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Saldo do emprego

O Estado do Amazonas apresentou um saldo positivo 
de 1.905 postos de trabalho em agosto, uma queda de 10,48% 
no comparativo com julho de 2019.

Houve aumento na comparação com agosto de 
2018 (6,31%), cujo resultado foi de 1.792 postos.  O esto-
que de empregos (somando as declarações fora do prazo 
e o saldo de agosto) fi cou com o quantitativo de 600.340 
postos de trabalho.

Setores da Atividade 
Econômica

O setor de serviços apresentou o maior saldo de postos de trabalho, com 891 postos de trabalho em agosto de 
2019, seguido pelo setor da Construção civil com 330 vagas de trabalho e o Comércio com 301 empregos. Nenhum 
setor apresentou resultado negativo esse mês.

Saldo do Emprego no Estado do Amazonas.

Emprego Formal 
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Emprego por Atividade 
Econômica

De acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 
em agosto de 2019, Atividades de atendimento em pronto-socorro e uni-
dades hospitalares para atendimento a urgências (281 postos de trabalho) 
obteve o maior resultado no saldo de empregos. 

No ranking, a Construção de edifícios (227) fi cou em segundo lugar 
e a atividade de  Seleção e agenciamento de mão-de-obra(191) em terceiro 
lugar, como as atividades com os maiores saldos. Já a atividade Limpeza 
em prédios e em pomicílios obteve o pior resultado com perda de 284 postos 
de trabalho.

Emprego por ocupações

Em agosto, a ocupação de Enfermeiro obstétrico obteve o maior saldo de postos 
de trabalho com 245 colocações, seguido por Operador de máquinas fi xas, em geral 
(192) e Servente de obras (175). A função Trabalhador de serviços de limpeza e conser-
vação de áreas públicas obteve o pior desempenho, com saldo negativo de -229 postos 
de trabalho.

Ranking das 10 maiores ocupações.
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emprego por faixa salarial

Em agosto, a faixa que recebe entre 1,01 a 1,50 salá-
rios mínimos liderou o saldo com 1.315 postos de trabalho, 
seguido pela faixa de 0,51 a 1,00 salários mínimos com 325 
postos. Os que recebem 2,01 a 2,50 salários mínimos foram 
o terceiro grupo a apresentar saldo positivo (299 postos), 
em quarto lugar se encontra a faixa 1,51 a 2,00 (97 postos) 
e em quinto se encontra a faixa de até 0,50 salário mínimo 
junto da faixa não classifi cada (38 postos). A faixa salarial 
com o pior resultado foi a faixa de 3,01 até 4,00 com saldo 
negativo de 68 postos.

emprego por escolaridade

A análise referente a escolaridade, procura de-
monstrar no estudo, o comportamento do grau de ensino e 
a equivalência quanto ao emprego oferecido.

No mês de agosto, os trabalhadores com o nível de 
escolaridade Médio Completo conseguiram o melhor re-
sultado com saldo positivo de 1.606 postos de trabalho, 
seguido pelos níveis Superior Completo e até 5ª incomple-
ta, respectivamente, 449 e 48 postos de trabalho. O pior 
resultado foi da categoria com fundamental completo, com 
perda de 81 postos.

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
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-54

FAIXA SALARIAL SALDO

Até 0.50 128
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Mais de 20.0

-24

-42

-58

-7

-9

-29

Média salarial

O ano de 2019 vem apresentando crescimento na 
quantidade de colocações de emprego, mas com queda na 
renda dos novos empregados. O valor médio dos salários 
dos admitidos está em R$ 1.442,43, abaixo do salário médio 
dos trabalhadores desligados (R$ 1.563,68)

ADMISSÕES

DESLIGADOS

R$1.442,43

R$1.563,68

ESCOLARIDADE ADMISSÕES SALDO

Analfabeto
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo

Médio Incompleto
Médio Completo

Superior Incompleto
Superior Completo
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719

8.397
423

1.524

3
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emprego por sexo

Os admitidos do sexo masculino constituíram 66,10% das 
admissões, enquanto o sexo feminino correspondeu a 33,90%, 
sendo que a maior parte dos trabalhadores do sexo feminino foram 
admitidos no setor do Comércio e dos Serviços. No saldo, o sexo 
masculino constituiu 81,42% do saldo de empregos, enquanto o 
feminino representou 18,58%.

tipo de situação por 
empregabilidade

O estado do Amazonas, no mês de agosto contou com 12.171 admissões. O principal tipo de contratação foi 
a de Admissão por reemprego, responsável por 89,65%, seguido pela Admissão por primeiro emprego com 10,35% 
das admissões.

sexo

SEXO

TOTAL

ADMISSÕES SALDO

8.045

4.126

12.171

1.551

354

1.905

emprego por faixa etária

No mês de agosto, pela faixa etária, os jovens 
de  18 a 24 anos representaram a maior parte do saldo, 
com um total de 1.179 postos de trabalho, seguida pela 
faixa etária de 25 a 29 anos com 403 empregos. As 
faixas etárias maiores ou igual a 50 anos apresentaram 
saldo negativo, com destaque para a faixa de 50 a 64 
anos (-152).

