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1 - APRESENTAÇÃO  

 

 

 

Os Boletins de Informações Socioeconômicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

SEPLAG apresentam conteúdo de caráter informativo em que o principal objetivo é entregar 

informação de maneira sistematizada e adequada para tomada de decisão e também à sociedade. 

Os dados e informações contidos no boletim são estruturados com periodicidade trimestral, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, e 

de forma geral, se limitam a exibir os números e valores do Estado de Mato Grosso, participações 

e variações positivas e negativas, omitindo-se da emissão de juízo de valor sobre aspectos 

comportamentais e decisões de caráter político. Os dados deste relatório são da PNADC1, das 

tabelas 4092, 409, 5439 e 5442 capturados no mês de Setembro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) são 

tabelas com dados da pesquisa.  
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2 – RENDA  

 

 

2.1. Rendimento médio real, total - 2º trimestre de 2021 

 

Os dados da tabela I são do rendimento médio do trabalho principal, habitualmente e efetivamente  

recebido no mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência, com 

rendimento do trabalho.  

 

Tabela I - Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente e efetivamente 

recebido, total - 2º trimestre de 2021.           

 

                                                                                                                                            em reais 

Regiões administrativas 2º trim-2021 2º trim-2020 Var. % 

Brasil  2.516 2.614 -3,75 

Norte 1.890 2.060 -8,25 

Nordeste 1.677 1.816 -7,65 

Sudeste 2.880 2.993 -3,78 

Sul  2.829 2.788 1,47 

Centro-Oeste 2.767 2.810 -1,53 

Mato Grosso  2.438 2.551 -4,43 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442 

 

 

Na região norte o rendimento médio real no 2º trimestre de 2020 era de R$ 2.060,00 e no 2º 

trimestrte de 2021caiu para R$ 1.890.00, variação negativa de -8,25%. A segunda pior situação foi 

da região nordeste que tinha rendimento médio de R$ 1.816,00 caindo para R$ 1.677,00, com 

variação negativa de -7,65%.  

Na tabela também verifica-se que, com exceção da região sul, todas as demais regiões e, no caso, 

o estado de Mato Grosso, apresentaram perdas de rendimento médio, mas as perdas foram menores 

nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. No estado de Mato Groso a queda foi de -4,43%.  

O rendimento médio real positivo só foi verificado na região sul que tinha rendimento de R$ 

2.788,00 e subiu para R$ 2.829,00, variação positiva de 1,47%, na comparação 2º trimestre de 

2021 com mesmo trimestre de 2020.   

 

 

 

 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442
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Gráfico I – Rendimento médio real do trabalho principal habitualmente e efetivamente 

recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 

referência, com rendimento de trabalho - 2º trimestre de 2021 

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

 

 

2.2 Rendimento médio real, por grupo de atividades - 2º trimestre de 2021  

 

 

Os dados da tabela II mostram o rendimento médio real habitualmente recebido, por grupo de 

atividades2, dados do Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso, valores em reais e variação do período 

do 2º trimestre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
2 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) são 
tabelas com dados da pesquisa. A tabela usada foi 5432. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442. 
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Tabela II - Rendimento médio e real habitualmente e efetivamente recebido por grupo de 

atividades - 2º trimestre de 2021, em reais 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442 

 

 

Os rendimentos médio real por grupo de atividades, segundo os dados da PNADC, Brasil, Centro-

Oeste e Mato Grosso, do 2º trimestre de 2021 e 2020 apresentados na tabela II demonstram que 

houveram perdas em praticamente todos os grupos de atividades: na análise da variação do Brasil, 

Centro-Oeste e Mato Grosso, comparando 2º trimestre de 2021 com 2º trimestre de 2020.  

Em destaque na tabela onde não houve perdas, o que pode ser observado nas atividades de 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura na comparação de Centro-Oeste 

e Mato Grosso, Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e 

serviços sociais na comparação do Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso e Atividades mal definidas 

para Mato Grosso.  

As maiores perdas generalizadas foram verificadas no setor de Contrução com perdas de -13,18% 

para Brasil, -11,88% para Centro-Oeste e -15,29 para Mato Grosso. A atividade de Transporte, 

armazenagem e correio com perdas de -9,23% para Brasil, -17,13% para Centro-Oeste e -9,68% 

Período 2° trimestre-2021 2° trimestre-2020 
Var. % trimestre  

2021/2020 

Grupos de atividades   Brasil CO MT Brasil CO MT Brasil CO MT 

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 1.494 2.448 2.697 1.536 2.367 2.387 -2,73 3,42 12,99 

Indústria geral 2.487 2.159 1.745 2.765 2.319 1.924 -10,05 -6,90 -9,30 

Indústria de transformação 2.348 2.007 1.737 2.612 2.100 1.899 -10,11 -4,43 -8,53 

