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 A taxa de desemprego fechou julho em 
18,0%, 1,5 pp menor do que a taxa  
registrada em junho (19,5%) 

 

 Na série com ajuste sazonal, a taxa de 
desemprego também ficou em 18,0%, 
sinalizando que essa redução não tem 
motivos puramente sazonais. 

 

 Quando comparado ao mês anterior,  
o número de ocupados avançou 6 mil, 
registrando queda no setor privado  
com carteira e alta no sem carteira. 

 Já o número de desempregados 
diminuiu 28 mil, mesmo número 
registrado de aumento de inativos, 
sinalizando migração. 

 

 O rendimento médio real dos ocupados 
cresceu 1,8% em junho na comparação 
com o mês anterior. Em relação a 
junho de 2018, o crescimento 
observado foi de 4,3%. 

 

Tabela - Indicadores do mercado de trabalho - Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) - Distrito Federal - julho 2019 
        jul-2019 / jul-2018 jul-2019 / jun-19 

  jul/18 jun/19 jul/19 Variação % 
Variação 
Absoluta 

Variação % 
Variação 
Absoluta 

Indicadores (em mil pessoas) 

População  

Em idade ativa 2.514 2.569 2.574 2,4  60  0,2  5  

Economicamente ativa 1646 1727 1705 3,6  59  -1,3  -22  

Ocupados 1338 1391 1397 4,4  59  0,4  6  

Desempregados 308 336 308 0,0  0  -8,3  -28  

Inativos com 14 anos ou mais 868 841 869 0,1  1  3,3  28  

Posição na ocupação 

Total de ocupados 1.338 1.391 1.397 4,4  59  0,4  6  

Total de assalariados 956 986 996 4,2  40  1,0  10  

Setor privado 647 699 702 8,5  55  0,4  3  

Com carteira assinada 543 596 594 9,4  51  -0,3  -2  

Sem carteira assinada 104 103 108 3,8  4  4,9  5  

Setor público 309 287 294 -4,9  -15  2,4  7  

Autônomos 184 207 199 8,2  15  -3,9  -8  

Empregados domésticos 89 96 100 12,4  11  4,2  4  

Demais posições 109 102 102 -6,4  -7  0,0  0  

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

Taxa de desemprego total 18,7 19,5 18,0 - -0,7   - -1,5  

Taxa de desemprego com ajuste 
sazonal 

18,7 19,0 18,0 - -0,7  - -1  

Taxa de participação na força de 
trabalho 

65,5 67,2 66,2  -  0,8   -  -1,0  

Rendimento médio real (em reais) jun/18 mai/19 jun/19 
Variação %  

(jun - 2019 /jun - 2018) 
Variação %  

(mai - 2019 /mar - 2019) 

Ocupados R$3.435,00 R$3.514,00 R$3.578,00 4,2  1,8  

Fonte: PED-DF - Convênio Seatrab-GDF, Codeplan, Seade-SP e Dieese  
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A taxa de desemprego encerrou julho em 18,0%, 

queda de 1,5 ponto percentual em relação ao resultado 

de junho, de 19,5%. Quando ajustada sazonalmente, a 

taxa de desemprego ficou em 18,0%, apontando que o 

resultado de julho não tem relação somente com 

movimentos sazonais.  

O número de ocupados apresentou crescimento 

de 6 mil (0,4%) em relação a junho. Vale destacar que 

grande parte desse avanço ocorreu entre os trabalhadores 

do setor público e entre os trabalhadores sem carteira 

assinada.  

O número de desempregados mostrou queda, 

atingindo 308 mil pessoas, uma variação relativa de -8,3% 

em relação a junho. Note-se que esse resultado advém de 

um balanceamento: de um lado, houve tímido aumento do 

número de ocupados e, de outro lado, houve uma 

migração de pessoas ativas para inativas, o que reduziu a 

taxa de participação. Não se pode afirmar, contudo, que 

essa redução será permanente, uma vez que, no mês 

anterior, ocorreu movimento contrário. 

Na comparação por posição na ocupação, as duas 

posições que registraram redução de ocupados foram os 

trabalhadores do setor privado com carteira assinada  

(-2 mil) e os autônomos (-8 mil). 

O rendimento médio real dos ocupados 

apresentou crescimento de 1,8% em junho na comparação 

com maio e, em comparação a junho de 2018, o aumento 

foi de 4,8%. 

 
 

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


