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Em novembro de 2017, a PED/DF mostrou diminuição da 
taxa de desemprego, com 18,4% (300 mil desempregados) 
frente a 18,8% registrados em outubro. Houve pequeno 
aumento do número de ocupados, de três mil pessoas, 
alcançando 1.333 mil, o que auxiliou na diminuição da taxa 
de desemprego, ao ampliar as oportunidades de emprego 
diante da crescente população em idade ativa (PIA).

Se de um lado, a População em Idade Ativa - PIA registrou 
crescimento absoluto de cinco mil pessoas, de outro, a 
população inativa cresceu em 10 mil pessoas, atingindo 
841 mil inativos em novembro. Dessa forma, a redução 
da taxa de desemprego adveio do aumento do número de 
ocupados e, principalmente, pela migração da condição 
de economicamente ativo para inativo.

Do estoque de 1.333 mil pessoas ocupadas no Distrito 
Federal, 957 mil eram assalariados em outubro. Destes, 
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664 mil eram ocupados no setor privado, sendo 558 mil 
trabalhadores com carteira assinada - o que representa 
aumento de três mil empregos formais no DF em relação 
a outubro. Enquanto o setor privado aumentou seu 
contingente em oito mil assalariados, o setor público 
diminuiu sete mil, atingindo 292 mil pessoas. Já o número 
de autônomos e de empregados domésticos aumentou, 
com variação de 4,4% (oito mil pessoas) e 1,2% (mil 
pessoas), respectivamente.

Após duas quedas seguidas, o rendimento médio real 
dos ocupados mostra pequena variação positiva de 
0,5%, o que pode ser entendido como estabilidade de 
rendimentos. O rendimento médio impacta diretamente 
no consumo das famílias do Distrito Federal, que ainda 
não recuperaram totalmente seu poder de compra.

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

Indicadores da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED)
nov -2017 / out - 2017

out/17 nov/17 Variação % Variação Absoluta
Indicadores (em mil pessoas)
População

Em idade ativa 2.469 2.474 0,2 5 
Economicamente ativa 1.638 1.633 -0,3 -5 

Ocupados 1.330 1.333 0,2 3 
Desempregados 308 300 -2,6 -8 

Inativos com 14 anos ou mais 831 841 1,2 10 
Posição na ocupação
Total de ocupados 1.330 1.333 0,2 3 

Total de assalariados 956 957 0,1 1 
Setor privado 656 664 1,2 8 

Com carteira assinada 555 558 0,5 3 
Sem carteira assinada 102 106 3,9 4 

Setor público 299 292 -2,3 -7 
Autônomos 183 191 4,4 8 
Empregados domésticos 90 91 1,1 1 
Demais posições 101 94 -6,9 -7 

Taxas (em pontos percentuais) Variação p.p.
Taxa de desemprego total 18,8 18,4  - -0,4 
Nível da ocupação 53,9 53,9  - 0,0 
Taxa de participação na força de trabalho 66,3 66,0  - -0,3 
Rendimento médio real (em reais) set/17 out/17 Variação % (out - 2017 /set - 2017)
Ocupados 3.210 3.237 0,5 
Fonte: PED-DF - Convênio SEATRAB-GDF, CODEPLAN, SEADE-SP e DIEESE.


