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O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
CAGED do DF apresentou saldo com sinal positivo 
em setembro, sendo, portanto, o terceiro mês 
consecutivo de resultado favorável. Isso implica que 
a região admitiu mais do que demitiu funcionários no 
mês, criando empregos formais. No Brasil foram 
criados 34,4 mil postos de trabalho, enquanto o DF 
gerou 515 novos postos de trabalho.  

Em setembro, o maior saldo se deu no segmento 
Outros serviços, com 394 novos vínculos, sendo que 
os subsetores que mais criaram vagas foram: 
Serviços médicos, odontológicos e veterinários (287 
de saldo) e Ensino (278). Destaque-se também o 
segmento de Comércio, que gerou 364 postos de 
trabalho, criando empregos pela primeira vez em três 
meses. Já a Indústria fechou 185 postos de trabalho, 
a maioria desses na Construção civil (-86), que havia 
tido bons resultados nos dois meses anteriores.  

No acumulado do ano, o saldo de empregos formais 
ficou em 2.686 positivo. Todos os grandes setores 
apontam recuperação. Sendo que no setor de 

Serviços, apesar de o Comércio estar ainda em 
trajetória de contração, o resultado é compensado 
pelo aumento dos empregos em outros segmentos de 
atividades de Serviços, que criaram 4.404 postos, 
especialmente as atividades ligadas à área de saúde 
e de ensino.  

Por fim, em 12 meses, o DF registra o fechamento de 

9.498 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 quase dois terços do 

saldo de vagas fechadas. A Indústria mostra saldo 

positivo, ainda que o segmento de Serviços de 

Utilidade Pública mostre grande retração (-2.298). 

Porém, este resultado decorre, possivelmente, da 

crise hídrica, que impacta os serviços de geração e 

distribuição de energia elétrica, de distribuição de 

água e de saneamento.  

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

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

Setembro No ano Em 12 meses Setembro No ano Em 12 meses 

Total de vínculos 34.392  208.875  -466.653  515  2.686  -9.498  

Agropecuária -8.372  107.410  17.794  -50  131  9  

Indústria 24.685  50.269  -126.627  -185  523  -3.290  

Extrativa mineral -133  -1.907  -7.547  1  -9  -13  

Indústria de transformação 25.684  81.524  -108.974  -89  -228  -706  

Construção Civil 380  -28.107  -2.298  -86  849  -2.298  

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública -1.246  -1.241  -7.808  -11  -89  -273  

Serviços 18.079  51.196  -159.408  750  2.032  -6.217  

Demais serviços 3.743  115.070  -121.073  394  4.404  -3.104  

Comércio 15.040  -82.103  -26.168  364  -1.775  -2.468  

Administração Pública -704  18.229  -12.167  -8  -597  -645  

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. 


