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 O DF registrou no mês de abril de 2019 
saldo positivo de 3.977 postos de trabalho 
formais. 
 

 Em abril do ano anterior, esse número foi 
positivo em 4.325. Destaca-se, nesta 
comparação, a retração na indústria de 
transformação e a menor expansão da 
Construção civil. 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresenta geração líquida de 15.768 
vínculos formais, abaixo do registrado em 
março, indicando uma desaceleração da 
trajetória. 

 

 Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários; Atividades imobiliárias e 
Serviços de alojamento e alimentação são 
os segmentos que mais criaram empregos 
nos últimos 12 meses. 
 

Tabela 1 – Saldo da movimentação entre demitidos e admitidos – abril de 2019 – Brasil e DF 

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

abr/18 abr/19 
Em 12 
meses 

abr/18 abr/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 131.460 129.601 477.896 4.325 3.977 15.768 

Agropecuária 3.942 13.907 13.836 -93 -29 -168 

Indústria 43.000 35.867 3.929 736 410 -533 

Extrativa mineral 726 454 2.521 3 1 19 

Indústria de transformação 24.715 20.479 -15.166 229 -69 -648 

Construção Civil 16.716 14.067 10.847 538 445 395 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 843 867 5.727 -34 33 -299 

Serviços 84.518 79.827 460.131 3.682 3.596 16.469 

Comércio varejista 11.770 11.300 56.676 791 830 -732 

Comércio atacadista 492 991 32.262 184 161 535 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 929 995 8.251 17 6 -86 

Com. e adm. imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 17.760 13.023 155.382 1.639 886 6.135 

Transportes e comunicações 15.997 11.102 32.554 -120 17 646 

Serv. de alojamento., alimentação, rep., manut., red., r... 14.441 11.316 51.566 -274 449 1.532 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 11.807 20.589 104.541 1.187 986 8.035 

Ensino 10.377 9.270 23.651 270 261 454 

Administração pública direta e autárquica 945 1.241 -4.752 -12 0 -50 
Fonte: CAGED/Ministério da Economia -  elaboração: CODEPLAN.  

                                                           
1 O CAGED é uma base de dados auto declaratória, com periodicidade mensal, de caráter preliminar. O CAGED oferece informações referentes 
ao mercado formal de trabalho, e não inclui dados de movimentação de servidores públicos. 
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O CAGED do DF registrou a criação líquida de 

3.977 postos de trabalho em abril de 2019. Vale destacar 

que, à exceção da Administração pública, todas as 

categorias do setor de serviços registraram expansão. 

Cabe notar também o bom desempenho do Comércio 

varejista (830), dos Serviços de alojamento e alimentação 

(449) e dos Transportes e comunicações (17), segmentos 

cujos resultados no mês foram superiores aos verificados 

em abril de 2018. 

Na comparação mais ampla com o mesmo mês do 

ano passado, observa-se menor dinamismo na geração de 

vagas. Contribuiu para este resultado o desempenho mais 

fraco da indústria, em especial o recuo na indústria de 

transformação e a expansão mais moderada da 

Construção civil. No setor de serviços, a diferença foi 

modesta. Em particular, o recuo mais expressivo 

observado nas Atividades imobiliárias foi praticamente 

compensado pelo melhor desempenho nos Serviços de 

alojamento e alimentação, em Transportes e 

comunicação e Comércio varejista. A Agropecuária, por 

sua vez, registrou recuo inferior ao observado no mesmo 

mês do ano anterior. 

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresenta um 

saldo líquido de 15.768 vínculos empregatícios ante 

15.943 em março e pouco mais de 17 mil em fevereiro. O 

resultado sugere uma desaceleração da recuperação no 

mercado de trabalho, corroborado pelo comportamento 

da média móvel trimestral com ajuste sazonal.  

Cabe a menção de que o CAGED não registra a 

variação de empregos de servidores públicos 

estatutários. 
 

 
Gráfico 1 – Saldo da movimentação entre demitidos e admitidos (CAGED) – Distrito Federal. 

 
 


