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• O Distrito Federal criou 6.446 vagas
de trabalho formais em setembro
de 2021.
• No Brasil, o saldo líquido positivo foi
de 313.902 postos de trabalho.
• O setor de Serviços puxou a alta no
mês, com a abertura de 5.652 vagas.

• Em setembro de 2021, destacaram-se os
segmentos de Informação e comunicação
(+1.632 vagas), Comércio (+1.178 vagas) e
Administração pública (+1.174 vagas).
• No acumulado de 2021, o DF possui um
saldo positivo de 47.472 empregos. No
Brasil, esse valor é de 2.512.937 vagas.

Pelo nono mês consecutivo, o Distrito Federal
registra um saldo positivo na criação de vagas com
carteira assinada. Em setembro de 2021, foram
abertos 6,45 mil postos de trabalho formal de acordo
com as informações do Novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged). Apesar de a

geração mensal de empregos ter sido 28,1% inferior à
observada no mês anterior, ela é quase o dobro
(+156,7%) do que a verificada em setembro de 2020.
No Brasil, o saldo do mês de setembro foi de 313.902
novos postos de trabalho.

Gráfico 1 - Evolução das admissões (+1), desligamentos (-1) e do saldo de empregos – Distrito Federal – setembro de
2020 a setembro de 2021 – número de vagas

Fonte: Novo CAGED/Ministério da Economia. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan.
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O bom desempenho do mercado de trabalho
distrital se deve, principalmente, ao setor de Serviços,
que foi responsável pela abertura de 5.652 vagas.
Foram constatados saldos positivos em todos os seus
segmentos produtivos com destaque para Informação
e comunicação (+1.632 vagas), Comércio (+1.178
vagas) e Administração pública (+1.174 vagas). A
Indústria geral também obteve bons resultados no

mês, verificando-se saldo positivo de 793 postos de
trabalho, enquanto a Agropecuária manteve-se
relativamente estável (+1 vaga).
Apenas o segmento de Água, Esgoto e outros
apresentou um número de desligamentos acima de
admissões, fechando o mês com um saldo negativo de
seis postos de trabalho.

Tabela 1 - Saldo de empregos (admissões – desligamentos), por setor e segmento produtivo – Brasil e Distrito Federal –
setembro de 2021 – número de vagas
Setembro de 2021
Brasil
Distrito Federal

Setores de Atividade Econômica
Total
Agropecuária
Indústria geral
Indústrias Extrativas
Indústrias de Transformação
Eletricidade e Gás
Água, Esgoto e outros
Construção
Serviços
Comércio
Transporte, armazenagem e correio
Alojamento e alimentação
Informação, comunicação e outros
Administração pública, defesa e outros serviços
Serviços domésticos
Outros serviços
Não identificado

313.902
9.084
100.682
1.685
72.804
303
1.377
24.513
204.227
60.809
17.915
31.763
63.657
18.141
28
11.914
-91

6.446
1
793
2
47
28
-6
722
5.652
1.178
346
747
1.632
1.174
0
575
0

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

Acumulado do ano

contribuíram para elevar o saldo positivo acumulado
No acumulado do ano, o saldo entre as desde janeiro de 2021 com a abertura de 9.094 e de
admissões (+1) e os desligamentos (-1) mostrou uma 356 vagas formais, respectivamente.
abertura de 47.472 vagas de emprego formal no
Distrito Federal. Nesse cenário, o setor de Serviços
evidencia-se como o criador de 80,1% das vagas
abertas no período (+38.022 postos de trabalho). A
Indústria geral e a Agropecuária, igualmente,
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Tabela 2 – Saldo de empregos (admissões – desligamentos), por setor e segmento produtivo – Brasil e Distrito Federal –
Acumulado no ano de 2021 – número de vagas
Acumulado em 2021
Brasil
Distrito Federal

Setores de Atividade Econômica

2.512.937
195.467
807.182
17.897
510.501
2.980
14.273
261.531
1.510.945
442.240
96.928
84.812
529.840
285.150
380
71.595
-657

Total
Agropecuária
Indústria geral
Indústrias Extrativas
Indústrias de Transformação
Eletricidade e Gás
Água, Esgoto e outros
Construção
Serviços
Comércio
Transporte, armazenagem e correio
Alojamento e alimentação
Informação, comunicação e outros
Administração pública, defesa e outros serviços
Serviços domésticos
Outros serviços
Não identificado

47.472
356
9.094
6
2.195
-79
189
6.783
38.022
7.067
2.011
2.819
10.520
13.564
-1
2.042
0

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

No cenário nacional, o resultado é semelhante,
com os três grandes setores apresentando
crescimento durante o ano de 2021. O Brasil
apresentou saldo positivo 2.512.937 vagas no
acumulado do ano, com grande contribuição por
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parte do setor de Serviços (+ 1.510.945 vagas). Em
seguida, aparecem Indústria geral, com +807.182
vagas, e a Agropecuária, com +195.467 vagas formais
criadas.
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