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 A taxa de desocupação recuou para 12,1% 
no 4º trimestre de 2018. Na série com ajuste 
sazonal, também houve recuo em relação 
ao trimestre anterior. 
 

 O número de desocupados somou 207 mil no 
4º trimestre de 2018, 9 mil a menos que o 
registrado no trimestre anterior. 
 

 O número de indivíduos fora da força de traba-
lho (inativos) manteve-se inalterado na compa-
ração com o 3º trimestre de 2018, e recuou 13 
mil em relação ao mesmo trimestre de 2017. 

 Houve redução de 22 mil trabalhadores no 
setor privado com carteira em relação ao 3º 
trimestre de 2018 e avanço de 7 mil em 
relação ao 4º trimestre de 2017. Na 
modalidade sem carteira a variação foi de -8 
mil e -11 mil, respectivamente. 
 

 O rendimento médio dos trabalhadores 
ocupados avançou 3,2% em termos reais em 
relação ao registrado no 3º trimestre de 
2018. 
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Os resultados da PNADCT1 para o Distrito Federal 
mostram que a taxa de desocupação recuou para 12,1% 
no 4º trimestre de 2018, ante 12,6% no trimestre 
anterior. Trata-se do menor valor desde o terceiro 
trimestre de 2016. A magnitude do recuo (0,5 p.p) foi a 
mesma observada na série com ajuste sazonal. Na 
comparação com o 4º trimestre de 2017 a redução 
alcançou 1,1 p.p. 

Adicionalmente, cabe observar o avanço no total 

de trabalhadores ocupados: 13 mil a mais que o 

registrado no terceiro trimestre de 2018 e 86 a mais em 

relação ao quarto trimestre de 2017. Todavia, é 

importante destacar que o avanço foi concentrado entre 

os empregados no setor público e por conta própria – 

ambos registrando avanço de 19 mil ocupações. O setor 

privado, por sua vez, registrou recuos de 22 mil na 

modalidade com carteira e 8 mil na modalidade sem 

carteira.  

O rendimento médio registrou avanço de 3,2% 
em relação ao trimestre anterior, em grande parte 
refletindo o aumento no número de empregados no setor 
público – os quais apresentam rendimentos, em média, 
superiores aos demais grupos. 

. 

 
Tabela - Resultados mercado de trabalho - Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua Trimestral - 

Distrito Federal - 4º Trimestre de 2018 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral 
    4º tri 2018 / 4º tri 2017 4º tri -2018 / 3º tri - 2018 

  
4º 

trimestre 
2017 

3º 
trimestre 

2018 

4º 
trimestre 

2018 

Variação 
% 

Variação 
Absoluta 

Variação 
% 

Variação 
Absoluta 

Indicadores (em mil pessoas) 

População  

Em idade de trabalhar (PIA) 2.520 2.580 2.583 2,5 63 0,1 3 

Na força de trabalho (PEA) 1.640 1.713 1.716 4,6 76 0,2 3 

Ocupada  1.423 1.496 1.509 6,0 86 0,9 13 

Desocupada 217 216 207 -4,6 -10 -4,2 -9 

Fora de força de trabalho (inativos) 880 867 867 -1,5 -13 0,0 0 

Posição na ocupação 

Empregado no setor privado com carteira 535 564 542 1,3 7 -3,9 -22 

Empregado no setor privado sem carteira  137 134 126 -8,0 -11 -6,0 -8 

Trabalhador doméstico 99 110 113 14,1 14 2,7 3 

Empregado no setor público (inclusive 
servidor estatutário e militar) 

304 318 337 10,9 33 6,0 19 

Empregador 80 68 68 -15,0 -12 0,0 0 

Conta própria 263 290 309 17,5 46 6,6 19 

Trabalhador familiar auxiliar 6 13 15 150,0 9 15,4 2 

Taxas (em pontos percentuais)     Variação pp 

Taxa de desocupação 13,2 12,6 12,1 - -1,1 - -0,5 

Nível da ocupação 56,5 58,0 58,4 - 1,9 - 0,4 

Taxa de participação na força de trabalho 65,1 66,4 66,4 - 1,3 - 0,0 

Rendimento médio real habitual (em reais)    Variação % Variação % 

Ocupados (todos os trabalhos) 4.120 3.929 4.053 -1,6 3,2 

Fonte: PNAD Contínua Trimestral/ IBGE elaboração GECON CODEPLAN 

 

                                                           
1 Realizada pelo IBGE, a PNADCT é uma pesquisa TRIMESTRAL que produz informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de 
trabalho associada a características demográficas. A pesquisa é realizada por meio de uma amostra de domicílios. 


