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Responsável por 4,0% do resultado brasileiro, o 
CAGED para o DF mostrou saldo com sinal 
positivo em agosto. Isso implica que a região 
admitiu mais do que demitiu funcionários no mês, 
criando empregos formais. Enquanto o Brasil criou 
35,5 mil postos de trabalho, o DF gerou 1.405 
novos postos de trabalho. 

Em agosto, o maior saldo se deu no segmento 
Outros serviços, com 1.228 novos vínculos, sendo 
que os subsetores que mais criaram vagas foram: 
Serviços médicos, odontológicos e veterinários 
(878 de saldo) e Ensino (462). Destaque-se 
também o segmento de Construção civil, que 
gerou 294 postos de trabalho, criando empregos 
pelo segundo mês consecutivo. 

No acumulado do ano, o saldo de empregos 
formais ficou em 2.207 positivo. 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, que criaram 4.078 postos, especial-
mente, as atividades ligadas à área de saúde e de 
ensino. 

Por fim, em 12 meses, o Distrito Federal registra 
o fechamento de 10.574 postos formais de 
trabalho. Contudo, cabe notar que, apesar de o 
número ser negativo, ele vem diminuindo ao longo 
dos meses de 2017. O setor de serviços é o 
responsável por mais da metade do saldo de 
vagas fechadas. Na Indústria, a Construção civil é 
a atividade que mostra a maior retração, contudo, 
os resultados nos últimos dois meses já começam 
a sinalizar recuperação do mercado. 

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

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

Agosto No ano Em 12 meses Agosto No ano Em 12 meses 

Total de vínculos 35.457  163.418  -544.657  1.405  2.207  -10.574  

Agropecuária -12.412  115.364  17.358  -79  185  -19  

Indústria 13.321  22.578  -142.313  473  648  -3.610  

Extrativa mineral -135  -1.797  -8.097  2  -10  -11  

Indústria de transformação 12.873  54.758  -124.477  132  -142  -688  

Construção Civil 1.017  -30.330  -2.510  294  878  -2.510  
Serviços Industriais de 
Utilidade Pública -434  -53  -7.229  45  -78  -401  

Serviços 34.548  25.476  -191.577  1.011  1.374  -6.945  

Demais serviços 23.299  105.822  -142.885  1.228  4.078  -2.920  

Comércio 10.721  -99.270  -37.079  -194  -2.129  -3.383  

Administração Pública 528  18.924  -11.613  -23  -575  -642  
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. 


