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Saldo do emprego

O Estado do Amazonas apresentou um saldo posi-
tivo de 1.666 postos de trabalho em setembro, uma queda 
de 12,55% no comparativo com agosto de 2019.

Houve queda também na comparação com setembro 
de 2018 (8,16%), cujo resultado foi de 1.814 postos.  O esto-
que de empregos (somando as declarações fora do prazo e 
o saldo de agosto) fi cou com o quantitativo de 602.006 postos 
de trabalho.

Setores da Atividade 
Econômica

O setor da Indústria de transformação apresentou o maior saldo de postos de trabalho, com 803 postos de trabalho 
em setembro de 2019, seguido pelo setor de Serviços com 547 vagas de trabalho e Construção civil com 240 empregos. 
Somente um setor apresentou resultado negativo, o setor Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca com saldo ne-
gativo de 18 vagas.

Saldo do Emprego no Estado do Amazonas.

Emprego Formal 
do Amazonas

SETOR ADMISSÕES SALDO
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Emprego por Atividade 
Econômica

De acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 
em setembro de 2019, a atividade Instalação e manutenção elétrica (312 
postos de trabalho) obteve o maior resultado no saldo de empregos. No 
ranking, a Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado 
para uso não-industrial (275) fi cou em segundo lugar e a Fabricação de 
pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores 
(203) em terceiro lugar, como as atividades com os maiores saldos. Já a 
atividade Fabricação de estruturas metálicas obteve o pior resultado com 
perda de 156 postos de trabalho.

Emprego por ocupações

Em setembro, a ocupação de Alimentador de linha de produção obteve o maior saldo 
de postos de trabalho com 392 colocações, seguido por Montador de equipamentos eletrô-
nicos (267) e Eletricista de instalações (258). A função Técnico de enfermagem obteve o pior 
desempenho, com saldo negativo de 120 postos de trabalho.

Ranking das 10 maiores ocupações.
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emprego por faixa salarial

Em setembro, a faixa que recebe entre 1,01 a 1,50 sa-
lários mínimos liderou o saldo com 1.364 postos de trabalho, 
seguido pela faixa de 0,51 a 1,00 salários mínimos com 402 
postos. Os que recebem até 0,5 salários mínimos foram o 
terceiro grupo a apresentar saldo positivo (272 postos), em 
quarto lugar se encontra a faixa 1,51 a 2,00 (93 postos). A 
faixa salarial com o pior resultado foi a faixa de 3,01 até 4,00 
com saldo negativo de 112 postos.

emprego por escolaridade

A análise referente a escolaridade, procura de-
monstrar no estudo, o comportamento do grau de ensino e 
o resultado no saldo de emprego.

No mês de setembro, os trabalhadores com o nível 
de escolaridade Médio Completo conseguiram o melhor 
resultado com saldo positivo de 1.608 postos de trabalho, 
seguido pelos níveis Médio Incompleto e Superior Incom-
pleto, respectivamente, 150 e 64 postos de trabalho. O pior 
resultado foi da categoria com fundamental incompleto, 
com perda de 109 postos.

Média salarial

O comportamento da média salarial demonstra que 
apesar do saldo de 1.666 pessoas, mantendo crescimento 
na quantidade de pessoal ocupado, as novas colocações 
de postos de trabalho estão pagando valores mais baixos. 

Isso é indicado pelo fato de o valor médio pago aos 
trabalhadores admitidos ser inferior aos demitidos. O valor 
médio dos salários dos admitidos está em R$ 1.396,42, 
enquanto o salário médio dos trabalhadores desligados 
(R$ 1.594,01).

ADMISSÕES

DESLIGADOS

R$1.396,42

R$1.594,01

0,51 a 1,00
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-112
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Analfabeto
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emprego por sexo

Os admitidos do sexo masculino constituíram 67,08% das 
admissões, enquanto o sexo feminino correspondeu a 32,92%, 
sendo que a maior parte dos trabalhadores do sexo feminino foi 
admitida nos setores de Serviços e de Comércio. No saldo, o sexo 
masculino constituiu 81,39% do saldo de empregos, enquanto o 
feminino representou 18,61%.

tipo de situação por 
empregabilidade

O estado do Amazonas, no mês de setembro contou com 12.167 admissões. O principal tipo de contratação 
foi a de Admissão por reemprego, responsável por 87,13%, seguido pela Admissão por primeiro emprego com 
12,87% das admissões.

sexo

emprego por faixa etária

No mês de setembro, pela faixa etária, os jovens de 
18 a 24 anos representaram a maior parte do saldo, com 
um total de 1.168 postos de trabalho, seguida pela faixa 
etária de até 17 anos com 315 empregos. As faixas etárias 
maiores ou igual a 40 anos apresentaram saldo negativo, 
com destaque para a faixa de 50 a 64 anos (-207).

