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 Em abril de 2019, houve avanço da taxa de 
desemprego para 19,9% ante 19,5% em março. 
 

 Houve um leve descolamento da tendência de 
estabilidade na série com ajuste sazonal (18,8% 
em janeiro e fevereiro, e 18,9% em março para 
19,1% em abril). 
 

 O número de desempregados aumentou, 
alcançando 337 mil. Porém, o número de 
ocupados também apresentou aumento, com 9 
mil novos ocupados. 

 Redução do número de ocupados assalari-
ados (-6 mil) impulsionada principalmente 
por uma redução no setor público (-5 mil). 
O setor privado apresentou decréscimo 
no número de assalariados sem carteira 
assinada (-6 mil) e aumento nos com 
carteira assinada (5 mil). 
 

 Diminuição no rendimento médio real dos 
ocupados com um leve declínio de 1,8% 
em março de 2019 quando comparado a 
fevereiro. Tal registro é pior quando 
comparado com o mesmo mês em 2018.

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

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

abr/18 mar/19 abr/19 Variação %
Variação 

Absoluta
Variação %

Variação 

Absoluta

Em idade ativa 2.499 2.553 2.558 2,4 59 0,2 5

Economicamente ativa 1640 1675 1696 3,4 56 1,3 21

Ocupados 1326 1350 1359 2,5 33 0,7 9

Desempregados 315 326 337 7,0 22 3,4 11

Inativos com 14 anos ou mais 859 878 863 0,5 4 -1,7 -15 

Total de ocupados 1.326 1.350 1.359 2,5 33 0,7 9 

Total de assalariados 947 969 963 1,7 16 -0,6 -6 

Setor privado 647 670 670 3,6 23 0,0 0 

Com carteira assinada 545 560 565 3,7 20 0,9 5 

Sem carteira assinada 102 111 105 2,9 3 -5,4 -6 

Setor público 300 298 293 -2,3 -7 -1,7 -5 

Autônomos 188 192 200 6,4 12 4,2 8 

Empregados domésticos 80 90 95 18,8 15 5,6 5 

Demais posições 111 99 101 -9,0 -10 2,0 2 

Variação p.p. Variação p.p.

Taxa de desemprego total 19,2 19,5 19,9 - 0,7  - 0,4 

Taxa de desemprego com ajuste sazonal 18,3 18,9 19,1 - 0,8 - 0,2 

Taxa de participação na força de trabalho 65,6 65,6 66,3  - 0,7  - 0,7 

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

Ocupados R$3.572,00 R$3.440,00 R$3.377,00 -1,8 

População 

Variação % (mar - 2019 /fev - 

2019)

abr -2019 / mar - 19

Indicadores (em mil pessoas)

Posição na ocupação

Taxas (em pontos percentuais)

abr-2019 / abr - 2018

Variação % (mar - 2019 

/mar - 2018)

-5,5 
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Em abril de 2019, a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego-PED/DF registrou avanço da taxa de 

desemprego para 19,9% ante 19,5% em março. Quando 

ajustada sazonalmente, a taxa de desemprego ficou em 

19,1% da População Economicamente Ativa (PEA), 

apresentando um leve descolamento da tendência de 

estabilidade dos últimos três meses (18,8% em janeiro e 

fevereiro, e 18,9% em março). 

Enquanto o número de desempregados alcançou 

337 mil, aumentando em 3,4% quando comparado a 

março, o de ocupados cresceu para 9 mil no mesmo 

período, um crescimento de 0,7%. 

O resultado de abril, em relação a março, é 

consequência da migração de inativos para o mercado de 

trabalho (15 mil), o que pressionou ainda mais a PEA. 

Sendo assim, o acréscimo no número de ocupados não foi 

capaz de compensar tal efeito.  

O rendimento médio real dos ocupados em 

março de 2019 mostra variação negativa de 1,8% em 

relação a fevereiro. Isso, aliado ao crescimento no 

desemprego, agrava o consumo local. Na comparação 

com março de 2018, houve queda de 5,5%. 

 

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


