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CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED1/DF 

Outubro/2019 

 

 O DF registrou um saldo negativo de 1.365 
postos de trabalho formal, o setor de 
indústria foi grande responsável pelos 
postos fechados com um saldo negativo 
1.614 postos. 
 

 Saldo do mesmo mês do ano anterior 
foi de 640 novos vínculos empregatícios 
no DF. 

 O setor de serviços e a agropecuária atenua-
ram o saldo negativo causado pela indústria, 
estes setores tiveram de forma conjunta um 
saldo de 249 postos de trabalho. 
 

 No acumulado em 12 meses, o DF 
apresentou geração líquida de 15.833 
vínculos formais –  valor abaixo do 
registrado em setembro, de 17.838. 
 

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

Variação Absoluta (pessoas) do número de empregos  

Setores de Atividade Econômica 

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

out/18 out/19 
Em 12 
meses 

out/18 out/19 
Em 12 
meses 

TOTAL 66.605 70.852 562.186 640 -1.365 15.833 

Agropecuária -12.694 -7.819 2.773 10 50 -64 

Indústria 8.265 16.003 69.728 -77 -1.614 2.113 

Extrativa mineral 373 344 4.825 1 -3 -1 

Indústria de transformação 6.915 8.946 3.939 437 -588 329 

Construção Civil 1.147 7.294 57.056 -386 -26 2.564 

Serviços Industriais de Utilidade Pública -170 -581 3.908 -129 -997 -779 

Serviços 71.034 62.668 489.685 707 199 13.784 

Comércio varejista 30.185 36.732 90.553 67 256 2.117 

Comércio atacadista 5.339 7.240 36.238 -47 267 1.137 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 1.082 -2.133 3.362 -22 -47 -697 

Com. e adm. de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 12.487 14.040 170.852 7 -444 664 

Transportes e comunicações 2.338 4.348 30.060 -39 58 1.020 

Serv. de alojamento, alimentação, rep., manut., red., r.. 8.984 -942 41.013 -185 7 -366 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 9.281 3.953 94.923 618 450 9.748 

Ensino 1.878 -143 24.155 309 -343 225 

Administração pública direta e autárquica -540 -427 -1.471 -1 -5 -64 

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 um saldo negativo de 
1.365  postos de trabalho em outubro de 2019. Este 
resultado foi em grande medida causado pelo saldo 
negativo registrado no setor industrial (-1.614), 
contribuiu também para o grande saldo negativo o 
resultado no setor de serviços, que apesar de positivo, foi 
o menor número em seis meses e menor que o registrado 
no mesmo mês do ano anterior, 199 ante 707 postos 
criados em outubro de 2018. 

Os comércios varejistas e atacadistas 
contribuíram para o saldo positivo do setor de serviços 
com 523 postos, Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários apresentou um saldo líquido de 450 postos 
de serviço. 

Os destaques negativos da indústria ficaram por 
conta da indústria de transformação com -588 postos e 
serviços industriais de utilidade pública com -997 postos. 
Sendo os dois subsetores com maior impacto negativo no 
saldo mensal. 

Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, poucos subsetores apresentaram um melhor 
resultado e somente o setor de agropecuária cresceu 
nessa comparação, saldo de 50 postos ante 10 postos 
gerados em outubro de 2018. 

No acumulado em 12 meses 

No acumulado em 12 meses, o DF apresentou um 
saldo líquido de 15.838 vínculos empregatícios ante 
17.838 em setembro, sendo Serviços Industriais de 
Utilidade Pública e Instituições de crédito, seguros e 
capitalização os subsetores com maior encolhimento, -
779 e -697 respectivamente. O destaque positivo em doze 
meses ficou por conta de Serviços médicos, odontológicos 
e veterinários que registrou geração líquida de 9.748 
postos formais. 

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 


