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O Estado do Amazonas apresentou um saldo 
positivo de 1.425 postos de trabalho em feverei-
ro, um crescimento de 300,42% no comparativo 
com o mês anterior. Comparando com fevereiro 
de 2018, o mês de fevereiro de 2019 cresceu 
2.491% na comparação. Quanto ao estoque de 
empregos, somando o mês de fevereiro, foi al-
cançado o total de 588.807 empregos.

Saldo do Emprego | Amazonas

Setores da Atividade Econômica

O setor de Indústria de transformação apresentou o 
maior saldo de postos de trabalho (866 postos) em 
fevereiro de 2019 , seguido pelo setor de serviços 
com 724 postos. Na contramão, o Comércio foi o 
setor que mais afetou a colocação de contratos, 
com perda de 343 postos de trabalho seguido da 
Agropecuária com 151 e Administração pública 
com 11 postos de trabalho. Apesar dessas perdas, 
o mês de fevereiro alcançou saldo positivo.

Saldo do Emprego por Atividade 
Econômica (CNAE) | Amazonas

De acordo com o Código Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE), a atividade Locação de fabri-
cação de alimentos e pratos prontos foi a que teve 
o maior saldo de empregos (246).  A Fabricação 
de periféricos para equipamentos de informática 
(202) e Fabricação de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação de áudio e 
vídeo (150) vieram a seguir. Já a atividade Culti-
vo de Cana de Açúcar obteve o pior desempenho, 
com perda de 118 postos de trabalho.

Saldo do Emprego no Estado do Amazonas.
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Atividade Saldo de 
Empregos

Locação e fabricação de alimentos e pratos prontos

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação 
e amplificação de áudio e vídeo

Construção de edifícios

Educação infantil - Pré-escola
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Em fevereiro, a faixa que ganha entre 1,01 até 1,50 
salários mínimos liderou o saldo com 1.177 pos-
tos de trabalho, seguido pela faixa de 0,50 a 1,00 
salários mínimos(410), as outras duas faixas que 
apresentaram resultado positivo foram, respectiva-
mente, até 0,5 salários mínimos (226) e não clas-
sificado (89). Todas as faixas salariais restantes, 
obtiveram saldos negativos, sendo que a faixa de 
1,51 a 2,00 salários mínimos (-162) apresentou a 
maior perda.

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 emprego 
oferecido.
No mês de fevereiro, todas as categorias apre-
sentaram resultado positivo, dando destaque 
para a categoria Médio incompleto, com saldo de 
973 postos de trabalho.

saldo do emprego | ocupações

Em fevereiro, a ocupação de Alimentador de 
Linha de Produção obteve o maior saldo de 
postos de trabalho (197), seguido por Auxiliar 
nos Serviços de Alimentação (151) e Faxineiro 
(146). A ocupação de Vendedor de Comércio 
Varejista obteve o pior desempenho, com saldo 
negativo de 97 postos de trabalho.

ocupação saldo
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emprego por sexo | amazonas

tipo de movimento | admissão
e desligamento

O estado do Amazonas, no mês de fevereiro contou com 10.973 admissões. O principal tipo de 
contratação foi o conjunto de categorias de: Admissão por reemprego, reintegração, e contrato 
de trabalho por prazo determinado, que corresponderam por  88,44% das admissões, enquanto 
Admissão por primeiro emprego correspondeu por 11,56%.

Saldo do Emprego por 
faixa etária | amazonas

Pela faixa etária, os jovens de até 18 a 24 anos 
representaram a maior parte do saldo, com um to-
tal de 882 postos de trabalho, seguida pela faixa 
etária de jovens até 17 anos com 325 postos de 
trabalho 30 a 39 com 202 postos e 25 a 29 com 
129 postos. As faixas etárias maiores ou igual a 40 
anos apresentaram saldo negativo, com destaque 
para a faixa de 50 a 64 anos (-82).