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 64

65 ou mais

1.179

403

350

2

-152

-43

Até 17 166

FAIXA ETÁRIA Saldo

TIPO DE ADMISSÃO

TOTAL

765

7.280

8.045

495

3.631

4.126

TOTAL

1.260

10.911

12.171

Admissão por primeiro emprego

Admissão por reemprego,
reintegração e contrato de
trabalho por prazo determinado
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participação capital e 
interior

Para um total de 12.171 admissões no Estado do Ama-
zonas, a capital (Manaus) obteve o maior volume de colo-
cações no mercado de trabalho, apresentando 92,73% de 
postos de trabalho, enquanto que os municípios do interior 
do Estado contribuíram com apenas 7,278%. 

Em agosto, Manaus apresentou um saldo de 1.758 
postos de trabalho, equivalente a 92,28% do saldo, en-
quanto os demais municípios obtiveram um saldo de 239 
postos de trabalho, equivalente a 7,72% do saldo total.

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 (829), seguidos pelos estabelecimentos de 500 
a 999 empregados (769). O maior saldo negativo apresentado foi o dos estabelecimentos de 20 a 49 empregados, com 
a perda de 111 postos de trabalho.

AM-Manaus
Municípios

Nº DE EMPREGADOS POR
ESTABELECIMENTO SALDOADMISSÕES DESLIGAMENTOS

Até 04

De 05 a 09

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 249

De 250 a499

De 500 a 999

1.000 ou mais

2.182

615

1.104

1.367

1.280

1.868

1.375

1.879

501

-1.353

-709

-988

-1.478

-1.178

-1.531

-1.352

-1.110

-567

829

-94

116

-111

102

337

23

769

-66

92,73%

Participação nas Admissões

7,27%

92,28%

Participação no Saldo

7,72%

Em se tratando dos desligamentos, o Estado do Amazonas contou com o total de 10.266 desligamentos, cujo 
principal tipo foi o de Demissão sem justa causa, responsável por 76,01% dos desligamentos, seguido por Desliga-
mento a pedido com 20,28%. O tipo com o menor quantitativo de desligamentos foi o Desligamento por aposentadoria, 
representou 0,06%. 

TIPO DE DESLIGAMENTO

-4.968

-128

-2.835

-37

TOTAL

-7.803

-165

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

-1.273 -809 -2.082

-6 - -6

-31 -9 -40

-88 -82 -170

Desligamento por demissão
com justa causa

Desligamento à pedido

Desligamento por aposentadoria

Desligamento por morte

Desligamento por acordo
empregado e empregador
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saldo do emprego | capital

O cálculo do saldo da capital Manaus é realizado através 
do somatório dos saldos das atividades econômicas.  No mês de 
agosto, a atividade que registrou o maior saldo foi a Atividades de 
Atendimento em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para 
Atendimento a Urgências com 281 postos, seguido pela Cons-
trução de Edifícios com 227 postos Seleção e Agenciamento de 
Mão-De-Obra com 191 postos. O pior desempenho foi a Limpeza 
em Domicílios, com a perda de 284 postos de trabalho.

saldo do emprego | interior

Entre os 51 municípios observados no mês de julho, Itacoatiara liderou com 89 postos de trabalho. Em seguida 
vem os municípios de Tefé (48) e Tabatinga (25). O pior resultado foi apresentado por Manacapuru com saldo negativo 
de 46 empregos.

 interior

Ranking dos quatro maiores em saldo do emprego no interior.

89

Itacoatiara

48

25

24

MUNICÍPIOS

Tabatinga

SALDO

Humaitá

Tefé

281

227

191

182

123

Atividades de atendimento em 
pronto-socorro e unidades hospitalares 

para atendimento a urgências

Construção de edifícios

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

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

Obras de Alvenaria



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 Tefé não apresentou 
resultado negativo.

Elaboração: Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Fonte de dados: Ministério do Trabalho – CAGED
Data de publicação: 01/10/2019
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