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 O resultado do emprego formal no estado do 
Amazonas apresentou valores positivos em Março de 
2018. O saldo registrado foi de 548 postos de trabalhos 
formais. Tal resultado representou um crescimento vultoso 
em relação a fevereiro, foi o melhor resultado de 2018 e 
manteve o desempenho positivo iniciado no mês anterior. 
Na comparação com o mesmo mês de 2017, o desempenho 
apresentou melhora substancial, um crescimento de mais 
de 100%. O saldo positivo de março contribuiu para a 
melhoria do estoque de empregos formais no estado, o 
qual totalizou 570.919.

 No desempenho considerando os municípios, o 
destaque do interior no mês de março foi Manacapuru com 
saldo de 13 postos de empregos formais. A capital do estado 
registrou um saldo positivo de 668 postos de empregos formais, 
o melhor desempenho de Manaus em 2018. O setor de 
serviços foi o grande responsável por esse bom desempenho, 
influenciado por atividades relacionadas ao setor imobiliário, ao 
ensino e à serviços médicos, odontológicos e veterinários.

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

Indústria de Transformação 2.130 2.333 -203

Comércio 2.623 2.544 79

Agropecuária 87 75 12

Construção Civil 816 821 -5

SIUP 44 58 -14

Extrativa Mineral 19 9 10

Administração Pública 7 4 3

Serviços 4.052 3.386 666

 Considerando os setores de atividades 
econômicas, o resultado positivo do saldo de empregos 
formais do estado em março, pode ser entendido pelo 
bom desempenho do setor de serviços no estado, o qual 
registrou saldo positivo de 666 postos, in�uenciado 
diretamente pelo desempenho positivo da capital. Tal 
resultado contribuiu para que o estoque de empregos 
formais no setor de serviços do estado totalizasse 
163.581 postos. O outro setor de destaque em Março, o 
Comércio, teve saldo positivo de 79 sendo resultado do 
desempenho positivo do varejo. 

Admitidos Desligados Saldo

Setores de 
Atividades Econômicas

Fonte: CAGED - MTE
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Indústria de Transformação 233.238 222.788 10.450

Comércio 322.446 328.324 -5.878

Agropecuária 78.727 96.554 -17.827

Construção Civil 113.353 105.625 7.728

SIUP 6.646 6.372 274

Extrativa Mineral 3.149 2.789 360

Administração Pública 7.971 4.311 3.660

Serviços 574.623 517.239 57.384

 Na análise por setores da economia brasileira, o 
setor de serviços foi o grande responsável pelo saldo 
positivo de empregos formais no Brasil. O saldo positivo do 
Setor de serviços foi composto principalmente por áreas 
relacionados ao setor imobiliário, de ensino e de 
transportes e comunicações. 
 A indústria de transformação também foi 
destaque no cenário nacional com saldo positivo de 10.450. 
O principal subsetor da indústria de transformação que 
contribuiu para este saldo foi a indústria da borracha, fumo, 
couros, peles, similares e indústrias diversas. Outro subsetor 
de destaque em março foi a indústria química.
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 O resultado do Emprego Formal no Brasil para o mês de 
Março apresentou redução do saldo em relação ao mês anterior. Na 
comparação com o mesmo período de 2017 o desempenho foi excepcio-
nalmente superior. Foi o melhor desempenho para o mês desde 2014. 
Em 12 meses, o total de admitidos foi de 14.774.179 e o total de 
desligados 14.550.812. O primeiro trimestre de 2018, apesar da trajetória 
de redução, apresenta sinal de maior estabilidade do que em 2017.

 No ranking de participação entre as unidades 
da federação, dois estados do sudeste e dois do sul foram 
os principais responsáveis pelo saldo positivo do 
emprego formal no Brasil. O estado de São Paulo foi 
responsável por 54% do saldo de empregos formais em 
março de 2018. A região sudeste como um todo obteve o 
melhor saldo de empregos no Brasil, 46.635 empregos 
formais. O nordeste apresentou o pior desempenho com 
saldo negativo de 13.608 postos. O Amazonas apresentou 
o melhor desempenho da região norte, o único que 
obteve saldo positivo no estoque de emprego, ocupando 
a 12ª colocação dentre as 26 unidades da federação.
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