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Em agosto de 2017, a PED/DF registrou taxa de 
desemprego de 18,7% (306 mil desempregados). 
Isso representa queda consistente da taxa de 
desemprego total em relação a julho, quando estava 
em 19,5%. Houve alta do número de ocupados, 
saindo de 1.324 mil pessoas e alcançando 1.328 mil, 
contribuindo, em certo grau, para a redução da taxa 
de desemprego, ao ampliar as oportunidades de 
emprego. 

Mas a redução do desemprego se deu em maior 
parte, pela saída de pessoas do mercado de 
trabalho para a inatividade. A População em Idade 
Ativa (PIA) registrou crescimento absoluto de cinco 
mil pessoas e que, somados aos 10 mil que saíram 
do mercado de trabalho, gerou o acúmulo de 15 mil 
pessoas acima de 14 anos na condição de inativos 
(pessoas que não integram a força de trabalho). 

Do estoque de 1.328 mil pessoas ocupadas no DF, 
959 mil eram assalariados em agosto. Destes,  
651 mil eram ocupados no setor privado, sendo 554 
mil trabalhadores com carteira assinada – que teve 
elevação de 12 mil empregos formais no DF em 
relação a julho. O número de autônomos também 
aumentou, com variação de 3,5%, atingindo 179 mil 
pessoas. As demais categorias de ocupados 
diminuíram em número, mas a performance do 
emprego assalariado formal indica a retomada 
gradual do emprego na região. 

O rendimento médio real dos ocupados, contudo, 
mostra novamente variação negativa, a despeito da 
baixa inflação e apesar do comportamento positivo 
do mercado de trabalho em relação a novas 
contratações. Isso impacta diretamente no consumo 
das famílias do Distrito Federal, uma vez que ainda 
não recuperaram seu poder de compra. 

Tabela - Indicadores do mercado de trabalho - Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) - Distrito Federal - Agosto 2017 

Indicadores da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) 

      ago - 2017 / jul - 2017 

  jul/17 ago/17 Variação % Variação Absoluta 

Indicadores (em mil pessoas) 

População 

Em idade ativa 2.454 2.459 0,2  5  

Economicamente ativa 1.644 1.634 -0,6  -10  

Ocupados 1.324 1.328 0,3  4  

Desempregados 320 306 -4,4  -14  

Inativos com 14 anos ou mais 810 825 1,9  15  

Posição na ocupação (em mil pessoas) 

Total de ocupados 1.324 1.328 0,3  4  

Total de assalariados 951 959 0,8  8  

Setor privado 642 651 1,4  9  

Com carteira assinada 542 554 2,2  12  

Sem carteira assinada 100 97 -3,0  -3  

Setor público 309 308 -0,3  -1  

Autônomos 173 179 3,5  6  

Empregados domésticos 83 78 -6,0  -5  

Demais posições 117 112 -4,3  -5  

Taxas (em pontos percentuais)   Variação p.p. 

Taxa de desemprego total 19,5 18,7  - -0,8  

Nível da ocupação 54,0 54,0  - 0,0  

Taxa de participação na força de trabalho 67,0 66,4  -  -0,6  

Rendimento médio real (em reais) jun/17 jul/17 Variação % (jul- 2017 / jun - 2017) 

Ocupados 3.667 3.635 -0,9 

Fonte: PED-DF - Convênio SEATRAB-GDF, CODEPLAN, SEADE-SP e DIEESE. 

______________________________________ 
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. 


