital do Estado, 
registrou um saldo positivo de 479 postos de empregos formais. 

Emprego por 
municípios do Amazonas

Data de publicação: 31.07.2018

Nota: Municípios com mais de 30.000 habitantes

Parintins
Itacoatiara

Tabatinga

Boca do Acre

Tefé

Manaus

61 postos
14 postos

13 postos

7 postos

7 postos

479 postos

Municípios Saldo

Indústria de Transformação 2.198 1.946 252

Comércio 2.624 2.613 11

Agropecuária 101 85 16

Construção Civil 809 625 184

SIUP 66 48 18

Extrativa Mineral 24 14 10

Administração Pública 9 2 7

Serviços 3.857 3.726 131
 Considerando os setores de atividades 
econômicas, o resultado positivo do saldo de empregos 
formais em Junho pode ser entendido pelo bom desem-
penho da Indústria de Transformação, da Construção 
Civil e do Setor de Serviços. 
 Na indústria de transformação, a indústria 
mecânica contribuiu de forma decisiva neste saldo 
positivo, com 356 postos criados. O setor de construção 
civil atingiu o saldo positivo de 184. No setor de serviços, 
o saldo apresentado foi de 131 postos de trabalho. 
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Indústria de Transformação 176.249 196.719 -20.470

Comércio 279.271 300.242 -20.971

Agropecuária 113.179 72.262 40.917

Construção Civil 105.067 106.001 -934

SIUP 6.849 5.698 1.151

Extrativa Mineral 2.877 2.965 -88

Administração Pública 3.522 4.377 -855

Serviços 480.517 479.928 589

 Na análise por setores da economia brasileira, o 
setor de agropecuária foi o grande responsável pelo saldo 
positivo de empregos formais no Brasil, registrando um 
saldo de 40.917 postos de trabalho, sendo admitidos 
113.179 trabalhadores. Os serviços industriais de utilidade 
pública apresentaram um saldo de 1.151 postos de 
trabalho. 
 Outro destaque para o mês de junho foi o setor 
de serviços, com saldo positivo de 589 postos de trabalho, 
nas áreas de comércio e administração de imóveis, valores 
imobiliários, serviços técnicos, serviços médicos, 
odontológicos e veterinários.  
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 O resultado do Emprego Formal no Brasil para o mês de junho 
apresentou saldo negativo de - 661 postos de trabalho. Em comparação 
com o mesmo período do ano anterior, registrou-se queda significativa no 
desempenho apresentado, devido especialmente à indústria de transfor-
mação e o comércio. 

 No ranking de participação entre as unidades da 
federação, um estado do sudeste e um do centro-oeste 
foram os principais responsáveis pelo saldo positivo do 
emprego formal no Brasil. O estado de Minas Gerais 
obteve saldo de 12.143 empregos formais em Junho de 
2018. A região centro-oeste como um todo obteve o 
melhor saldo de empregos no Brasil, 8.366 empregos 
formais. O Sul apresentou o pior desempenho com saldo 
negativo de -17.150 postos. O Amazonas apresentou o 
segundo melhor desempenho da região norte, �cando 
atrás somente do Estado do Pará. 
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