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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, adequadas a formulação de políticas públicas, 

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 da base de dados do IBGE em 01 

Dezembro 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 do trabalho principal, habitualmente recebido, Total - 3º trimestre 

de 2021 

 

 

A Pesquisa nacional por amostragem de domicílios contínua (PNADC) é a pesquisa de carater 

nacional que o IBGE realiza, com base em dados amostral, para verificar o situação de renda 

da população para: Brasil, Estados, Distrito Federal, Municípios e regiões metropolitanas. A 

base de dados da PNADC do IBGE contém informações de renda e de empregos da população 

por, sexo, idade, grau de escolaridade, por grupos de atividades, etc.  

No caso, os dados desse relatórios são os do rendimento médio real, habitualmente recebido,  

pelas pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência, com rendimento do 

trabalho, rendimento toal.   

 

Tabela I - Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido – Valor  

Total - 3º trimestre de 2021    

                                                                                                                                        em reais 

        Regiões administrativas 3º trim-2021 3º trim-2020 Var. % 

Brasil 2383 2687 -11,31 

Norte 1871 1964 -4,74 

Nordeste 1618 1781 -9,15 

Sudeste 2701 3122 -13,48 

Sul 2665 2922 -8,80 

Centro-Oeste 2642 2900 -8,90 

Mato Grosso 2390 2686 -11,02 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442 

 

O rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido, no Brasil, teve variação 

negativa de -11,31% comparando o 3º trimestre de 2021 com o 3º trimestre de 2020. Esse 

rendimento médio somava R$ 2.687,00 e reduziu para R$ 2.383,00.  

Entre as regiões, a região sudeste apresentou o maior rendimento e também a maior queda de 

rendimento. No 3º trimestre de 2020 os rendimentos eram de R$ 3.122,00 caindo para R$ R$ 

2.701,00 no 3º trimestre de 2021, variação negativa de -13,48%. Ainda nas regiões, o pior 

rendimento ficou com a região nordeste que tinham rendimento médio real de R$ 1.781,00 

caindo para R$ 1.618,00, variação de -9,15%.  

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442
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O rendimento médio real do estado de Mato Grosso acompanhou a situação de queda de 

rendimento verificada no Brasil. No Brasil a queda foi de -11,31% e no Mato Grosso -11,02%.  

Enquanto o rendimento médio no estado de Mato Grosso era de R$ 2.686,00 no 3º trimestre de 

2020, no 3º trimestre de 2021 havia caído para R$ 2.390,00. 

 

Gráfico I – Rendimento médio real,  habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 

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

3º trimestre de 2021 

 

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

 

2.2 Rendimento médio real recebido, por grupo de atividades - 3º trimestre de 2021  

 

 

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

atividades2, dados do Brasil, da região Centro-Oeste e do estado de Mato Grosso, valores em 

reais e variação do período do 3º trimestre de 2021. 

 

Tabela II - Rendimento médio e real, habitualmente recebido por mês, por grupo de 

atividades - 3º trimestre de 2021, em reais 

 

 

Período 3° trimestre-2021 3° 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 
1517 2502 2686 1569 2497 2318 -3,31 0,20 15,88 

Indústria geral 2472 2153 1969 2900 2464 1993 -14,76 -12,62 -1,20 

Indústria de transformação 2356 2021 1927 2754 2265 1936 -14,45 -10,77 -0,46 

                                        
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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Construção 1843 2001 2046 1989 2093 2362 -7,34 -4,40 -13,38 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
1931 2125 2058 2202 2278 2368 -12,31 -6,72 -13,09 

Transporte, armazenagem e 

correio 
2306 2399 2562 2390 2405 2624 -3,51 -0,25 -2,36 

Alojamento e alimentação 1532 1634 1811 1647 1801 1880 -6,98 -9,27 -3,67 

Informação, comunicação e 

atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e 

administrativas 

3519 3225 2894 3894 3557 3843 -9,63 -9,33 -24,69 

Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, 

saúde humana e serviços sociais 

3620 4492 3538 4013 4957 4336 -9,79 -9,38 -18,40 

Outro serviço 1807 2054 1975 1927 2168 2075 -6,23 -5,26 -4,82 

Serviço doméstico 920 1015 1048 996 1079 957 -7,63 -5,93 9,51 

Atividades mal definidas 1817 2003 1991 1355 1410 1363 34,10 42,06 46,07 

          

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

 

 

Na tabela II estão analisados os dados do rendimento médio real, por grupo de atividades, 

segundo os dados do Brasil, da região Centro-Oeste e do estado de Mato Grosso.  

