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 O DF registrou no mês de agosto de 
2019 saldo positivo de 2.100 postos 
de trabalho formais. 
 

 Em agosto do ano anterior, esse 
número foi positivo em 3.262. Essa 
diferença se deveu ao desempenho 
mais enxuto do setor de serviços, 
apesar um leve avanço na indústria. 

 Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários foram novamente o 
destaque dos serviços, com criação 
de 1.337 vagas; na indústria, o 
destaque foi a construção civil, com 
279 novos postos. 
 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresentou geração líquida de 19.159 
vínculos formais - valor levemente 
abaixo do registrado em julho, de 
19.821. 
 

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

 
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. 

ago/18 ago/19
Em 12 

meses
ago/18 ago/19

Em 12 

meses

TOTAL 123,744 121,387 530,396 3,262 2,100 19,159

Agropecuária -1,853 -3,341 -9,375 23 -7 -185 

Indústria 32,771 37,981 48,713 -249 397 2,968

Extrativa mineral 485 1,235 4,505 5 -3 3

Indústria de transformação 17,160 19,517 -3,668 212 118 1,362

Construção Civil 13,887 17,306 43,749 -452 279 1,529

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1,239 -77 4,127 -14 3 74

Serviços 92,826 86,747 491,058 3,488 1,710 16,376

Comércio varejista 15,553 20,149 81,713 -249 177 1,798

Comércio atacadista 4,003 3,477 34,908 34 58 826

Instituições de crédito, seguros e capitalização 996 1,675 9,278 -2 -80 -466 

Com. e adm. de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico... 20,753 17,366 163,187 1,481 -147 2,010

Transportes e comunicações 6,462 5,239 28,095 -38 -30 748

Serv. de alojamento, alimentação, rep., manut., red., r... 15,103 8,187 49,962 537 -169 1,243

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 8,083 9,110 99,391 1,071 1,337 9,549

Ensino 21,293 20,153 25,418 669 548 746

Administração pública direta e autárquica 580 1,391 -894 -15 16 -78 

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos 

Setores de Atividade Econômica
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O CAGED do DF registrou a criação líquida de 
2.100 postos de trabalho em agosto de 2019. Em grande 
medida, o resultado foi consequência do avanço no setor 
de serviços (1.710) e na indústria (397).  Novamente, o 
bom desempenho dos serviços médicos, odontológicos e 
veterinários exerceu grande impacto sobre o setor 
(1.337). Na indústria, por sua vez, cabe observar o avanço 
na construção civil (279). Do lado negativo, os serviços de 
alojamento e o comércio e administração de imóveis 
apresentaram retração de -169 e -147 vagas 
respectivamente. 

Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, houve um avanço na indústria, tanto na 
indústria de transformação quanto na construção civil. O 
setor de serviços apresentou resultado ainda positivo, 
porém menos acelerado. Esse comportamento se deveu 
em parte ao comércio e administração de imóveis e aos 
serviços de alojamento, que apresentaram saldos 

negativos em 2019 contra valores bastante positivos em 
2018. Destaca-se que ambos o comércio varejista e o 
atacadista apresentaram melhores resultados em suas 
criações de postos de trabalho na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresentou um 
saldo líquido de 19.159 vínculos empregatícios ante 
19.812 em julho. 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. 

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 


