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CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED1/DF 

Setembro/2019 

 

 O DF registrou no mês de setembro de 
2019 saldo positivo de 1.539 postos de 
trabalho formais. 
 

 Em setembro do ano anterior, esse 
número foi positivo em 3.170. Essa 
diferença deveu-se ao desempenho mais 
enxuto do setor de Serviços, apesar de um 
avanço considerável na Indústria. 

 Construção foi o destaque do mês, com 
criação de 998 vagas de emprego, seguida 
por Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários, com 700 novos vínculos. 
 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresentou geração líquida de 17.362 
vínculos formais – valor abaixo do 
registrado em agosto: 19.159. 
 

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

SET/18 SET/19 
Em 12 
meses 

SET/18 SET/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 151.006 157.213 548.297 3.613 1.539 17.362 

Agropecuária -1.286 4.463 -2.779 -35 43 -106 

Indústria 54.411 60.807 59.370 478 1.050 3.618 

Extrativa mineral 435 745 4.848 0 -1 3 

Indústria de transformação 39.319 42.179 6 171 102 1.335 

Construção Civil 13.584 18.331 50.122 367 998 2.192 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1.073 -448 4.394 -60 -49 88 

Serviços 97.881 91.943 491.706 3.170 446 13.850 

Comércio varejista 24.720 23.156 81.939 697 499 1.821 

Comércio atacadista 4.604 3.762 34.256 236 220 801 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 1.902 -631 6.731 14 -158 -642 

Com. e adm. de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 27.362 29.773 167.413 975 14 1.023 

Transportes e comunicações 7.150 6.255 27.726 -25 145 921 

Serv. de alojamento, alimentação, rep., manut., red., r.. 16.465 14.557 49.546 647 -1.197 -618 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 7.384 8.025 100.047 374 700 9.907 

Ensino 6.983 6.554 25.725 270 244 718 

Administração pública direta e autárquica 1.311 492 -1.677 -18 -21 -81 

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. 



Informe Econômico Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
CAGED/DF - Ano III - Boletim no 146 - 21 de outubro de 2019 

 

 

O CAGED do DF registrou a criação líquida de 
1.539 postos de trabalho em setembro de 2019. Em 
grande medida, o resultado foi consequência do avanço 
na Indústria (1.050) e em alguns serviços.  Na Indústria, a 
Construção criou 998 postos em setembro, sendo o 
destaque do mês como a atividade que mais gerou 
empregos formais. Ainda na Indústria, as Atividades de 
transformação também registraram saldo positivo, com 
102 novos vínculos.  

Já entre os Serviços, novamente o bom 
desempenho dos Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários exerceu impacto sobre o setor, com 700 novas 
vagas, seguido do Comércio varejista, com 499. Juntos, o 
Comércio varejista e o atacadista criaram 719 postos de 
trabalho, resultado importante para a economia local. Do 
lado negativo, houve o fechamento de 1.197 postos nos 
serviços de Alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção. Especificamente, foram Associações de 
Defesa de Direitos Sociais e Serviços de Assistência Social 
sem Alojamento que geraram essa redução. 

Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, houve um avanço na Indústria, na Construção 
civil. O setor de serviços apresentou resultado ainda 
positivo, porém bem menos acelerado. Esse 
comportamento deveu-se, em grande parte, aos serviços 
de alojamento e às atividades imobiliárias que 
apresentaram saldos positivos maiores em 2019. 

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresentou um 
saldo líquido de 17.362 vínculos empregatícios ante 
19.159 em agosto. O resultado mostra desaceleração na 
trajetória ascendente do mercado formal local, porém 
ainda oscila em torno de um patamar positivo de criação 
de empregos.  

Cabe 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 


