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No mês de janeiro, o Estado do Amazonas apre-
sentou um saldo negativo de 711 postos de tra-
balho. Apesar do resultado negativo,  foi melhor que 
dezembro de 2018, que teve uma perda de 1.602 
postos de trabalho. Janeiro de 2018 também apre-
sentou saldo negativo (-772), no comparativo houve 
uma redução de 7,90%. Quanto ao estoque de em-
pregos, somando o mês de janeiro, esse alcançou o 
total de 587.382 empregos.

Saldo do Emprego | Amazonas

Setores da Atividade Econômica

O setor de Serviços apresentou o maior saldo de 
postos de trabalho (726 postos) em janeiro de 2019, 
seguido pelo setor da Indústria de transformação 
com 269 postos. Na contramão, o Comércio foi o 
setor que mais afetou a colocação de contratos, 
com perda de 1.523 postos de trabalho seguido 
da Agropecuária com 328 e Serviços industriais 
de utilidade pública com perda de 70 postos de 
trabalho, o que influenciou o saldo final no mês 
de janeiro de 2019.

Saldo do Emprego por Atividade 
Econômica (CNAE) | Amazonas

De acordo com o Código Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE), a atividade Locação de Mão 
de Obra Temporária foi a que teve o maior sal-
do de empregos (416), seguida pela Fabricação 
de Componentes Eletrônicos (281) e Atividades 
de Intermediação e Agenciamento de Serviços e 
Negócios em Geral, Exceto Imobiliários (195).

Saldo do Emprego no Estado do Amazonas.

Setor Admissões Saldo

Serviços

Indústria de Transformação

Construção Civil

Extrativa mineral

Administração Pública

Serv. Ind. de Utilidade Pública

Agropecuária, extr vegetal

Comércio

4.894 726

2.642 269

1.044 225

16 5

48 -15

76 -70

153 -328

2.666 -1.523

Jan/2019Set/2018 Out/2018 Dez/2018Nov/2018

0

1.814

1.184

288

-1.602
-711

Atividade Saldo de 
Empregos

Locação de mão-de-obra temporária

Fabricação de componentes eletrônicos

Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Construção de edifícios
Seleção e agenciamento de mão-de-obra

416

281

195

169
130
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Em janeiro, a faixa que ganha entre 1,01 até 1,50 
salários mínimos liderou o saldo com 389 postos 
de trabalho, seguido pela faixa não classificada 
(110). Todas as faixas salariais restantes, con-
seguiram apenas saldos negativos, sendo que a 
faixa de 0,51 a 1,0 salários mínimos (-368) apre-
sentou o pior resultado.

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 janeiro, o destaque quanto ao saldo 
negativo, foi influenciado pelo ensino médio com-
pleto seguido do fundamental completo.

saldo do emprego | ocupações

Entre as inúmeras categorias que classificam a 
mão de obra para facilitar a alocação de pessoal 
lotado ou empregado, destacamos no quadro 
ao lado, aqueles que destacaram-se no mês de 
janeiro de 2019, no Estado do Amazonas.

Superior Completo

Até 5ª Incompleto

Analfabeto

5ª Completo Fundamental

6ª a 9ª Fundamental

Superior Incompleto

Médio Incompleto

Médio Completo

Fundamental Completo

1.336

144

20

74

318

397

650

593

8.007

133

41

14

4

-44

-61

-130

-218

-450

Escolaridade Admissões Saldo

Faixa Salarial - Salário Mínimo

Até 0,5
0,51 a 1,0
1,01 a 1,5

1,51 a 2,0
2,01 a 3,0

3,01 a 4,0

4,01 a 5,0

5,01 a 7,0

7,01 a 10

10,01 a 15

15,01 a 20

Mais de 20

Saldo

-93
-368
389

-299
-199

-66

-57

-71

-26

-4

-12

-15
Não classificado 110

ocupação saldo

Operador de linha de montagem (aparelhos eletrônicos)

Alimentador de linha de produção

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes

Servente de obras
Trabalhador de servicos de limpeza e 
conservação de áreas públicas
Montador de máquinas, motores e Acessórios 
(Montagem em série)

Porteiro de edifícios

Operador de máquinas fixas, em geral

Pedreiro

Metrologista

461

338

207

145

122

94

88

88

74

57
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emprego por sexo | amazonas

tipo de movimento | admissão
e desligamento

O estado do Amazonas , no mês de janeiro contou com 11.539 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  87,46% das admissões, enquanto 
Admissão por primeiro emprego correspondeu por 12,54%.

Saldo do Emprego por 
faixa etária | amazonas

Pela faixa etária, os jovens de até 17 anos repre-
sentaram a maior parte do saldo, com um total de 
65 postos de trabalho. Todas as outras faixas etárias 
apresentaram saldo negativo, com destaque para a 
faixa de 30 a 39 anos (-242).

