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 O DF registrou no mês de julho de 2019 
saldo positivo de 1.921 postos de 
trabalho formais. 
 

 Em julho do ano anterior, esse número 
foi positivo em 91. Destaca-se, nesta 
comparação, o melhor desempenho da 
Indústria e o avanço no setor de Serviços. 

 

 Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários foram novamente o destaque 

dos Serviços, com criação de 1.262 vagas; 
na Indústria, o destaque foi a Indústria de 
transformação com 386 novos postos. 

 

 No acumulado em 12 meses, o Distrito 
Federal apresenta geração líquida de 
19.812 vínculos formais – acima daquele 
registrado em junho e em maio. 
 

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

jul/18 jul/19 
Em 12 
meses 

jul/18 jul/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 58.145  43.820  521.542  91  1.921  19.812  

Agropecuária 18.612  4.645  -8.387  19  -15  -155  

Indústria 20.875  25.655  40.498  120  432  2.191  

Extrativa mineral 764  1.049  3.733  -3  2  11  

Indústria de transformação 6.189  5.391  -7.121  -341  386  1.454  

Construção Civil 12.564  18.721  38.430  527  108  669  

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1.358  494  5.456  -63  -64  57  

Serviços 18.658  13.520  489.431  -48  1.504  17.776  

Comércio varejista -4.042  2.140  76.154  -145  361  1.351  

Comércio atacadista 5.060  2.747  35.241  -101  20  804  

Instituições de crédito, seguros e capitalização 1.315  1.040  8.625  -6  -104  -384  

Com. e adm. imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 17.258  17.201  163.045  144  146  3.505  

Transportes e comunicações 2.428  -440  29.033  -1  35  748  

Serv. de alojamento., alimentação, rep., manut., red., r... -661  -2.017  55.398  -204  128  1.843  

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8.573  3.648  97.438  746  1.262  9.194  

Ensino -9.833  -10.484  26.360  -473  -348  826  

Administração pública direta e autárquica -1.440  -315  -1.863  -8  4  -111  

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 1.921 postos 
de trabalho em julho de 2019. Em grande medida, o 
resultado foi consequência do avanço no setor de 
Serviços (1.504) e na Indústria (432).  Novamente, o bom 
desempenho dos Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários exerceu grande impacto sobre o setor 
(1.262). Na Indústria, por sua vez, cabe observar o avanço 
na Indústria de transformação (386), que havia registrado 
redução no mês anterior, e na Construção civil (108). Do 
lado negativo, destaque-se que a redução do número de 
empregos no setor Educação (-348) é um movimento 
sazonal. 

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com 
exceção da Agropecuária, os outros dois setores 
mostraram resultado bem mais positivo. A Indústria 
apresentou avanço expressivo, principalmente a Indústria 

de transformação, que saiu de um saldo negativo para um 
positivo. Já entre os Serviços, destaque-se o saldo positivo 
do Comércio, varejista e atacadista, e dos Serviços de 
alojamento e alimentação. Todos esses três segmentos, 
em julho do ano passado, haviam fechado postos de 
trabalho. Este ano, criaram novos postos.  

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresenta um saldo 
líquido de 19.812 vínculos empregatícios ante 17.250 em 
junho. O resultado mantém a trajetória ascendente do 
mercado formal local, que oscila em torno de um patamar 
positivo de criação de empregos. 

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

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

 
Fonte: Caged/Ministério da Economia; elaboração Codeplan 


