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1 - APRESENTAÇÃO 

 

Os boletins de informações apresentam conteúdo de caráter informativo eseu principal objetivo é 

entregar informações de maneira sistematizada e oportuna para tomadas decisões. Os dados e 

informações contidos nesses boletins sãoestruturados com regularidade e periodicidade, limitando-se a 

mostrar números e valores, participações e variações tanto positivas quanto negativas, omitindo-se de 

emitir juízo de valor sobre aspectos comportamentais e decisões de caráter político.  

 

O Boletim nº 002-2020 tratará de informações de Mercado de Trabalho e Renda no 4º trimestre de 

2019.  

 

2 – MERCADO DE TRABALHO E RENDA 

 

2.1. Rendimento médio real habitualmente recebido - 4º trimestre-2019 

 

Os dados apresentados são do rendimento médio habitualmente recebido do trabalho principal que as 

pessoas ocupadas receberam na semana de referência, deflacionados a preços do mês do meio do 

trimestre.   

 

Rendimento médio real habitualmente recebido do trabalho principal – Valor total recebido 

Unidade Administrativa/ano 4º trimestre 2018 4º trimestre 2019 

Var.%  

2019/2018 

Brasil                        2.256           2.261  0,22 

Centro-Oeste                2.547                      2.499  -1,88 

Mato Grosso         2.310  2.244  -2,86 

Cuiabá (MT)          2.962                     2.888  -2,50 

Vale do Rio Cuiabá (MT) 2.619   2.556  -2,41 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE  
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Observamos, na tabela anterior, que a maior remuneração do conjunto dos dados do 4º trimestre de 

2019 foi de Cuiabá (MT) com R$2.888,00. Os valores habitualmente recebidos em Cuiabá foram de 

R$2.962,00 e R$2.888,00, 4º quadrimestre de 2018 e 2019, respectivamente. A variação no período foi 

de -2,50%.  Já o menor rendimento médio verificado para o mato Grosso foi no 4º quadrimestre de 2019, 

sendo R$2.244,00, com variação negativa de -2,85%frente ao rendimento de R$2.310,00 do rendimento 

do 4º quadrimestre de 2018. Na média a variação do conjunto das remunerações analisadas foi negativa 

com redução de -1,88%e na contramão da maioria dos dados analisados, o rendimento médio do Brasil 

variou positivamente, 0,22%.  

 

Grá�co I – Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas 

pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho 

(Reais), por Grande região, estado de Mato Grosso, Cuiabá e Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá 

(MT), 4º trimestre de 2018 e 2019.  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE  

 

 

2.2 Rendimento médio real habitualmente recebido, por sexo - 4º trimestre-2019 

 

Os dados da tabela são do rendimento médio real habitualmente recebido pelo trabalho principal, 

segundo sexo, apresentados conforme metodologia do IBGE, deflacionados a preços do mês do meio do 

trimestre. Os dados permitem visualizar a diferença de rendimento entre gêneros.  
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Grá�co II – Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas 

pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo, Grande Região, 

estado de Mato Grosso, Cuiabá e Região Metropolitana Val e do Rio Cuiabá (MT), 4º trimestre de 2018 

e 4º trimestre de 2019.  

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE  

 

Os 6 (seis) gráficos apresentam dados do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, Mato Grosso, Cuiabá e Região 

do Vale do Rio Cuiabá (MT).  

O conjunto de dados dos rendimentos do gênero masculino (para todas as unidades) foram maiores 

que o rendimento do gênero feminino.  Do conjunto de dados de rendimento médio para as unidades 

administrativas analisadas (gênero masculino) observa-se que o município de Cuiabá apresentou o maior 

rendimento com R$3.292,00, 4º trimestre de 2019, com variação negativa de -4,55%. Já o menor 

rendimento médio do gênero masculino foi observado nos dados de Brasil com rendimentos de R$ 

2.495,00, no 4º trimestre 2019 com variação negativa foi de -0,16%. 
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Os conjunto de dados do rendimento médio do gênero feminino temos Cuiabá com o maior 

rendimentos sendo R$2.374,00 no 4º trimestres de 2019, com variação negativa foi de -0,007%. Já o 

menor rendimento para o gênero feminino foi observado para Mato Grosso com rendimento de 

R$1.854,00 no 4º trimestre de 2019 com variação negativa foi de -0,003%.Comparação o rendimento 

médio dos grupos feminino e masculino para o dado da unidade administrativa com maior rendimento 

foi Cuiabá e no 4º trimestre de 2019 os rendimentos foi menor para o sexo feminino em -27,88%.  

 

2.3 Rendimento médio real habitualmente recebido no trabalho principal, por principais grupos de 

atividades – 4º trimestre -2019 

 

Os dados da tabela seguinte são do rendimento médio real habitualmente recebido do trabalho 

principal, por grupos de atividades, deflacionados pelos dados do mês do meio do trimestre.  

