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 Taxa de desemprego recua para 19,4% em 
relação a abril. 
 

 Na série com ajuste sazonal, desemprego recua 
para 18,6%, menor taxa nessa série desde 
setembro de 2018 (18,5%). 
 

 Quando comparado com o mês anterior, 
número de desempregados diminui para 331 
mil e o número de ocupados aumenta em 16 mil. 

 Entre todos os setores, o setor público e 
empregados domésticos foram os únicos 
a apresentarem redução no total de ocu-
pados. Setor público com forte redução 
de 6 mil e empregados domésticos com 
redução de 3 mil ocupados. 
 

 O rendimento médio real dos ocupados 
ficou quase inerte, com alta de 0,1% 
quando comparado com o mês anterior, 
porém, quando comparado com o 
mesmo período de 2018, apresentou 
queda de 5,8%.

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

        mai-2019 / mai-2018 mai-2019 / abr-19 

  mai/18 abr/19 mai/19 
Variação 

% 
Variação 
Absoluta 

Variação 
% 

Variação 
Absoluta 

Indicadores (em mil pessoas) 

População  

Em idade ativa 2.504 2.558 2.563 2,4 59 0,2 5 

Economicamente ativa 1646 1696 1706 3,6 60 0,6 10 

Ocupados 1326 1359 1375 3,7 49 1,2 16 

Desempregados 320 337 331 3,4 11 -1,8 -6 

Inativos com 14 anos ou mais 858 863 857 -0,1 -1 -0,7 -6 

Posição na ocupação 

Total de ocupados 1.326 1.359 1.375 3,7  49  1,2  16  

Total de assalariados 942 963 978 3,8  36  1,6  15  

Setor privado 644 670 691 7,3  47  3,1  21  

Com carteira assinada 539 565 584 8,3  45  3,4  19  

Sem carteira assinada 105 105 107 1,9  2  1,9  2  

Setor público 297 293 287 -3,4  -10  -2,0  -6  

Autônomos 191 200 204 6,8  13  2,0  4  

Empregados domésticos 85 95 92 8,2  7  -3,2  -3  

Demais posições 108 101 101 -6,5  -7  0,0  0  

Taxas (em pontos percentuais)   Variação p.p.   Variação p.p. 

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

Taxa de desemprego com ajuste 
sazonal 

18,7 18,9 18,6 - -0,1  - -0,4  

Taxa de participação na força de 
trabalho 

65,7 66,3 66,6  -  0,8   -  0,3  

Rendimento médio real (em reais) abr/18 mar/19 abr/19 
Variação % (mar - 2019 

/mar - 2018) 
Variação % (mar - 2019 

/fev - 2019) 

Ocupados R$3.596,00 R$3.400,00 R$3.405,00 -5,3 0,1 

Fonte: PED-DF - Convênio Seatrab-GDF, Codeplan, Seade-SP e Dieese 
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Em maio de 2019, a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego-PED/DF registrou queda da taxa de 

desemprego para 19,4% ante 19,9% em abril. Quando 

ajustada sazonalmente, a taxa de desemprego ficou em 

18,6% da População Economicamente Ativa, a menor 

taxa nessa série desde setembro de 2018, quando foi 

registrado uma taxa de desemprego de 18,5% ao se 

retirar os efeitos sazonais. 

Em números absolutos, o aumento do número de 

ocupados foi de 16 mil quando comparado com o mês 

anterior, e o número de desempregados apresentou 

redução para 331 mil. Os únicos setores a apresentarem 

redução no total de ocupados foram: Setor público (-6 mil) 

e Empregados domésticos (-3 mil). 

O rendimento médio real dos ocupados em abril 

de 2019 mostrou uma pequena variação positiva de 0,1% 

em relação a março. Porém, na comparação com abril de 

2018, a variação foi negativa, com queda de 5,3% no 

rendimento real. Esta queda pode ter como explicação a 

redução no total de ocupados do setor público no 

período, visto que este é o setor que apresenta o maior 

rendimento médio. 

 

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