Os dados nos demonstram que houve  queda do rendimento médio real em quase todos os 

grupos de atividades, olhando para a coluna de variação dos trimestres analisados. A análise da 

variação do 3º trimestre de 2021 sob o 3º trimestre de 2020, nos mostra que houve queda do 

rendimento médio real para Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso.  

Podemos destacar as perdas maiores que10% de rendimento médio nas atividades: industria 

geral, industria de transformação, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. 

Apenas uma única atividade não apresentou queda de rendimento médio em nenhuma das três 

regiões administrativas analisadas: Atividades mal definidas teve variação positiva de 34,10%, 

42,06% e 46,07, respectivamente para, Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso.   

No estado de Mato Grosso o rendimento médio real, por grupos de atividades,  seguiu a 

tendência de queda de rendimento do Centro-oeste e Brasil. Contudo, duas atividades 

mostraram-se com tendência contrária as demais regiões. O grupo de atividades econômicas 

composto por agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura apresentou variação 

positiva de 15,88%, e também os  serviços domésticos tiveram variação positiva de 9,51%, 

ambos na comparação dos trimestres analisados.  

  

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 - 3º 

trimestre de 2021.   

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

 
 

 

 

2.3 Rendimento médio real, habitualmente recebido, por posição - 3º trimestre de 2021 

 

 

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

rendimento da população em relação as situações de posições na condição do trabalhador: 

empregado, empregador e trabalhador por conta própria.  

 

Tabela III - Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por 

mês – por posição na ocupação - 3º trimestre de 2021  

 

                                                                                                                                        em reais 

Regiões Posição   3º trimestre- 2021 3º trimestre-2020 Var.%  

Brasil  

Empregado 2365 2641 -10,45 

Empregador 6047 7388 -18,15 

Conta própria 1879 1978 -5,01 

Centro-Oeste 

Empregado 2606 2885 -9,67 

Empregador 6156 6575 -6,37 

Conta própria 2142 2220 -3,51 

Mato Grosso  

Empregado 2274 2559 -11,14 

Empregador 5804 7366 -21,21 

Conta própria 2280 2225 2,47 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5439 

 

 

O rendimento médio real recebido analisado na tabela III mostra que,  todas as posições nas 

três regiões estudadas, apresentaram perdas de rendimento médio real com exeção da posição 
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“ conta própria ”  no estado de Mato Grosso que apresentou crescimento de rendimento de 

2,47% do 3º trimestre de 2020 para o 3º trimestre de 2021. Esse rendimento médio era R$ 

2.225,00 e subiu 2,47% passando a ser R$ 2.280,00.  

Em relação a rendimento médio da posição “empregador” na região centro-oeste apresentou o 

maior rendimento para esse grupo, sendo o valor R$ 6.156,00, mas esse valor representa queda 

de -6,37% em relação ao 3º trimestre de 2020. O rendimento médio do “empregador” 

apresentou maior queda no estado de Mato Grosso, sendo a perda -21,21%.  

Em relação a posição do empregado a região centro-oeste apresentou o maior rendimento médio 

real com R$ 2.606,00 no 3º trimestre de 2021 sendo que no 3º trimestre de 2020 esse rendimento 

era de R$ 2.885,00, apresentando queda de -9,67%.  

 

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

mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade,  Mato Grosso - 3º 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 desempregada 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. 

 

Esse conceitos metodológicos são necessários para compreenssão dos dados sobre população. 

A PIA é o maior grupo e representa o conjunto total da população que atingiu idade igual ou 

superior a 14 anos de idade que em tese está em condições de trabalho. A partir da PIA começa 

os desdobramentos da população sendo a PEA o conceito para designar aqueles maiores de 14 

anos e que estão trabalhando ou procurando trabalho. A PEA exclui as pessoas maiores de 14 

anos que estão fora do mercado de trabalho.  

