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Mais uma vez, o resultado do CAGED para o 
Distrito Federal mostrou sinal contrário ao do 
Brasil em junho. O Distrito Federal teve redução 
no número de empregos formais em junho de 
2017. Enquanto o Brasil criou 9,82 mil postos de 
trabalho, o DF fechou 2.484 vagas.  

O segmento mais afetado no mês foi o de serviços 
que encerrou 2.310 vínculos, sendo o segmento 
outros serviços o responsável por quase a 
totalidade desse resultado, particularmente, as 
atividades de teleatendimento, que fecharam 
1.150 postos em junho. Já o comércio abriu 154 
vagas. O saldo negativo foi ampliado pelo 
desempenho da indústria, que demitiu mais do 
contratou em junho, restando um saldo negativo 
de 179 empregos. 

No acumulado do ano, o saldo de empregos 
formais passou a ser negativo, registrando a 
destruição de 806 empregos. O comércio continua 
a mostrar contração das atividades, sendo o 
resultado compensado pelo aumento dos 
empregos em outros segmentos de atividades de 
serviços, especialmente as atividades ligadas à 
área de saúde.  

Por fim, em 12 meses, o DF registra o fechamento 
de 16.740 postos formais de trabalho. Sendo o 
setor de serviços o responsável por mais da 
metade desse resultado. Na indústria, é a 
construção civil a atividade que mostra a maior 
retração seguida da indústria de transformação. 
Cabe mencionar que o CAGED não registra a 
variação de empregos de servidores públicos. 

Tabela - Saldo da movimentação entre demitidos e admitidos – Junho 2017 – Brasil e Distrito Federal 

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

Junho No ano Em 12 meses Junho No ano Em 12 meses 

Total de vínculos 9.821  67.358  -749.060  -2.484  -806  -16.740  

Agropecuária 36.827  117.012  9.466  5  256  29  

Indústria -17.690  -5.545  -177.622  -179  -442  -5.834  

Extrativa mineral -183  -1.444  -8.533  -1  -9  -15  

Indústria de transformação -7.887  27.776  -157.298  5  -197  -882  

Construção Civil -8.963  -33.164  -4.464  -150  -142  -4.464  
Serviços Industriais de Utilidade 
Pública -657  1.287  -7.327  -33  -94  -473  

Serviços -9.316  -44.109  -302.115  -2.310  -627  -10.867  

Demais serviços -7.273  60.757  -216.238  -2.295  1.453  -6.249  

Comércio -2.747  -123.238  -73.654  154  -1.698  -4.127  

Administração Pública 704  18.372  -12.223  -169  -382  -491  

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho; elaboração Codeplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

1  O CAGED é uma base de dados autodeclaratória, 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. 


