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Saldo do emprego

No acumulado do ano, o saldo do Estado foi positivo, 
chegando ao total de 9.241 empregos gerados, um aumento 
de 144,79% na comparação com 2018 (saldo de 3.775 vagas). 

No mês, o estado do Amazonas apresentou um 
saldo negativo de 3.957 postos de trabalho em dezembro, 
uma queda de -349,02% no comparativo com novembro 
de 2019. Houve aumento no saldo negativo (147,00%) na 
comparação com dezembro de 2018 cujo resultado foi de 
-1.602 postos.

Setores da Atividade 
Econômica

O setor da Administração Pública foi o único a apresentar resultado nulo em dezembro de 2019, enquanto os demais 
setores alcançaram saldos negativos. No ano de 2019, o setor que alcançou o maior saldo foi o Comércio, com o total de 
6.460 empregos, seguido pelo setor da Indústria de transformação (3.035) e Construção civil (2.148), enquanto os Serviços 
obtiveram o pior resultado (-2.293).

Saldo acumulado do Emprego no Estado do Amazonas.
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Em dezembro, a ocupação de Operador de caixa obteve o maior saldo de postos de trabalho com 102 coloca-
ções, seguido por Eletricista de instalações (101) e Assistente de vendas (53). A função de Operador de Maquinas 
Fixas obteve o pior desempenho, com saldo negativo de 161 postos de trabalho.

Emprego por Atividade 
Econômica

De acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 
em dezembro de 2019, a atividade de Instalação e Manutenção Elétrica 
(143 postos de trabalho) obteve o maior resultado no saldo de empregos. 
No ranking, o Serviços de Engenharia (123) fi cou em segundo lugar e Co-
mércio Varejista de Livros (104) em terceiro lugar. Por outro lado, o Cultivo 
de Cana-De-Açúcar obteve o pior resultado com perda de 541 postos de 
trabalho.

Emprego por ocupações

Ranking das 10 maiores ocupações.
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emprego por faixa salarial

Em dezembro, a faixa não classifi cada, que cor-
responde a posição não identifi cadas pelos emprega-
dores, liderou o saldo com 20 postos de trabalho. As 
demais faixas apresentaram resultados negativos, em 
seguida veio a faixa de Mais de 20,00 salários mínimos 
com 10 postos negativos. Em terceiro lugar se encontra 
a faixa de 15,01 a 20,00 (-21 postos). A faixa salarial 
com o pior resultado foi o intervalo de 1,01 a 1,50 com 
saldo negativo de 1.654 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 dezembro, os trabalhadores Analfabetos 
conseguiram o melhor resultado com saldo positivo de 24 
postos de trabalho. Dentre as atividade que mantiveram 
os analfabetos foram empregados principalmente no se-
tor da Construção Civil (saldo de 22 empregos) com ocu-
pação na Construção de Edifícios com salário médio de 
R$ 1.290,50 para os admitidos, e no setor de Serviço com 
ocupação principal de Encanador (saldo de 6 vagas). O 
pior resultado foi no nível de escolaridade Médio com per-
da de 2.179 postos.

pação na Construção de Edifícios com salário médio de 
R$ 1.290,50 para os admitidos, e no setor de Serviço com 
ocupação principal de Encanador (saldo de 6 vagas). O 
pior resultado foi no nível de escolaridade Médio com per-pior resultado foi no nível de escolaridade Médio com per-pior resultado foi no nível de escolaridade Médio com per-

Média salarial

Em dezembro de 2019, o valor médio dos salários 
dos admitidos foi de R$ 1.435,56. O setor com o maior 
quantitativo de admissões foi Serviço (3.122) e correspon-
deu o valor médio de R$ 974,25. Por outro lado, a média 
salarial dos desligados foi de R$ 1.681,09, sendo o Ser-
viço com média de R$ 1.702,62 com o maior quantitativo 
de desligados (4.796). Entre todos os setores analisados, 
a Administração Pública apresentou a maior média nas 
admissões (R$ 14.025,00), enquanto a Extrativa Mineral 
se destacou nos desligamentos (R$ 24.121,91).

No ano, o setor com a maior média salarial entre 
os admitidos foi o da Administração Pública (R$ 4.473,57), 
enquanto entre os desligados foi a Extrativa Mineral (R$ 
6.798,11).
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emprego por sexo

Os admitidos do sexo masculino constituíram 65,24% das 
admissões, enquanto o sexo feminino correspondeu a 34,76%. No 
saldo, o sexo masculino constituiu 65,86% do saldo de empregos, 
enquanto o feminino representou 34,14%.

tipo de situação por 
empregabilidade

O estado do Amazonas, no mês de dezembro contou com 8.642 admissões. O principal tipo de contratação foi 
a de Admissão por reemprego, reintegração e Contrato de trabalho por prazo determinado, responsável por 91,52%, 
seguido pela Admissão por primeiro emprego com 8,48% das admissões.

sexo

emprego por faixa etária

Emprego por faixa etária até 17 anos foi o único grupo 
com saldo positivo, com um total de 18 postos de trabalho. 
As demais faixas obtiveram um saldo negativo, com desta-
que para a faixa de 30 a 39 anos com perda de 1.422 postos.

FAIXA ETÁRIA Saldo
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participação capital e 
interior

Para um total de 8.642 admissões no Estado do 
Amazonas, a capital (Manaus) obteve o maior volume de 
colocações no mercado de trabalho, apresentando 94,35% 
de postos de trabalho, enquanto que os municípios do inte-
rior do Estado contribuíram com apenas 5,65%. 

Em dezembro, Manaus apresentou um saldo negativo 
de 3.142 postos de trabalho, equivalente 79,40% do saldo, 
enquanto os demais municípios obtiveram um saldo nega-
tivos de 815 postos de trabalho, equivalente a 20,60% do 
saldo total.

emprego por tamanho de
estabelecimento

Quando são analisados os saldos por estabelecimento, de acordo com a quantidade de empregados, obser-
vamos que os empreendimentos com até 4 empregados foram a única categoria a ter saldo positivo (10 postos de 
trabalho), demonstrando a importância das Micro e Pequenas Empresas  na economia do Estado.

Em se tratando dos desligamentos, o Estado do Amazonas contou com o total de 12.599 desligamentos, cujo principal 
tipo foi o de Demissão sem justa causa, responsável por 50,73% dos desligamentos, seguido por Desligamento por término de 
contrato com 22,98%. O tipo com o menor quantitativo de desligamentos foi o Desligamento por aposentadoria, representou 
0,02%. 

Municípios
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saldo do emprego | capital

O cálculo do saldo da capital Manaus é realizado atra-
vés do somatório dos saldos das atividades econômicas.  No 
mês de dezembro, a atividade que registrou o maior saldo foi 
Instalações elétricas com 151 postos, seguido pelos Serviços 
de engenharia com 125 postos e Comércio varejista de livros, 
jornais, revistas e papelaria com 120 postos. O pior desempe-
nho foi Fabricação de componentes eletrônicos, com saldo ne-
gativo de 277 postos de trabalho.

saldo do emprego | interior

Entre os 43 municípios observados no mês de novembro, Coari liderou com 8 postos de trabalho. Em seguida vem os 
municípios de São Gabriel da Cachoeira (7) e Boca do Acre (4). O pior resultado foi apresentado por Presidente Figueiredo 
com saldo negativo de 553 empregos.

 interior

Ranking dos quatro maiores em saldo do emprego no interior.
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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 meramente ilustrativa. 

Elaboração: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI
Fonte de dados: Ministério do Trabalho – CAGED
Data de publicação:31/01/2020
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