 

                                        
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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3.1 População em idade ativa (PIA) - 3º 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.  

 

Tabela IV – População em idade ativa (PIA) – 3º trimestre de 2021 

 

                                                                                                                                           em mil 

Regiões administrativas 3 º trimestre-2021  3º trimestre-2020 
Var.% 2021-

20 

Brasil 171886 170270 0,95 

Centro-Oeste 13122 13029 0,71 

Mato Grosso 2725 2713 0,44 

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 3º trimestre de 2020 era de 170.270 milhões de 

pessoas, mas no 3º trimestre de 2021 somou 171886 milhões, tendo variação positiva de 0,95%. 

Esse crescimento da (PIA) foi de 1.616.000 novos integrantes.  

No Centro-Oeste o crescimento do período foi de 0,71%  sobre os dados do 3º trimestre de 

2020,  sendo a variação positiva de 0,44% da população em idade ativa, tendo crescido 12.000 

pessoas.  

 

3.2 Dados sobre a condições da população - 3º trimestre de 2021 

 

Os dados sobre as condições de ocupação da população do Estado de Mato Grosso  estão 

apresentados na tabela V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
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Tabela V– PIA, PEA, População ocupada, desocupada e fora da força de trabalho – 3º 

trimestre de 2021,  

    

                                                                                                                                           em mil 

Condições  3º trimestre-2021 3º trimestre-2020 Var. % 2021-20 

PIA 2725 2713 0,44 

PEA 1807 1780 1,52 

Força trabalho - ocupada 1687 1599 5,50 

Força trabalho - desocupada 120 181 -33,70 

Fora da força de trabalho  917 933 -1,71 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. . https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 
 

 

A População economicamente ativa do estado de Mato Grosso, no 3º trimestre de 2021 é de  

1.870.000 pessoas, sendo que no 3º trimestre de 2020 era 1.780.000, cresceimento de 27.000 

pessoas e variação positiva 1,52%.  

A população ocupada que era de 1.599.000 pessoas cresceu para 1.687.000, variação positiva 

de 88.000 pessoas, variação positiva percentual de 5,50%. No caso, o aumento da população 

ocupada veio parte da população desempregada  -61.000 pessoas - e 27.000 do aumento da 

PEA.  

A população desocupada (desempregados) foi reduzida em 61.000 pessoas, o que é demostrado 

pela queda de 181.000 para 120.000 pessoas. Assim, é possível expliar a melhora da taxa de 

desemprego do Estado que caiu para 6,64%.  Essa redução da população desocupada foi de -

33,7%.  

A população fora da força de trabalho (estão em idade ativa, porém não estão empregados e 

também não estão procurando emprego) ainda continua grande, sendo 917.000 pessoas no 3º 

trimestre de 2021.  

 

3.3 Dados de desemprego - 3º trimestre de 2021 

 

Tabela VI – Taxa de desemprego – 3º trimestre de 2021 

 

Taxa de desemprego 3º trimestre-2021 3º trimestre-2020 

Taxa de Desemprego Brasil (%)  12,64% 14,89% 

Taxa de desemprego MT (%) 6,64% 10,17% 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

 

A taxa de desemprego que é a razão da força de trabalho desocupada pela população 

economicamente ativa (PEA) caiu de 10,17% para 6,64% no 3º trimestre de 2021.  

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
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No caso do estado de Mato Grosso, houve maior contratação de desempregados em relação a 

população economicamente ativa. Desta forma houve maior redução da taxa de desemprego no 

estado de Mato Grosso quando comparado a redução da taxa de desemprego no Brasil.  No 

Brasil a taxa de desemprego, entre o 3º trimestre de 2020 e 3º trimestre de 2021,  reduziu de  

14,89% para 12,64%, enquanto no estado de Mato Grosso a redução foi de 10,17% para 6,64%. 

Enquanto a redução da taxa de desmprego no Estado foi de 3,46 (pontos percentuais) no Brasil 

esta redução foi de apenas 2,25 (pontos percentuais). Isso mostra que a  economia do estado de 

Mato Grosso pode estar se recuperando mais rapidamente que a média geral do Brasil.  

 


