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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. 
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 A taxa de desocupação recuou para 
13,2% no 3º trimestre de 2019. Quando 
ajustada sazonalmente a taxa de 
desocupação retraiu para 13,5% ante 
13,9% registrado no mês anterior. 

 

 O número de desocupados somou 221 mil 
no 3º trimestre de 2019, um acréscimo de 
9 mil desocupados quando comparado 
com o mesmo período do ano anterior. 

 

 O número de indivíduos fora da força de 
trabalho (inativos) cresceu em 0,6%, na 
comparação com o trimestre anterior - 
chegando a 806 mil inativos no DF. 

 Em comparação ao 2º trimestre de 2019, 
destacam-se o aumento de 17 mil 
trabalhadores por conta própria e 
decréscimo de 8 mil trabalhadores no 
setor público. 

 

 O rendimento médio, efetivamente 
recebido no mês, dos trabalhadores 
ocupados, variou -1,8% em termos reais 
em relação ao registrado no 2º trimestre 
de 2019. 
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Os resultados da PNADCT para o Distrito Federal 

mostram um recuo na taxa de desocupação para 13,2% no 

2º trimestre de 2019, ante 13,7% no trimestre anterior. Já 

na série ajustada sazonalmente, o decréscimo foi de 0,4 

ponto percentual, terminando o trimestre em 13,5%. 

Na comparação com o mesmo período do ano 

anterior, a taxa de desemprego cresceu 0,6 ponto 

percentual e a população desocupada observou um 

avanço de 9 mil desocupados, 221 mil desocupados 

no total. 

A posição de trabalhador por conta própria 

apresentou 17 mil novos trabalhadores - aumento de 6% 

- já a de empregador observou 5 mil novos ocupados e 

um aumento de 6,6% na quantidade de trabalhadores. Do 

lado negativo, a posição de trabalhador familiar auxiliar 

variou -33,3%, já no setor público foi registrado um 

decréscimo de 8 mil trabalhadores (-2,5%). 

Por fim, rendimento médio registrou variação de 

-1,8% em relação ao trimestre anterior, e -3% na 

comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. 

 
Tabela - Resultados mercado de trabalho – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua Trimestral – Distrito Federal – 3º Trimestre 

de 2019 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua Trimestral 

        3º tri 2019 / 3º tri 2018 3º tri -2019 / 2º tri - 2019 

  
3º trimestre 

2018 
2º trimestre 

2019 
3º trimestre 

2019 
Variação % 

Variação 
Absoluta 

Variação % 
Variação 
Absoluta 

Indicadores (em mil pessoas) 

População  

Em idade de trabalhar (PIA) 2.472 2.482 2.484 0,5 12 0,1 2 

Na força de trabalho (PEA) 1.641 1.681 1.677 2,2 36 -0,2 -4 

Ocupada 1.434 1.451 1.456 1,5 22 0,3 5 

Desocupada 207 230 221 6,8 14 -3,9 -9 

Fora de força de trabalho (inativos) 831 801 806 -3,0 -25 0,6 5 

Posição na ocupação 

Empregado no setor privado com carteira 541 521 515 -4,8 -26 -1,2 -6 

Empregado no setor privado sem carteira  128 142 143 11,7 15 0,7 1 

Trabalhador doméstico 105 105 104 -1,0 -1 -1,0 -1 

Empregado no setor público (inclusive 
servidor estatutário e militar) 

305 314 306 0,3 1 -2,5 -8 

Empregador 65 76 81 24,6 16 6,6 5 

Conta própria 278 284 301 8,3 23 6,0 17 

Trabalhador familiar auxiliar 12 9 6 -50,0 -6 -33,3 -3 

Taxas (em pontos percentuais)         Variação p.p. 

Taxa de desocupação 12,6 13,7 13,2 - 0,6 - -0,5 

Nível da ocupação 58,0 58,5 58,6 - 0,6 - 0,1 

Taxa de participação na força de trabalho 66,4 67,7 67,5 - 1,1 - -0,2 

Rendimento médio real habitual (em reais)       Variação %  Variação %  
Ocupados (todos os trabalhos) 4.006 3.957 3.887 -3,0 -1,8 
Fonte: PNAD Contínua Trimestral/IBGE  
Elaboração: GECON/Codeplan 

 
 