TIPO DE ADMISSÃO

997

7.165

569

3.436

TOTAL

1.566

10.601

Admissão por primeiro emprego

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

SEXO

TOTAL

ADMISSÕES SALDO

8.162

4.005

12.167

1.356
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1.666

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 64

65 ou mais

1.168

236

310

-116

-207

-40

Até 17 315

FAIXA ETÁRIA Saldo
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participação capital e 
interior

Para um total de 12.167 admissões no Estado do 
Amazonas, a capital (Manaus) obteve o maior volume de co-
locações no mercado de trabalho, apresentando 93,26% de 
postos de trabalho, enquanto que os municípios do interior 
do Estado contribuíram com apenas 6,74%. 

emprego por tamanho de
estabelecimento

Quando são analisados os saldos por estabelecimento, de acordo com a quantidade de empregados, observamos 
que os empreendimentos com até 4 empregados obtiveram o maior saldo (1.118), seguidos pelos estabelecimentos de 
250 a 499 empregados (345). O maior saldo negativo apresentado foi o dos estabelecimentos de 1000 ou mais empre-
gados, com a perda de 252 postos de trabalho.

Em se tratando de desligamentos, o Estado do Amazonas contou com o total de 10.501 desligamentos, cujo 
principal tipo foi por Demissão sem justa causa, responsável por 58,36%, seguido por Desligamento a pedido com 
19,06%. O tipo com o menor quantitativo de desligamentos foi o Desligamento por aposentadoria, representou 0,05%. 

TIPO DE DESLIGAMENTO

-3.999

-152

-2.129

-35

TOTAL

-6.128

-187

Desligamento por demissão sem
justa causa, término de contrato
por prazo determinado

-1.211 -791 -2.002

-4 -1 -5

-22 -8 -30

-152 -51 -203

Desligamento por demissão
com justa causa

Desligamento à pedido

Desligamento por aposentadoria

Desligamento por morte

Desligamento por acordo
empregado e empregador

-857 -456 -1.313Desligamento por término 
de contrato

-409 -224 -633Término de contrato de trabalho
por tempo determinado

Nº DE EMPREGADOS POR
ESTABELECIMENTO SALDOADMISSÕES
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De 05 a 09
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De 20 a 49
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1.083

1.846

1.553

1.375
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AM-Manaus
Municípios

93,26%
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6,74%
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saldo do emprego | capital

O cálculo do saldo da capital Manaus é realizado por 
meio do somatório dos saldos das atividades econômicas.  No 
mês de setembro, a atividade que registrou o maior saldo foi a 
Instalação e manutenção elétrica com 312 postos, seguido pela 
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado 
para uso não-industrial com 275 postos e Fabricação de pilhas, 
baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos auto-
motores 203 postos. O pior desempenho foi a Fabricação de 
estruturas metálicas, com a perda de 156 postos de trabalho.

saldo do emprego | interior

Entre os 45 municípios observados no mês de setembro, Itacoatiara liderou com 46 postos de trabalho. Em seguida 
vem os municípios de Humaitá (42) e Parintins (35). O pior resultado foi apresentado por Presidente fi gueiredo com saldo 
negativo de 184 empregos.

 interior

Ranking dos quatro maiores em saldo do emprego no interior.

46

Itacoatiara

42

35

19

MUNICÍPIOS

Parintins

SALDO

Humaitá

Iranduba

312

275

203

147

116

Instalação e manutenção elétrica

Fabricação de aparelhos e equipamentos 
de ar condicionado para uso não-industrial

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores 
elétricos, exceto para veículos automotores

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de matérias-primas agrícolas

 e animais vivos



principais municipios 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. O município de Parintins não apresentou nenhum resultado 
negativo.

Elaboração: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI
Fonte de dados: Ministério do Trabalho – CAGED
Data de publicação: 23/10/2019
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