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Acompanhando o resultado brasileiro, o resultado 
do CAGED para o Distrito Federal mostrou sinal 
positivo em julho. Isso implica que a região 
admitiu mais do que demitiu funcionários no mês, 
criando empregos formais. Enquanto o Brasil criou 
35,9 mil postos de trabalho, o DF gerou 1.208 
novos postos de trabalho. 

O maior saldo se deu no segmento outros 
serviços, com 1.041 novos vínculos, sendo que os 
subsetores que mais criaram vagas foram: 
comércio e administração de imóveis, valores 
mobiliários, serviços técnicos profissionais (985 de 
saldo) e serviços médicos, odontológicos e 
veterinários (387). Destaque-se também o 
segmento de construção civil, que gerou 499 
postos de trabalho somente no mês de julho. 

No acumulado do ano, o saldo de empregos 
formais voltou a ser positivo, registrando a criação 
de 311 empregos. O setor de serviços se mostra 

em recuperação, apesar de o comércio estar 
ainda em trajetória de contração, 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 12.822 postos formais de trabalho. Sendo o 
setor de serviços o responsável por mais da 
metade desse resultado. Na indústria, a 
construção civil é a atividade que mostra a maior 
retração, contudo, os resultados até julho mostram 
um movimento de recuperação. 

Portanto, os dados apontam, senão para uma 
melhora na economia do DF, ao menos para sua 
estabilização, revertendo a trajetória descendente 
verificada até fins de 2016. Cabe a menção de 
que o CAGED não registra a variação de 
empregos de servidores públicos. 

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

Julho No ano Em 12 meses Julho No ano Em 12 meses 

Total de vínculos 35.900  112.580  -618.688  1.208  311  -12.822  

Agropecuária 7.055  125.685  13.262  -18  263  29  

Indústria 11.969  6.388  -150.718  323  -41  -4.991  

Extrativa mineral -224  -1.697  -7.650  -3  -12  -17  

Indústria de transformação 12.594  40.499  -131.709  -145  -335  -890  

Construção Civil 724  -32.714  -3.703  499  429  -3.703  
Serviços Industriais de 

Utilidade Pública -1.125  300  -7.656  -28  -123  -381  

Serviços 16.876  -19.493  -230.191  903  89  -7.867  

Demais serviços 7.714  75.528  -169.311  1.041  2.453  -3.628  

Comércio 10.156  -112.451  -47.580  -115  -1.811  -3.599  

Administração Pública -994  17.430  -13.300  -23  -553  -640  
Fonte: Caged/Ministério do Trabalho; elaboração Codeplan 
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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. 


