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 O resultado do emprego formal no Estado do 
Amazonas apresentou valores negativos em maio de 
2018. O saldo registrado foi de -1.211 postos de trabalhos 
formais, sendo que no mês de abril o saldo também foi 
negativo, registrando -233 postos de trabalho. Essa queda 
se deve mais ao Setor Industrial, que entre os setores, foi 
o que teve o pior desempenho com um saldo de -976 
postos de trabalho. A evolução do emprego formal do 
Estado do Amazonas totalizou 569.475 empregos para o 
mês de maio de 2018.

 No desempenho considerando os municípios, o 
destaque no interior do mês de maio foi Boca do Acre com 
saldo de 63 postos de empregos formais. Manaus registrou um 
saldo negativo de 1.192 postos de empregos formais. O setor 
de Industria de Transformação foi o grande responsável pelo 
desempenho negativo Manaus, influenciado pelas subativi-
dades de Indústria de material elétrico e de comunicações e 
Indústria de material de transporte.
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Municípios Saldo

Indústria de Transformação 1.730 2.706 -976

Comércio 2.756 2.786 -30

Agropecuária 91 78 13

Construção Civil 531 822 -351

SIUP 74 92 -18

Extrativa Mineral 36 17 19

Administração Pública 4 3 1

Serviços 3.851 3.720 131

 Considerando os setores de atividades 
econômicas, o resultado negativo do saldo de empregos 
formais do Estado em maio, pode ser entendido pelo 
desempenho da Indústria de Transformação, o qual 
registrou um saldo de -976, in�uenciando diretamente 
pelo desempenho negativo da capital. Tal resultado 
contribui para que o estoque de empregos formais no 
setor da indústria de transformação totaliza-se 96.627 
postos, uma queda de 1% na comparação com o mês de 
abril deste ano. O setor de destaque para o mês de maio,  
foi o de Serviços, onde registrou um saldo positivo de 
131, sendo o maior entre os setores. O setor de Serviços 
totalizou 164.046 postos de trabalhos, o maior deste 
outubro de 2017.
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Indústria de Transformação 204.480 210.944 -6.464

Comércio 307.776 319.695 -11.919

Agropecuária 104.790 75.488 29.302

Construção Civil 118.810 115.629 3.181

SIUP 6.825 6.270 555

Extrativa Mineral 3.116 2.886 230

Administração Pública 4.536 4.339 197

Serviços 527.243 508.666 18.577

 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 29.302 postos de trabalhos, sendo admitidos 
104.790 trabalhadores. O setor de serviços também teve 
destaque positivo, com um saldo de 18.577 postos de 
trabalhos, relacionados a áreas de Serviços médicos, 
odontológicos e veterinários e Comercio e administração 
de imóveis, valores mobiliários, serviço técnico.
 Outro destaque para o mês de maio foi o setor 
de comércio, tendo o pior saldo dos setores, com -11.919 
postos de trabalhos, sendo desligados 319.695 
trabalhadores. O Subsetor que mais in�uenciou para 
este saldo negativo foi o de comércio varejista com um 
saldo de -9.710.
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 O resultado do Emprego Formal no Brasil para o mês de maio 
apresentou saldo positivo de 33.659 postos de trabalhos. Apesar de 
positivo, este foi o menor saldo do ano, sendo o mês de abril com o 
melhor desempenho do ano. Na comparação com o mês abril, registrou 
uma queda de 70,96%. Em maio foram admitidos 1.277.576 
trabalhadores e foram desligados 1.243.917 trabalhadores.

 No ranking de participação entre as unidades 
da federação, dois estados do sudeste e um do nordeste 
foram os principais responsáveis pelo saldo positivo do 
emprego formal no Brasil. O estado de São Paulo foi 
responsável por 58,89% do saldo de empregos formais 
em maio de 2018. A região sudeste como um todo obteve 
o melhor saldo de empregos no Brasil, 30.840 empregos 
formais. O Sul apresentou o pior desempenho com saldo 
negativo de 13.413 postos. O Amazonas apresentou o 
pior desempenho, ocupando a 26ª colocação dentre as 
26 unidades da federação.
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