Construção 1.812 1.922 1.901 2.087 2.181 2.244 -13,18 -11,88 -15,29 

Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 2.009 2.109 2.168 2.115 2.256 2.431 -5,01 -6,52 -10,82 

Transporte, armazenagem e 
correio 2.251 2.172 2.324 2.480 2.621 2.573 -9,23 -17,13 -9,68 

Alojamento e alimentação 1.641 1.670 1.670 1.689 1.786 1.678 -2,84 -6,49 -0,48 

Informação, comunicação e 
atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e 
administrativas 3.533 3.460 2.827 3.574 3.525 3.468 -1,15 -1,84 -18,48 

Administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais 3.972 4.903 4.033 3.834 4.674 3.873 3,60 4,90 4,13 

Outro serviço 1.878 1.979 1.667 2.048 2.171 1.941 -8,30 -8,84 -14,12 

Serviço doméstico 950 1.026 971 1.005 1.079 1.010 -5,47 -4,91 -3,86 

Atividades mal definidas 1.889 1.957 2.025 1.939 2.353 1.984 -2,58 -16,83 2,07 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442
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para Mato Grosso. No Estado de Mato Grosso as atividades de Informação, comunicação e 

atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, sofreram contração de -

18,48%,  -1,15% no Brasil e -1,84 para Centro-Oeste.  

 

Gráfico II – Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, 

pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, por grupo de atividades, Mato Grosso - 2º 

trimestre de 2021.   

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE.  
 

 

 
 

2.3 Rendimento médio real recebido, por posição - 2º trimestre de 2021 

 

 

O rendimento médio real recebido, por posição na ocupação no trabalho principal, revela o 

rendimento da população em relação a posição do trabalho, segundo as categorias: empregado, 

empregador e trabalhador por conta própria.  
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Tabela III - Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês 

– por posição ocupação - 2º trimestre de 2021  

                                                                                                                                        em reais 

Regiões Posição   2º trimestre 2021 2º trimestre 2020 Var.%  

Brasil  

Empregado 2.460 2.583 -4,76 

Empregador 6.006 6.781 -11,43 

Conta própria 1.828 1.932 -5,38 

Centro-Oeste 

Empregado 2.743 2.797 -1,93 

Empregador 6.657 6.210 7,20 

Conta própria 2.043 2.166 -5,68 

Mato Grosso  

Empregado 2.318 2.443 -5,12 

Empregador 7.077 5.953 18,88 

Conta própria 2.000 2.128 -6,02 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5439 
 

 

A primeira análise da tabela é que para a situação de empregado e por conta própia , houve perda 

de rendimento nas três regiões analisadas: Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso, na comparação do 

2º trimestre de 2021 sobre o 2º trimestre de 2020.  

Já os dados do rendimento médio do empregador registraram perdas de -11,43% em comparação 

com os dados do Brasil, contudo apresentou ganhos com variação positiva para Centro-Oeste e 

Mato Grosso, respectivamente, 7,20%  e 18,88%.  

Em relação aos dados de Mato Grosso verificou-se que o rendimento do Empregado e do Conta 

própia sofreram quedas com variação negativa de -5,12% e -6,02%, respectivamente, na análise 

do valor recebido no 2º semestre de 2021 comparado ao 2º semestre de 2020. O Empregado recebia 

R$ 2.443,00 em 2020, enquanto que em 2021 reduziu para R$ 2.318,00, já o Conta própria recebia 

R$ 2.128,00 e registrou rendimento diminuido para R$ 2.000,00.  

O dados de rendimento recebido pelo empregador surprende pelo fato de que em plena pandemia, 

praticamente todas as categorias registraram perda de renda enquanto que os empregadores 

aumentaram seus rendimentos com variação positiva expressiva.  

O empregador tinha rendimento médio real de R$ 5.953,00 e subiu para R$ 7.077.00, na 

comparação 2º trimestre de 2020 para 2º trimestre de 2021, variação positiva de 18,88%.  

 

 

 

 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5439
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Gráfico III – Rendimento médio real do trabalho principal habitualmente recebido por mês, 

pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, Mato Grosso - 2º trimestre de 2021. 

 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral 
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3. CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO EMPREGADA E TAXA DE DESEMPREGO  

 

 

Os dados e conceitos usados para compreensão do tópico sobre condições da população empregada 

e  taxa de desemprego são os usados pela metodologia adotada pelo IBGE na Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)3.  

 

Os principais conceitos para entendimentos dos dados são: 

A) A população em idade ativa (PIA): é a população em idade de trabalhar. Trata –se do 

conjunto das pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica, com idade 

acima de 14 anos; 

B) A população economicamente ativa (PEA): é o conceito elaborado para designar 

a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está 

procurando se inserir para exercer algum tipo de atividade remunerada, com base na 

semana de referência da pesquisa;  

C) A força de trabalho desocupada: é a população acima de 14 anos que, por algum motivo, 

não está exercendo atividades remuneradas, mas esteve procurando emprego na semana de 

referência da pesquisa.  

