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Em maio de 2017, os resultados da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego - PED/DF registraram estabilidade 
da taxa de desemprego total, com 20,4% (338 mil pes-
soas), em relação a abril, quando estava em 20,5% (336 
mil pessoas). Ademais, foram criados 17 mil de postos 
de trabalho.

A População Economicamente Ativa - PEA (população que 
integra a força de trabalho do Distrito Federal) foi acres-
cida em 19 mil pessoas, que saíram da inatividade. Mas a 
redução do contingente de inativos ficou em 14 mil pes-
soas, dado que a População em Idade Ativa - PIA apontou 
crescimento de 5 mil pessoas.
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Percebe-se, portanto, aumento do nível ocupacional, 
muito embora concentrado em empregos domésticos e 
de autônomos, acompanhado por pequeno aumento no 
total de desempregados, que se mantém alto e calculado 
em 338 mil pessoas. Houve aumento da taxa de participa-
ção da população no mercado de trabalho, que alcançou 
67,9% em maio.

Relativamente a abril, merece destaque o crescimento no 
total de assalariados sem carteira assinada e do emprego 
doméstico, ou seja, aumento do emprego caracterizado 
por incidência em perfis de ocupações de menor quali-
dade ou com menor proteção social (trabalho informal).

Mercado de trabalho - Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) - Distrito Federal - Maio de 2017
Indicadores da Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED/DF

mai -2017 / abr - 2017
abr/17 mai/17 Variação % Variação Absoluta

População (em mil pessoas)
Em idade ativa 2.438 2.443 0,2 5
  Economicamente ativa 1.639 1.658 1,2 19

    Ocupados 1.303 1.320 1,3 17

    Desocupados 336 338 0,6 2
  Inativos com 14 anos ou mais 799 785 -1,8 -14
Posição na ocupação (em mil pessoas)
Total de ocupados 1.303 1.320 1,3 17
  Total de assalariados 921 940 2,1 19
    Setor privado 635 643 1,3 8
      Com carteira assinada 536 540 0,7 4
      Sem carteira assinada 99 103 4,0 4
    Setor público 285 296 3,9 11
  Autônomos 185 175 -5,4 -10
  Empregados domésticos 85 91 7,1 6
  Demais posições 112 114 1,8 2
Taxas (em pontos percentuais) Variação p.p.
Taxa de desemprego total 20,5 20,4 - -0,1
Nível da ocupação 53,4 54,0 - 0,6
Taxa de participação na força de trabalho 67,2 67,9 - 0,6
Rendimento médio real (em reais) mar/17 abr/17 Variação % (abr - 2017 / mar - 2017)
Ocupados 3.542 3.441 -2,9
Fonte: PED-DF - Convênio SEATRAB-GDF, Codeplan, SEADE-SP e DIEESE.