Os admitidos do sexo masculino constituíram 
64,03% das admissões, enquanto o sexo feminino 
correspondeu a 35,97%. Ambos os sexos apre-
sentaram resultado positivo na contratação. O mas-
culino liderou, com o saldo de 1.009 postos de tra-
balho, o que equivale a 70,81%. O sexo feminino 
alcançou o saldo de 416 postos de trabalho, o que 
equivale a 29,19% 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
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129
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-6

-82
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Tipo de Admissão

Admissão por primeiro emprego

Admissão por reemprego, reintegração
e contrato de trabalho por prazo 
determinado

Masculino
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6.288

530

3.417

1.268

9.705

Feminino Quantidade
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Participação nas Admissões Participação no saldo

emprego por tamanho do 
estabelecimento

Quando são analisados os saldos por estabeleci-
mento, de acordo com a quantidade de emprega-
dos, observamos que os empreendimentos com 
até 4 empregados, foi a faixa que apresentou o 
maior saldo com 555 postos de trabalho. 
Analisando separadamente as faixas notamos 
que todas, com exceção da faixa de 1000 ou mais 
(-215), apresentaram resultado positivo.

participação capital x interior

Para um total de 10.973 admissões no estado do Amazonas, a capital Manaus obteve o maior volume 
de colocações no mercado de trabalho, apresentando 92,73% de postos de trabalho, enquanto que 
os municípios do interior do Estado contribuíram com apenas 7,27%. 
Por ser a capital do estado responsável pela quase totalidade de admissões, também passa a ser 
o municipío com o maior numero de demissões, apesar disso, o saldo da cidade de Manaus repre-
sentou 89,54% do total do saldo, enquanto os municípios do interior ficaram com 10,46%.

Em se tratando do desligamentos, o estado do Amazonas contou com o total de 9.548 desligamentos, 
cujo o principal tipo foi  a combinação de categorias: Demissão sem justa causa, correspondendo a 
78,56%. O tipo com o menor quantitativo de desligamento foi o  Desligamento por aposentadoria, 
representando menos de 0,1%. 

Capital Interior Capital Interior

Tipo de desligamento Masculino

Desligamento por demissão sem justa causa

Desligamento por demissão com justa causa

Desligamento a pedido

Desligamento por aposentadoria

Desligamento por morte

Desligamento por acordo empregado e empregador 

- 4.773 - 2.728 - 7.501

- 100 - 42 - 142

- 1.053 - 707 - 1.760

- 2 - 4 - 6

- 22-  13 - 35

- 67-  37 - 104

feminino Total
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saldo do emprego por 
municípios | interior

Entre os 37 municípios observados, Manacapuru 
liderou com 87 postos, sendo o setor de Serviços 
o principal empregador (64,37% do saldo), e as 
atividades Serviços Combinados de Escritório e 
Apoio Administrativo e Preparação e fiação de fi-
bras têxteis naturais, exceto algodão, com saldo 
de 36 e 17 postos respectivamente. Em seguida 
vem os municípios de Itacoatiara (66) e Manicoré 
(29) . O pior resultado foi apresentado por Presi-
dente Figueiredo com saldo negativo de 81 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 Tefé, apenas 
dois setores apresentaram saldo positivo de empregos.

Ranking dos dez maiores saldos

saldo do emprego por atividade
econômica | capital

O cálculo do saldo da capital Manaus é realizado 
através do somatório dos saldos das atividades 
econômicas.  A atividade que registrou o maior 
saldo foi a Locação e fabricação de alimentos e 
pratos prontos (246), seguido por Fabricação de 
componentes eletrônicos (202) e Fabricação de 
Aparelhos de Recepção, Reprodução, Gravação 
e Amplificação de áudio e vídeo (150). O pior de-
sempenho foi da atividade Comércio varejista de 
artigos de vestuário e acessórios (-118).

Ranking das cinco atividades com maior saldo

Município saldo

Manacapuru

Itacoatiara

Manicoré

Tefé

Tabatinga

Boca do Acre

Boa Vista do Ramos

Beruri

Humaitá

Parintins

87

66

29

19

17

12

9

6

6

5

Locação e fabricação de alimentos e pratos prontos

Fabricação de periféricos para equipamentos 
de informática
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de áudio e vídeo

Construção de edifícios

Educação infantil - Pré-escola

246

202

150

114

79

Atividade Saldo
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