
Indústria de Transformação 1.967 2.083 -116

Comércio 3.846 2.262 1.584

Agropecuária 121 423 -302

Construção Civil 626 958 -332

SIUP 86 68 18

Extrativa Mineral 35 5 30

Administração Pública 7 7 0

Serviços 2.845 3.332 -487

 Com base nos dados divulgados pelo CAGED, 
o desempenho dos Setores das atividades econômicas 
do Amazonas foi in�uenciado pela desaceleração na 
produção e o recesso de algumas atividades durante o 
período festivo de �nal de ano, com impacto nas 
contratações temporárias com carteira assinada, 
re�etindo no setor do comércio, que veio liderando e 
teve maior contribuição para o saldo positivo do estado. 
No mês de novembro o comércio teve um aumento de 
144% em relação ao mês anterior.

Admitidos Desligados Saldo

Setores de 
Atividades Econômicas

Boletim do Emprego - Amazonas

NOVEMBRO | 2017

 O saldo do Emprego Formal do Amazonas no 
mês de novembro teve uma redução de 2.210 postos de 
trabalho, refletido pelo período sazonal da contratação de 
mão de obra temporária, porém, permaneceu com saldo 
positivo pelo 5º mês consecutivo. No comparativo com o 
mesmo período de 2016, onde houve um crescimento de 
136,6%.

 A evolução do emprego formal nos Municípios 
com mais de 30.000 habitantes, teve como destaque o 
município de Tefé, apesar da redução de 240 postos 
efetivos no comparativo com o mês anterior, permaneceu 
na liderança do ranking pelo terceiro mês consecutivo. No 
saldo geral, o Amazonas fechou o mês com saldo positivo, 
porém houve uma redução de 2.063 de postos no 
estoque de empregos, comparado com o mês anterior do 
referido ano.

Tefé
Coari

Manacapuru

Humaitá

Manicoré

Manaus

49 postos
40 postos

 25 postos

 15 postos

12 postos

728 postos

Municípios Saldo

Emprego por 
municípios do Amazonas

Para mais informações: www.trabalho.gov.br/trabalhador-caged

Data de publicação: 03.01.2018

Obs.: Municípios com mais de 30.000 habitantes
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Indústria de Transformação 163.011 192.017 -29.006

Comércio 342.198 273.596 68.602

Agropecuária 60.762 82.523 -21.761

Construção Civil 91.776 114.602 -22.826

SIUP 4.370 5.184 -814

Extrativa Mineral 2.007 3.162 -1.155

Administração Pública 2.595 4.955 -2.360

Serviços 445.079 448.051 -2.972

 Na análise por setores das atividades econômicas 
do Brasil, o comércio obteve o melhor desempenho, com 
aumento 84% no comparativo com o mês anterior e de 
16,35% com o mesmo período de 2016. No total geral de 
todas as atividades representou um ganho de 89,5% se 
comparado com o mesmo período de 2016.
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 No Brasil, o resultado apurado do emprego 
formal encerrou o mês de novembro com saldo negativo 
de 12.292 de postos efetivos de trabalho. No comparativo 
com o mesmo período de 2016 houve um recuo de 
89,47% do saldo negativo, na recolocação do estoque de 
empregos com carteira assinada.

 No comparativo entre as unidades de 
federação, dois estados da região Sul lideraram o ranking 
com participação de 14,4% no total das contratações 
nível Brasil e 13% no total de demissões. O estado do 
Amazonas teve participação de 1% no total na geração de 
novos postos de trabalho, contra 0,8% no saldo de 
demissões. Fato que permitiu uma recolocação para o 
Amazonas, deixando a 10º colocação para 9º no ranking 
Brasil.

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Ceará

Amazonas

8.753 postos

4.995 postos

3.038 postos

2.861 postos

395 postos

Estados Saldo

Emprego por 
Unidades Federativas

Ícaro de Mendonça Jucá
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