D) A força de trabalho ocupada: é composta pelas pessoas que na semana de referência 

estavam ocupadas ou tinha algum vínculo de emprego;  

E) Fora da força de trabalho: é o conceito que representa as pessoas que não estavam ocupadas 

nem desocupadas, na semana de referência da pesquisa4. 

 

3.1 População em idade ativa (PIA) - 2º trimestre de 2021 

 

A população em idade ativa é a população acima de 14 anos apta a exercer o trabalho.  Na tabela 

seguinte apresentaremos a PIA do Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso e as variações do período.  

 

 

 

                                        
3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

Conceitos adotados pelo IBGE. 

 
4 Condições de ocupação. https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/pdfs/definicoes_sociais.pdf 

 

https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/pdfs/definicoes_sociais.pdf
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Tabela IV – População em idade ativa (PIA) – 2º trimestre de 2021 

 

                                                                                                                                             em mil 

Regiões administrativas 2º trimestre-2021  2º trimestre-2020 Var.% 2021-20 

Brasil 177.149 173.918 1,86 

Centro-Oeste 13.607 13.315 2,19 

Mato Grosso 2.836 2.772 2,31 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

 

 

A população em idade ativa do Brasil no 2º trimestre de 2020 era de 173.918 milhões de pessoas 

e comparadas ao 2º trimestre de 2021 somou 1.77.149 milhões de pessoas, observando-se 

crescimento de 3.231 milhões de pessoas, com variação positiva de 1,86%. 

No Centro-Oeste o crescimento do período foi de 2,19% sobre os dados do 1º trimestre de 2020 e  

em Mato Grosso a PIA cresceu em 64.000 mil pessoas, com variação positiva de 2,31%.  

 

3.2 Dados sobre a condições da população - 2º trimestre de 2021 

 

Os dados sobre as condições da população do Estado de Mato Grosso  estão apresentados na tabela 

V. 

 

Tabela V– PIA, PEA, População ocupada, desocupada e fora da força de trabalho – 2º 

trimestre de 2021, em mil 

Condições  2º trimestre-2021 2º trimestre-2020 Var. % 2021-20 

PIA 2.836 2.772 2,31 

PEA 1.805 1.773 1,80 

Força trabalho - ocupada 1644 1592 3,27 

Força trabalho - desocupada 162 181 -10,50 

Fora da força de trabalho  1031 1000 3,10 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. . https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

 

 

Entre o 2º trimestre de 2020 e 2º trimestre de 2021 a PIA cresceu em 64.000 pessoas. Como 

consequência do aumento da PIA a PEA também aumentou em 32.000 pessoas o que significa que 

parte do aumento da PIA foi para fora da força de trabalho que aumentou em 31.000 pessoas.  

A força de trabalho ocupada aumentou em (1644-1592=52) o que significa que 52.000 pessoas 

foram ocupadas. A força de trabalho desocupada reduziu em (181-162=19) 19.000 pessoas.  

A força de trabalho ocupada que cresceu em 52.000 veio parte do aumento da PEA (32.000) e 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
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outra parte da redução da força de trabalho desocupada (19.000).  

 

3.3 Dados de desemprego - 2º trimestre de 2021 

 

A taxa de desemprego é calculada a partir dos dados da PEA e da força de trabalho desocupada.   

 

Tabela VI – Taxa de desemprego - 2 trimestre de 2021 

 

Taxa de desemprego 2º trimestre-2021 2º trimestre-2020 

Taxa de Desemprego Brasil (%)  14,13% 13,30% 

Taxa de desemprego MT (%) 8,98% 10,21% 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

 

A taxa de desemprego no Brasil que era de 13,30% no 2º trimestre de 2020 subiu para 14,13% no 

2º trimestre de 2021 o que significa que a situação de uma forma geral no Brasil registrou piora 

em relação ao Emprego. A população desempregada subiu de 12.791.000 milhões de pessoas para 

14.444.000 milhões de pessoas. 

A taxa de desemprego no Estado de Mato Grosso, no 2º trimestre de 2020 era de 10,21% e registrou 

queda de 8,98% no 2º trimestre de 2021, diante desses registros nota-se que no Estado o emprego 

está no sentido contrário ao que se observa no Brasil. No 2º trimestre de 2020 eram 181.000 

desempregados, esse número reduziu para 162.000 mil pessoas. Embora a taxa de desemprego 

ainda seja alta o Estado de Mato Grosso experimenta no 2º trimestre de 2021 uma situação 

diferenciada da obsevada no Brasil, esse fenômeno decorre da produção agrícola que encontra-se 

em franco crescimento no Estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092