Período 4º trimestre de 2018 4º trimestre de 2019 Var. % 

Atividades Brasil 
Centro
-Oeste 

Mato 
Grosso Brasil 

Centro
-Oeste 

Mato 
Grosso Brasil 

Centro
-Oeste 

Mato 
Grosso 

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 1329 2107 2299 1359 2072 2052 2,26 -1,66 -10,74 

Indústria geral 2305 1970 1998 2341 1997 2015 1,56 1,37 0,85 

Indústria de transformação 2194 1884 1925 2219 1919 1912 1,14 1,86 -0,68 

Construção 1766 1858 1995 1753 1980 2163 -0,74 6,57 8,42 
Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 1850 2095 2015 1868 2006 2030 0,97 -4,25 0,74 

Transporte, armazenagem e correio 2254 2602 2668 2238 2441 2576 -0,71 -6,19 -3,45 

Alojamento e alimentação 1513 1581 1452 1506 1604 1743 -0,46 1,45 20,04 
Informação, comunicação e 
atividades �nanceiras, imobiliárias, 
pro�ssionais e administrativas  3385 3517 2859 3356 3196 2833 -0,86 -9,13 -0,91 
Administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais 3467 4256 3566 3472 4373 3378 0,14 2,75 -5,27 

Outro serviço 1726 1853 1783 1741 1927 1838 0,87 3,99 3,08 

Serviço doméstico 910 978 974 904 992 920 -0,66 1,43 -5,54 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE  

 

Dos 11 (onze) grupos de atividades pesquisadas pelo IBGE a maior remuneração foi administração 

pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais sendo que em Mato 

Grosso a remuneração do grupo foi de R$3.378,00 e R$3.566,00, no 4º trimestre de 2019 e 2018, 

respectivamente. A atividade, no Mato Grosso, sofreu variação negativa de -5,27%. 

A segunda maior remuneração foi do grupo de informação, comunicação e atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e administrativas sendo essas remunerações, no Mato Grosso, a remuneração 

foi de R$2.833,00 e R$2.859,00, no 4º trimestre de 2019 e 2018, respectivamente, com variação negativa 

de -0,91%. Outras atividades em Mato grosso que tiveram variações negativas foram agricultura, 
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pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura com -10,74, indústria de transformação com -0,68%, 

transporte, armazenagem e correio com -3,45%, informação, comunicação e atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e administrativas com -0,91, serviço doméstico com -5,54.  

 

Grá�co das remunerações por atividade no estado de Mato Grosso - 4º trimestre -2019 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE 

 

2.4 Número de empregados e taxa de desemprego no Mato Grosso em mil - 4º trimestre-2019 

 

 
Condições da força de trabalho 

Período 

4º trimestre - 2018 4º trimestre - 2019 var.% 

População idade ativa (PIA) 2.703 2.714 0,40 
População economicamente ativa (PEA) 1.785 1.808 1,29 
Força trabalho – ocupada 1.662 1.693 1,87 
Força trabalho - desocupada 123 116 -5,69 
Fora da força de trabalho  918 906 -1,31 
Taxa de desemprego (%) 6,90 6,40 -7,25 
Taxa de Desemprego Brasil (%)  11,60 11,00 -5,17 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE  
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Os dados e conceitos usados para compreensão da tabela são os usados pela Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE. 

Os dados da PIA são aqueles que trazem a classificação etária que compreende o conjunto de todas as 

pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica, são as que podem trabalhar, para o IBGE 

são todas acima de 14 anos. Já a PEA é um conceito elaborado para designar a população que está inserida 

no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo 

de atividade remunerada. Os acima de 14 anos mas que não estão procurando ou não querem trabalhar 

estão fora do conceito da PEA: estudantes, donas de casa, etc. Por isso, a taxa de desemprego ou taxa de 

desocupação é calculada somente com aqueles que fazem parte da PEA e estão desocupados. A taxa é 

encontrada pela divisão dos valores encontrados para a Força de Trabalho Desocupada pelo conjunto da 

População Economicamente Ativa[i]. 

Comparando os dados do 4º trimestre – 2019 e 4º trimestre – 2018 podemos ver que eles mostram que 

a força de trabalho ocupada cresceu 1,87% o que representa 31.000 pessoas a mais empregadas. Por outra 

lado a população desocupada caiu -5,69% o que representa 7.000 pessoas. Também a população fora da 

força também caiu -1,31% o que representa 12.000 pessoas. A taxa de desemprego no Mato Grosso que 

representava 6,90% no 4º trimestre – 2018, caiu para 6,40% no 4º trimestre – 2019. Também a taxa de 

desemprego do Brasil reduziu 0,60%, caindo de 11,60% para 11,00%. 

Observa-se que em Mato Grosso a taxa de desemprego vem se reduzindo a um ritmo maior que o ritmo 

de redução da taxa de desemprego do Brasil. 

 

 

 
[i] Os conceitos usados pelo IBGE para o cálculo da taxa de desemprego leva em consideração o 

conceito de desocupados e população ativa. “O desemprego, de forma simplificada, se refere às 
pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão 
disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não 
basta não possuir um emprego. De acordo com a metodologia usada pelo IBGE na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, o estudante e a dona de casa são pessoas 
que estão fora da força de trabalho; já a empreendedora é considerada ocupada.  

Fonte: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php  
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados dos rendimentos totais analisados mostram que houve queda dos rendimentos em todas as 

unidades administrativas analisadas, exceto para o Brasil. Ainda nos rendimentos totais, os rendimentos 

de Cuiabá e a Região do Vale do rio Cuiabá são mais elevados que os rendimentos de Mato Grosso, Centro-

Oeste e Brasil. Embora esses rendimentos sejam maiores os dados mostraram queda. Quando os dados 
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são desagregados por sexo vimos que os rendimentos do sexo feminino, para os dados da região que tem 

o maior rendimento, Cuiabá, são 27,88% menor que os rendimentos do sexo masculino.  

Na situação condição da força de trabalho verificamos a população economicamente ativa do Estado 

cresceu em 33 mil pessoas o que representou uma variação positiva de 1,87%. Já a taxa de desemprego 

em Mato Grosso regrediu de 6,90% para 6,40% enquanto essa mesma taxa, no Brasil,  reduziu de 11,60% 

para 11,00%. Nesse caso, o desemprego de Mato Grosso tem uma redução mais acelerada que a queda 

da taxa no Brasil. 

 


