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O CAGED para o DF mostrou saldo com sinal positivo 
em outubro, sendo, portanto, o quarto mês consecutivo 
de resultado favorável. Isso implica que a região admitiu 
mais do que demitiu funcionários no mês, criando 
empregos formais. Enquanto o Brasil criou 76,6 mil 
postos de trabalho, o DF gerou 216 novos postos de 
trabalho.  

Em outubro, entre o setor de Serviços, o maior saldo se 
deu no segmento Comércio, com 403 novos vínculos, 
sendo que o subsetor que mais criou vaga foi o 
Comércio atacadista (317 de saldo). Além deste, a 
atividade de Construção civil, que é um segmento da 
Indústria, também gerou postos de trabalho, com 117 
admissões de saldo. Este foi o único segmento da 
Indústria com saldo positivo, de maneira que o setor 
terminou o mês com 42 novas vagas. A Agropecuária 
fechou o mês com redução de postos, possivelmente 
influenciada por questões sazonais. 

No acumulado do ano, o saldo de empregos formais 
ficou em 3.389 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 4.723 postos, especialmente, as 
atividades ligadas à área de saúde e de ensino.  

Por fim, em 12 meses, o DF registra o fechamento de 
4.376 postos formais de trabalho. Contudo, cabe notar 
que, apesar de o número ser negativo, ele vem 
diminuindo ao longo dos meses de 2017. Os segmentos 
que mais demitiram em 12 meses encerrados em 
outubro foram a Construção civil, com -1,296 vínculos 
trabalhistas, e o Comércio, com -1.805 postos. Contudo, 
estas são atividades que vêm mostrando sinais de 
recuperação nos últimos meses.  

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

 

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

Outubro No ano Em 12 meses Outubro No ano Em 12 meses 

Total de vínculos 76.599  302.190  -294.304  216  3.389  -4.376  

Agropecuária -3.551  105.091  28.378  -42  93  1  

Indústria 27.175  81.836  -83.639  49  614  -2.306  

Extrativa mineral -532  -2.393  -6.951  -2  -11  -11  

Indústria de transformação 33.200  116.650  -68.671  -14  -251  -696  

Construção Civil -4.764  -30.545  -1.296  117  1.034  -1.296  

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública -729  -1.876  -6.721  -52  -158  -303  

Serviços 52.975  115.263  -72.161  209  2.682  -2.071  

Demais serviços 15.915  138.779  -63.343  -167  4.723  400  

Comércio 37.321  -41.608  150  403  -1.404  -1.805  

Administração Pública -261  18.092  -8.968  -27  -637  -666  

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. 


