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 O DF registrou no mês de maio de 2019 
saldo positivo de 500 postos de trabalho 
formais. 
 

 Em maio do ano anterior, esse número 
foi positivo em 1.713. Destaca-se, nesta 
comparação, a retração no setor de 
Serviços. 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresenta geração líquida de 15.164 
vínculos formais - abaixo do registrado 
em abril (15.768) - indicando uma 
desaceleração da trajetória. 

 

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

Tabela 1 - Saldo da movimentação entre demitidos e admitidos - maio de 2019 - Brasil e DF 

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

mai/18 mai/19 
Em 12 
meses 

mai/18 mai/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 43.062 32.140 474.299 1.713 500 15.164 

Agropecuária 31.389 37.373 21.525 -185 -84 -70 

Indústria -1.038 2.535 8.503 -627 823 1.032 

Extrativa mineral 237 627 2.979 1 -2 16 

Indústria de transformação -6.197 -6.136 -15.426 -676 426 494 

Construção Civil 4.418 8.459 15.902 153 312 624 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 504 -415 5.048 -105 87 -102 

Serviços 12.711 -7.768 444.271 2.525 -239 14.202 

Comércio varejista -8.027 -10.575 55.268 -790 -170 -18 

Comércio atacadista -2.151 -730 34.112 -88 -61 580 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 634 612 8.347 27 -28 -144 

Com. e adm. imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 8.016 2.540 151.711 934 -853 4.466 

Transportes e comunicações 2.337 -1.185 29.912 -2 -63 677 

Serv. de alojamento., alimentação, rep., manut., red., r... -826 -9.597 41.980 1.434 75 310 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8.964 6.485 102.245 1.054 774 7.769 

Ensino 3.542 3.678 24.555 -104 86 669 

Administração pública direta e autárquica 222 1.004 -3.859 60 1 -107 
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 500 

postos de trabalho em maio de 2019. Em grande medida, 

o resultado mais modesto foi consequência da retração 

no setor de Serviços (-239). Mais especificamente, o 

desempenho de segmentos ligados à Atividade 

imobiliária (-853) e ao Comércio varejista (-170) 

exerceram grande impacto sobre o setor. Por outro lado, 

cabe registrar o avanço da Indústria (823), liderado pela 

Indústria de transformação (426) e Construção civil (322). 

Na comparação com o mesmo mês do ano 

anterior, a indústria mostrou resultado relativamente 

positivo, com melhor desempenho em praticamente 

todos os segmentos. No setor de Serviços, apesar do 

recuo, a retração foi menor nos segmentos de Comércio 

atacadista e varejista. Por outro lado, houve menor 

avanço nos segmentos de Serviços de alojamento e 

alimentação e Serviços médicos, odontológicos e 

veterinários.  

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresenta um 

saldo líquido de 15.164 vínculos empregatícios ante 

15.768 em abril e 15.943 em março. 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. 

 
 


