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 Em março de 2019, houve avanço da taxa de 
desemprego para 19,5% ante 18,7% em 
fevereiro. 
 

 Na série com ajuste sazonal, tem havido uma 
estabilidade, com taxas próximas por três 
meses seguidos (18,7% em janeiro e fevereiro, e 
18,8% em março). 
 

 O número de desempregados aumentou, 
alcançando 326 mil. O número de ocupados 
recuou 14 mil. 

 Houve forte redução do número de 
ocupados assalariados (-18 mil) dos quais 
14 mil foram vagas reduzidas no setor 
privado, com e sem carteira assinada. 
Setor público também registrou retração 
(-5 mil). 
 

 O rendimento médio real dos ocupados 
registrou leve alta de 2,7% em fevereiro 
de 2019 quando comparado a janeiro. 
Porém, na comparação com fevereiro de 
2018, o recuo foi de 3,7%

Tabela - Indicadores do mercado de trabalho – Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – Distrito Federal – 
março 2019 

 
Fonte: PED-DF - Convênio Seatrab-GDF, Codeplan, Seade-SP e Dieese 

mar/18 fev/19 mar/19 Variação %
Variação 

Absoluta
Variação %

Variação 

Absoluta

Em idade ativa 2.494 2.548 2.553 2,4 59 0,2 5

Economicamente ativa 1625 1679 1675 3,1 50 -0,2 -4 

Ocupados 1318 1364 1350 2,4 32 -1,0 -14 

Desempregados 307 314 326 6,2 19 3,8 12

Inativos com 14 anos ou mais 869 870 878 1,0 9 0,9 8

Total de ocupados 1.318 1.364 1.350 2,4 32 -1,0 -14 

Total de assalariados 949 987 969 2,1 20 -1,8 -18 

Setor privado 646 684 670 3,7 24 -2,0 -14 

Com carteira assinada 546 568 560 2,6 14 -1,4 -8 

Sem carteira assinada 100 116 111 11,0 11 -4,3 -5 

Setor público 303 303 298 -1,7 -5 -1,7 -5 

Autônomos 181 195 192 6,1 11 -1,5 -3 

Empregados domésticos 82 87 90 9,8 8 3,4 3 

Demais posições 106 95 99 -6,6 -7 4,2 4 

Variação p.p. Variação p.p.

Taxa de desemprego total 18,9 18,7 19,5 - 0,6  - 0,8 

Taxa de desemprego com ajuste sazonal 18,2 18,7 18,8 - 0,6 - 0,1 

Taxa de participação na força de trabalho 65,2 65,9 65,6  - 0,5  - -0,3 

Rendimento médio real (em reais) fev/18 jan/18 fev/19

Ocupados R$3.547,00 R$3.325,00 R$3.415,00 2,7

População 

Variação % (fev - 2019 /jan - 

2019)

mar -2019 / fev - 19

Indicadores (em mil pessoas)

Posição na ocupação

Taxas (em pontos percentuais)

mar-2019 / mar - 2018

Variação % (fev - 2019 /fev - 

2018)

-3,7 
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Em março de 2019, a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego-PED/DF registrou avanço da taxa de 

desemprego para 19,5% ante 18,7% em fevereiro. 

Quando ajustada sazonalmente, a taxa de desemprego 

ficou em 18,8% da População Economicamente Ativa, 

bem próximo ao valor verificado nos dois meses anterior, 

indicando alguma estabilidade quando retirados os 

efeitos do período. 

Em grande medida, o resultado de março, em 

relação a fevereiro, reflete o recuo no número de total de 

ocupados (-14mil), em praticamente todas as categorias. 

Estes valores foram parcialmente compensados pelo 

incremento de 8 mil pessoas entre os inativos, 

diminuindo levemente a pressão sobre a taxa de 

desemprego. Contudo, o cenário se apresenta com 

menor dinamismo nesse início de ano, corroborado por 

resultados pouco animadores por três meses seguidos. 

O rendimento médio real dos ocupados em 

fevereiro de 2019 mostra variação positiva de 2,7% em 

relação a janeiro. Porém, com o menor número de pessoas 

ocupadas esse aumento do rendimento pode não ser 

suficiente para alavancar o consumo local. Na comparação 

com fevereiro de 2018, houve queda de 3,7%. 

 

 
Fonte: PED-DF - Convênio Seatrab-GDF, Codeplan, Seade-SP e Dieese. Para a série com ajuste foi utilizado X13ARIMA. 


