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 O DF registrou no mês de junho de 2019 
saldo positivo de 610 postos de trabalho 
formais. 
 

 Em junho do ano anterior, esse número 
foi positivo em 159. Destaca-se, nesta 
comparação, o melhor desempenho da 
indústria e o avanço no setor de serviços. 

 Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários foram o grande destaque do 
setor de serviços, com acréscimo de 1.890 
vagas; na indústria, o destaque foi a 
construção civil com 191 novos postos. 

 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresenta geração líquida de 17.250 
vínculos formais – acima daquele 
registrado em maio (15.164). 
 

Tabela 1 - Saldo da movimentação entre demitidos e admitidos – junho de 2019 – Brasil e DF 

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

jun/18 jun/19 
Em 12 
meses 

jun/18 jun/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 8.397 48.436 524.931 159 610 17.250 

Agropecuária 43.046 22.702 3.370 55 10 -117 

Indústria -18.676 5.238 33.758 -292 53 1.848 

Extrativa mineral -65 565 3.431 3 -7 6 

Indústria de transformação -20.692 -10.988 -5.491 -376 -186 747 

Construção Civil -660 13.136 31.069 186 191 1.037 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2.741 2.525 4.749 -105 55 58 

Serviços -15.973 20.496 487.803 396 547 15.519 

Comércio varejista -17.217 -3.664 69.346 -507 281 779 

Comércio atacadista -2.331 657 37.374 -28 60 654 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 601 1.240 9.083 46 -90 -282 

Com. e adm. imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 9.808 14.766 160.160 530 -1.845 3.176 

Transportes e comunicações 495 1.701 31.718 40 76 716 

Serv. de alojamento., alimentação, rep., manut., red., r... -6.047 4.927 54.117 -497 405 1.254 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8.288 7.883 101.999 945 1.820 8.661 

Ensino -8.802 -7.497 26.695 -152 -162 685 

Administração pública direta e autárquica -768 483 -2.689 19 2 -124 
Fonte: CAGED/Ministério da Economia 
Elaboração: Codeplan  

                                                           
1 O CAGED é uma base de dados auto declaratória, 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. 
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O CAGED do DF registrou a criação líquida de 610 

postos de trabalho em junho de 2019. Em grande medida, 

o resultado foi consequência do avanço no setor de 

serviços (547) e na indústria, que passou a operar no 

terreno positivo (53). Mais especificamente, o bom 

desempenho dos serviços médicos, odontológicos e 

veterinários exerceu grande impacto sobre o setor 

(1.820). Na indústria, por sua vez, cabe observar o avanço 

na construção civil (191). Por outro lado, houve recuo nas 

atividades ligadas ao setor imobiliário (-1.845) e na 

indústria de transformação (-186). 

Na comparação com o mesmo mês do ano 

anterior, a indústria apresentou avanço expressivo ao sair 

de um saldo negativo de 292 para um saldo positivo de 53 

– resultado de melhor desempenho em praticamente 

todos os segmentos. No setor de serviços, também houve 

avanço expressivo liderado pelos segmentos de serviços 

médicos, odontológicos e veterinários e serviços de 

alojamento e alimentação.  

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresenta um 

saldo líquido de 17.250 vínculos empregatícios ante 

15.164 em maio e 15.768 em abril. O resultado coloca o 

mercado formal novamente em trajetória ascendente, 

embora ainda não seja possível identificar uma tendência 

clara de continuidade do processo. 

Cabe a menção de que o CAGED não registra a 

variação de empregos de servidores públicos 

estatutários. 
 

 
Gráfico 1 – Saldo da movimentação entre demitidos e admitidos (CAGED) - Distrito Federal. 

 
Fonte: Caged/Ministério da Economia; elaboração Codeplan 


