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 O Distrito Federal abriu 3.613 vagas 
de emprego formal em janeiro de 
2021. No cenário nacional, foram 
criadas 260.353 vagas no período. 

 Apenas três unidades da federação 
tiveram saldo negativo nas vagas de 
emprego. 

 Todos os setores da atividade econômica 
registraram saldo positivo, com destaque 
para Serviços (+1.798). 

 Já Atividades Administrativas e Serviços 
Complementares registraram o menor 
saldo, com -631 vagas. No Brasil, 
Educação registrou -4.097 vagas.

O Distrito Federal iniciou o ano de 2021 com um 
saldo de 3.613 vagas de emprego formal, de acordo com os 
dados divulgados pela Secretaria do Trabalho do Ministério 
da Economia. Entre as unidades da federação, foi o 11º 
maior resultado.  

Após apresentar resultado negativo no mês de 
dezembro, como é mostrado no Gráfico 1, a criação líquida 
de postos de trabalho observada em janeiro de 2021 
reforça o caráter sazonal dos desligamentos de fim de ano 
na capital federal e indica que esse mercado deve manter 
sua trajetória de recuperação. Além disso, destaca-se o 
número de admissões, que obteve seu maior resultado em 

três meses (+23.713). Apesar das contratações ainda serem 
inferiores às registradas em janeiro de 2020 (+28.062 
vagas), o saldo corrente (+ 3.613 vagas) é mais que o dobro 
do verificado naquele mês (+1.457 vagas). 

Importante destacar que a sucessão de resultados 
positivos do mercado de trabalho observada a partir de 
julho de 2020, com exceção do mês de dezembro, não foi 
suficiente para reverter as perdas ocorridas entre março e 
junho em termos de empregos formais no Distrito Federal. 
Isso denota que ainda será preciso percorrer um longo 
caminho para restabelecer os níveis pré-crise. 
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Gráfico 1 - Evolução das admissões (+1), desligamentos (-1) e do saldo de empregos – Distrito Federal – janeiro de 2020 
a janeiro de 2021 – número de vagas. 

 
Fonte: CAGED/Ministério da Economia. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 

 

Resultado mensal 

No mês de janeiro, o setor de Serviços foi o 

que apresentou maior saldo positivo de empregos 

formais, criando 1.798 novas vagas, seguido da 

Construção, com 936 novos postos de trabalho. Esses 

dois setores representam 75% do total de novas vagas 

do mês, evidenciando a maior demanda na economia 

da capital federal. 

Por outro lado, as Atividades Administrativas e 
Serviços Complementares fechou 631 vagas em janeiro, 
sendo o maior contrapeso para um melhor resultado geral. 
Em seguida a Eletricidade e Gás encerrou 15 vagas de 
emprego formal. 
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Tabela 2 - Saldo das admissões (+1) e desligamentos (-1) formais, por setor de atividade econômica – Saldo 

mensal – Brasil e Distrito Federal – janeiro de 2021 – número de vagas. 

 
Fonte: CAGED/Ministério da Economia. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 

 

Resultado por UF 

Com resultado positivo no início de 2021, a capital 
do país se encontra na 11ª posição entre as Unidades da 
Federação que mais criaram vagas. Em comparação ao mês 
de dezembro de 2020, houve uma significativa mudança, 
em que fazia parte dos destaques negativos. 

O estado de São Paulo se destaca com o maior saldo 
positivo no mercado de trabalho (+75.203) de janeiro de 
2021, seguido por Santa Catarina (+32.077). Do outro lado, 
Alagoas registrou saldo negativo de 198 vagas no mercado 
de trabalho, sendo o pior resultado do mês analisado. O Rio 
de Janeiro registrou novamente um resultado negativo, com 
44 vagas a menos no mercado de trabalho. 

 
  

Brasil Distrito Federal

Total 260.353 3.613

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura
32.986 96

Indústria geral 90.431 372

Indústrias Extrativas 1.483 0

Indústrias de Transformação 87.162 364

Eletricidade e Gás 498 -15

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e 

Descontaminação
1.288 23

Construção 43.498 936

Comércio; reparação de veículos automotores e 

motocicletas
9.848 411

Serviços 83.686 1.798

Transporte, armazenagem e correio 883 134

Alojamento e alimentação 5.441 338

Informação, comunicação e atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e administrativas
55.896 400

Informação e Comunicação 6.655 527

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços 

Relacionados
4.618 85

Atividades Imobiliárias 1.983 -13

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 18.003 432

Atividades Administrativas e Serviços Complementares 24.637 -631

Administração pública, defesa e seguridade social, 

educação, saúde humana e serviços sociais
18.353 764

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 2.366 -3

Educação -4.097 278

Saúde Humana e Serviços Sociais 20.084 489

Serviços domésticos 6 1

Outros serviços 3.107 161

Artes, Cultura, Esporte e Recreação 48 63

Outras Atividades de Serviços 3.060 91

Organismos Internacionais e Outras Instituições 

Extraterritoriais
-1 7

Não identificado -96 0

Setores da Atividade Econômica 
Saldo Mensal



Informe Econômico Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
CAGED - Ano V - Boletim Nº 229 - 29 de março de 2021 

 

 

Revisão e Editoração - Ascom/Codeplan Redação - Gerência de Contas e Estudos Setoriais - GECON - (61) 3342-1040 
Circulação - Em meio digital Codeplan - Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - DIEPS 

Gráfico 2 – Comparativo do saldo mensal do mercado de trabalho – Distrito Federal e estados brasileiros – janeiro de 
2021 – número de vagas. 

 
Fonte: CAGED/Ministério da Economia. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 


