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O CAGED do DF terminou o mês de dezembro 
de 2017 com saldo negativo de 4.058 vínculos. 
Um saldo negativo implica que a região desligou 
mais do que admitiu funcionários no mês, fechando 
empregos formais. Esse movimento é o mesmo do 
registrado no Brasil, que fechou 328,5 mil postos 
de trabalho. Cabe ressaltar, no entanto, que esse 
resultado é preliminar e pode ser ajustado nos 
próximos meses, com a inclusão de novas 
informações2. 

Em dezembro, no setor de Serviços do DF, houve 
fechamento de vagas em todos os segmentos, com 
destaque para os Demais serviços, com -3.215 de 
saldo. O período de final de ano e festas resulta em 
contratações temporárias de um lado, e, de outro, 
em desligamentos em segmentos como o de 
Educação (-1.972), um ajustamento natural do 
período. Na Indústria, o único segmento que gerou 
posto de trabalho foi a Indústria Extrativa, com um 
(1) vínculo a mais. A Agropecuária fechou o mês 
com redução de postos (-60). 

O Distrito Federal fechou o ano de 2017 com um 
acumulado no ano de 342 novos postos de 
trabalho. Na análise agregada por grandes 
setores, Serviços foi o setor que criou empregos, 
com saldo de 519, especificamente, o segmento 
demais serviços. Tanto a Indústria como a 
Agropecuária fecharam mais empregos do que 
abriram. Na Indústria, apesar do resultado, houve 
compensação da Construção Civil, que gerou 288 
novos postos, ratificando os indícios de que o 
segmento já está em trajetória de recuperação. 

Em relação aos subsetores, destacam-se, 
enquanto criadores de emprego em 2017, as 
atividades de serviços médicos, odontológicos e 
veterinários (+4.426), comércio atacadista (+1.193) 
e ensino (+813). Já os destaques negativos no ano 
foram: Instituições de crédito, seguros e 
capitalização (-748), comércio varejista (-1.305) e 
serviços de alojamento, alimentação, etc (-2.676). 

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

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

Dezembro No ano Em 12 meses Dezembro No ano Em 12 meses 

Total de vínculos -328.539  -20.832  -20.832  -4.058  342  342  

Agropecuária -44.339  37.004  37.004  -60  -69  -69  

Indústria -166.550  -30.037  -30.037  -658  -108  -108  

Extrativa mineral -2.330  -5.868  -5.868  1  -3  -3  

Indústria de transformação -110.255  -19.900  -19.900  -64  -98  -98  

Construção Civil -52.157  288  288  -464  288  288  

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública -1.808  -4.557  -4.557  -131  -295  -295  

Serviços -117.650  76.457  76.457  -3.340  519  519  

Demais serviços -107.535  36.945  36.945  -3.215  1.352  1.352  

Comércio 6.285  40.087  40.087  -74  -112  -112  

Administração Pública -16.400  -575  -575  -51  -721  -721  

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. 
2  Há um ajuste que ocorre todos os meses, em que se inserem as informações de empresas que não declararam no prazo. Para se ter uma ideia, o resultado de 

novembro de 2017 do CAGED foi de +1, com o ajuste em dezembro passou a ser de +195. 