Os admitidos do sexo masculino constituíram 
66,56% das admissões, enquanto o sexo feminino 
correspondeu a 33,44%. Ambos os sexos foram afe-
tados pelo resultado de janeiro, onde os dois gêneros 
obtiveram saldo negativo. O feminino liderou, com o 
total de -526, o que equivale a 73,98%. O sexo mas-
culino alcançou o saldo de -185 postos de trabalho, o 
que equivale a 26,02% do total. 

Tipo de Admissão

Admissão por primeiro emprego

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

Masculino

899

6.781

548

3.311

1.447

10.092

Feminino Quantidade

Masculino

Feminino

Total

Sexo admitidos Saldo

3.859

7.680

11.539

-526

-185

-711

Faixa Etária Saldo

Até 17

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 64

65 ou mais

65

-141

-139

-242

-122

-106

-26
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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, obtiveram um saldo de 695 
postos de trabalho. 
Analisando separadamente os eixos notamos 
que a faixa de até 4 empregados e 1.000 ou 
mais obtiveram saldo positivo. Todas as outras 
categorias tiveram resultados negativos, sendo 
que os estabelecimentos de 500 a 999 empre-
gados alcançaram o pior resultado (-351).

participação capital x interior

Para um total de 11.539 admissões no estado do Amazonas, a capital Manaus obteve o maior volume 
de colocações no mercado de trabalho, apresentando 93,02% postos de trabalho, enquanto que os 
municípios do interior do Estado contribuíram com apenas 6,98%. 
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 da proximidade apresentada nesse mês, 
51,9% de participação da capital contra 48,10% do interior.

Em se tratando do desligamentos, o Estado do Amazonas contou com o total de 12.250 desliga-
mentos. O principal tipo foi  a combinação de categorias: Demissão por justa causa, término de 
contrato, e término de contrato por prazo determinado, correspondendo a 82,07%. O tipo com o 
menor quantitativo de desligamento foi o  Desligamento por aposentadoria, representando menos 
de 0,1%. 

Capital Interior

93,02%

6,98%

51,90%

48,10%

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 

-6.534 -3.520 -10.054

-143 -46- 189

-1.071 -747 -1.818

-4 -2 -6

-29- 4- 33

-84- 66 -150

feminino Total

1.420 -725 695

721

1.000

1.667

1.439

2.020

1.207

985

1.080

-791

-1.336

-2.006

-1.766

-2.101

-1.248

-1.336

-941

-70

-336

-339

-327

-81

-41

-351

139

Até 4

DE 5 A 9

DE 10 A 19

DE 20 A 49

DE 50 A 99

DE 100 A 249

DE 250 A 499

DE 500 A 999

1000 OU MAIS

estabelecimento por 
nº de empregados

saldoAdmissões desligamentos



1ª Edição - Janeiro | 2019

saldo do emprego por 
municípios | interior

Entre os 39 municípios observados, Manaca-
puru liderou com 119 postos, sendo o setor de 
Serviços o principal empregador (72,27% do sal-
do), e as atividades Limpeza em Prédios e em 
Domicílios  e Serviços Combinados de Escritório 
e Apoio Administrativo, cada um com saldo de 37 
postos. Em seguida vem os municípios de Boca 
do Acre (18)  e Tabatinga (9) . O pior resultado 
foi apresentado por Presidente Figueiredo com 
saldo negativo de 332 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.  

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. Apesar de o saldo total de Manaus 
ter sido negativo, várias atividades apresentaram  
saldo positivo. A atividade que registrou o maior 
saldo foi o Locação de Mão-De-Obra Temporária 
(416), seguido por Fabricação de Componentes 
Eletrônicos (281) e Atividades de Intermediação e 
Agenciamento de Serviços e Negócios em Geral, 
Exceto Imobiliários (195).

Ranking das cinco atividades com maior saldo

Município saldo

Manacapuru

Boca do Acre

Tabatinga

Barreirinha

São Gabriel da Cachoeira

Apuí

Alvarães

Borba

Carauari

Lábrea

119

18

9

7

5

3

1

1

1

1

Locação de mão-de-obra temporária

Fabricação de componentes eletrônicos

Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Construção de edifícios

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

416

281

195

188

130

Atividade Saldo
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Agricultura

Extrativa Mineral

177

9Manacapuru

Serviços

Comércio

86

22

Indústria de Transformação 8Indústria de transformação 5

boca do acre

Agricultura

Extrativa Mineral

177

9

Indústria de transformação

Comérico

5

3

Indústria de Transformação 8Serviços 1

Agricultura

Extrativa Mineral

177

9Tabatinga

Construção Civil

Serviços

15

4

Indústria de Transformação 8Serviços 2

Agricultura

Extrativa Mineral

177

9barreirinha

Indústria de Transformação

Comércio

3

2


