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Em julho de 2017, a PED/DF1 registrou taxa de desempre-
go de 19,5% no DF (320 mil desempregados). Isso repre-
senta queda relativa da taxa de desemprego total em rela-
ção a junho, quando estava em 19,9%. Além disso, houve 
expansão do número de ocupados, saindo de 1.320 mil 
pessoas e alcançando 1.324 mil.

A População em Idade Ativa - PIA registrou crescimento 
absoluto de seis mil pessoas, contingente que, somado às 
quatro mil pessoas que saíram da População Economica-
mente Ativa - PEA, resultou no incremento da inatividade 
em 10 mil pessoas, ou seja, aqueles que não integram a 
força de trabalho no Distrito Federal (810 mil pessoas).

Dessa maneira, houve aumento na demanda por mão de 
obra (população ocupada cresceu) mas, ao mesmo tem-
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Indicadores do mercado de trabalho - Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) - Distrito Federal - Julho 2017
jul -2017 / jun - 2017

jun/17 jul/17 Variação % Variação Absoluta
Indicadores (em mil pessoas)
  População 
    Em idade ativa 2.448 2.454 0,2 6 
      Economicamente ativa 1.648 1.644 -0,2 -4 
        Ocupados 1.320 1.324 0,3 4 
        Desempregados 329 320 -2,7 -9 
      Inativos com 14 anos ou mais 800 810 1,3 10 
Posição na ocupação
Total de ocupados 1.320 1.324 0,3 4
  Total de assalariados 941 951 1,1 10 
    Setor privado 639 642 0,5 3 
      Com carteira assinada 540 542 0,4 2 
      Sem carteira assinada 99 100 1,0 1 
    Setor público 301 309 2,7 8 
  Autônomos 170 173 1,8 3 
  Empregados domésticos 88 83 -5,7 -5 
  Demais posições 121 117 -3,3 -4 
Taxas (em pontos percentuais) Variação p.p.
Taxa de desemprego total 19,9 19,5  - -0,4 
Nível da ocupação 54,0 54,0  - 0,0 
Taxa de participação na força de trabalho 67,3 67,0  - -0,3 
Rendimento médio real (em reais) mai/17 jun/17 Variação % (jun - 2017 / mai - 2017)
Ocupados 3.443 3.400 -1,2 
Fonte: PED-DF - Convênio SEATRAB-GDF, CODEPLAN, SEADE-SP e DIEESE

po, o número de pessoas procurando emprego diminuiu 
razoavelmente, rumo à inatividade. Essa situação é espe-
rada em períodos de depressão da economia, quando a 
redução de oportunidades de trabalho leva muitos de-
sempregados à condição de desalento (a pessoa desiste 
de procurar emprego), ou por migração (a pessoa saiu do 
DF), ou aposentadoria, etc.

Relativamente a junho, houve estabilidade do nível ocu-
pacional (0,0% de variação) no mercado do Distrito Fede-
ral. Por segmento, houve alta nas ocupações do setor pri-
vado com carteira assinada (0,4%) e sem carteira assinada 
(1,0%) além dos autônomos (1,8%). De outro lado, regis-
trou-se diminuição do número de empregados domésti-
cos (-5,7,3%) e demais posições (-3,3%).

1    A PED é um levantamento MENSAL domiciliar contínuo sobre o mercado de trabalho, realizado mensalmente no Distrito Federal e nas Regiões Metropolitanas 
de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Fonte: PED-DF -Convênio SEDESTMIDH-GDF, CODEPLAN, SEADE-SP e DIEESE.


