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 O DF registrou um saldo positivo de 
2.716 postos de trabalho em novembro. 
O comércio varejista foi o maior 
responsável pelos postos abertos com um 
saldo positivo de 2.115 novos vínculos. 
 

 Saldos negativos na construção civil e 
nas atividades de alojamento e 
alimentação reduziram o resultado. Estes 
segmentos tiveram de forma conjunta um 
saldo de 744 vínculos terminados. 

 Dos 2.716 postos criados no mês, 267 
(10%) são vínculos intermitentes 
gerados, em sua maioria, no comércio 
varejista (96), e nas atividades 
imobiliárias (126). 
 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresenta geração líquida de 16.758 
vínculos formais –  valor acima do 
registrado em acima do registrado em 
outubro de 15.998. 
 

 

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos 

Setores de Atividade Econômica 

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

nov/18 nov/19 
Em 12 
meses 

nov/18 nov/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 63.168 99.232 605.919 2.182 2.716 16.758 

Agropecuária -24.659 -19.161 8.759 8 34 -40 

Indústria -39.804 -32.076 78.357 -419 64 2.657 

Extrativa mineral -735 -290 5.349 9 -7 -17 

Indústria de transformação -24.283 -24.815 4.064 -166 216 702 

Construção Civil -13.958 -7.390 63.675 -398 -173 2.861 

Serviços Industriais de Utilidade Pública -828 419 5.269 136 28 -889 

Serviços 127.631 150.469 518.803 2.593 2.618 14.141 

Comércio varejista 85.751 100.393 106.566 1.195 2.115 3.097 

Comércio atacadista 6.021 6.441 36.759 158 305 1.289 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 766 -1.459 1.144 46 -17 -780 

Com. e adm. de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico... 14.136 30.695 189.554 -336 358 1.638 

Transportes e comunicações 2.973 -1.698 25.714 127 -3 912 

Serv. de alojamento, alimentação, rep., manut., red., r... 14.855 15.839 43.292 443 -571 -1.419 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8.497 4.786 91.984 996 428 9.211 

Ensino -4.167 -3.876 24.719 1 -9 209 

Administração pública direta e autárquica -1.201 -652 -929 -37 12 -16 

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 um saldo positivo de 
2.716 postos de trabalho em novembro de 2019. O 
número positivo é visto em todos os grandes setores 
econômicos, contudo a Agropecuária e a Indústria 
mostraram saldos bastante modestos, de 34 e 64, 
respectivamente. Já o setor de Serviços mostrou criação 
de 2.618 postos de trabalho.  

Este resultado foi em grande medida causado 
pelo saldo positivo registrado no comércio varejista 
(2.115). Contribuiu também o resultado no segmento de 
serviços médicos, odontológicos e veterinários (428), e as 
atividades imobiliárias (358).  Os destaques negativos 
ficam a cargo da construção civil com fechamento de 173 
postos (primeiro número negativo desde março) e dos 
serviços de alojamento e alimentação, com -571 vínculos.  

Dos 2.716 postos criados no mês, 267 (10%) são 
vínculos intermitentes gerados, em sua maioria, no 
comércio varejista (96), e nas atividades imobiliárias 
(126). Para fins comparativos, no Brasil, dos 99.232 
postos gerados, 11.354 são intermitentes, o que 
representa em torno de 11% dos novos vínculos, sendo o 
comércio o principal responsável por essas vagas.  

Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, os subsetores mostram resultados antagônicos, 
alguns mudaram o sinal do saldo, destruindo postos ou 
reduzindo sensivelmente a criação de empregos enquanto 
outros, como o comércio atacadista e o comercio varejista, 
duplicaram o número de novos vínculos. De maneira geral, 
o saldo de novembro deste ano é maior do que do mesmo 
mês do ano anterior, de 2.182. 

No acumulado em 12 meses 

O DF apresentou um saldo líquido de 16.758 
vínculos empregatícios ante 15.998 em outubro, sendo 
Serviços de alojamento e alimentação, Serviços Industriais 
de Utilidade Pública e Instituições de crédito, seguros e 
capitalização os subsetores com maior encolhimento, -
1.419, -889 e -780 respectivamente. O destaque positivo 
em doze meses continua a ser Serviços médicos, 
odontológicos e veterinários que registrou geração 
líquida de 9.211 postos formais. Contudo, os saldos da 
construção civil (2.861) e do comércio (3.097) também se 
mostram bastante positivos. 

Cabe a menção de que o CAGED não registra a 
variação de empregos de servidores públicos 
estatutários. 

 
Gráfico - Saldo mensal, média móvel de três meses (MM3) e média móvel de 12 meses (MM12) da movimentação 
entre demitidos e admitidos (CAGED) – Distrito Federal. 

 
Fonte: Caged/Ministério da Economia; elaboração Codeplan 


