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1 - APRESENTAÇÃO  

 

 

 

Os boletins socioeconômicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG 

apresentam conteúdo de caráter informativo em que os principais objetivos são entregar 

informações de maneira sistematizada e adequada para tomada de decisão, e a prestação de 

informações 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 junho de 2021. 

Neste 1º trimestre de 2021 apresentamos o Boletim 04/2021 que mais uma vez deixará de 

apresentar os dados para Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e do Município de Cuiabá 

em virtude da ausência de informações na pesquisa do IBGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
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 – MERCADO DE TRABALHO E RENDA  

 

 

2.1. Rendimento médio real, total - 1º trimestre de 2021 

 

Os dados da tabela I são do rendimento médio do trabalho principal, habitualmente recebido no 

mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais a valores do mês do meio do trimestre, total recebido, em 

reais.  

 

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

com rendimento do trabalho, rendimento total - 1º trimestre de 2021,em reais. 

 

Regiões administrativas 1º trimestre-2021 1º trimestre-2020 Var.% 

Brasil 2.467 2.446 0,86 

Norte 1.850 1.824 1,43 

Nordeste 1.641 1.676 -2,09 

Sudeste 2.830 2.820 0,35 

Sul 2.766 2.641 4,73 

Centro-Oeste 2.713 2.670 1,61 

Mato Grosso 2.391 2.425 -1,40 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5432 

 

 

As regiões Sudeste e Sul apresentaram os maiores rendimentos médios reais, sendo R$ 2.830,00 e 

R$ 2.766,00, respectivamente. Os menores rendimentos ficaram com nordeste e norte, sendo R$ 

1.641,00 e R$ 1.850,00, respectivamente. A região Centro-oeste e o Mato Grosso estão em 

situações intermediárias com R$ 2.713,00 e R$ 2.391,00, respectivamente. O rendimento médio 

de Mato Grosso ficou abaixo do rendimento médio do Brasil, sendo R$ 2.391,00 e R$ 2.467,00, 

respectivamente.  As variações das análises do 1º trimestre de 2021 sobre o 1º trimestre de 2020 

foram negativas para Nordeste e Mato Grosso com -2,09 e -1,40, respectivamente. As maiores 

variações positivas do período em análise ficaram com Sul e Centro-Oeste, sendo 4,73% e 1,61%, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5432
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Gráfico 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) - 1º trimestre de 2021 

 

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

 

 

 

2.2 Rendimento médio real recebido, por posição - 1º trimestre de 2021 

 

 

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

rendimento da população e posição segundo as categorias: empregado, empregador e trabalhador 

por conta própria.  

 

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

por posição de ocupação - 1º trimestre de 2021, em reais. 

 

Regiões Posição   1º trimestre 2021 1º trimestre 2020 Var.%  

Brasil  

Empregado 2.464 2.409 2,28 

Empregador 6.081 6.258 -2,83 

Conta Própria  1.905 1.847 3,14 

Centro-Oeste 

Empregado 2.754 2.614 5,36 

Empregador 6.052 5.936 1,95 

Conta Própria  2.016 2.080 -3,08 

Mato Grosso  

Empregado 2.321 2.290 1,35 

Empregador 7.021 6.042 16,20 

Conta Própria  2.022 2.118 -4,53 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5432 

 

 

Na tabela II encontram-se os dados do rendimento segundo as três regiões administrativas: Brasil, 

Centro-Oeste e Mato Grosso para as posições empregado, empregador e por conta própria.  

Em relação aos valores médios recebidos pelo empregado no 1º trimestre de 2021, constata-se o 
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maior rendimento para região Centro-Oeste com R$ 2.754,00 com variação positiva de 5,36%, 

sobre o 1º trimestre de 2020.  

O rendimento do empregado de Mato Grosso é menor que o rendimento do Brasil, sendo R$ 

2.321,00 e R$ 2.464,00, respectivamente. Verifica-se também que Mato Grosso teve a menor 

variação positiva sendo 1,35% para a posição de empregado.  

Os dados de rendimento recebidos pelo empregador demonstram que Mato Grosso, no 1º 

trimestre 2021, ficou com o maior rendimento no valor de R$ 7.021,00. O Estado também teve a 

maior variação positiva, 16,20%. Já o empregador do Centro-Oeste teve rendimento menor que o 

rendimento do Brasil, sendo R$ 6.052,00 e R$6.081,00, respectivamente. A situação do 

rendimento médio do Brasil teve variação negativa de -2,83% enquanto no Centro-oeste a variação 

foi de 1,95%.  

A situação do rendimento por conta própria é a que se mostrou com os menores rendimentos. 

Nesse grupo o maior rendimento ficou com Mato Grosso com valores de R$ 2.022,00 que também 

teve a maior variação negativa, -4,53%. No Centro-oeste o rendimento foi de R$ 2.016,00 e no 

Brasil R$ 1.905,00, respectivamente. Os dados desse rendimento para o Brasil apresentaram 

variação positiva de 3,14%, enquanto no Centro-oeste houve variação negativa de -3,08% .  

Destaque desse quadro para o rendimento dos empregadores de Mato Grosso, que mesmo em 

plena pandemia teve variação positiva de 16,20%.  

  

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

pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, empregador - 1º trimestre de 2021. 

 

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

 

 

2.3 Rendimento médio real, por grupo de atividades - 1º trimestre de 2021  

 

 

Os dados da tabela III mostram o rendimento médio real habitualmente recebido, por grupo de 
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atividades2, dados do Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso, valores em reais e variação do período 

do 1º trimestre de 2021. 

 

Tabela III - Rendimento médio e real habitualmente recebido por grupo atividades - 1º 

trimestre de 2021, em reais. 

 

Período/grupos de atividades   
1° trimestre-2021 1° trimestre-2020 Var. % 2021/2020 

Brasil CO MT Brasil CO MT Brasil CO MT 

Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, 

saúde humana e serviços sociais 3.896 4.810 3.955 3.676 4.588 3.632 5,98 4,84 8,89 

Informação, comunicação e 

atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e 

administrativas 3.467 3.395 2.771 3.582 3.393 3.056 -3,21 0,06 -9,33 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 1.463 2.398 2.644 1.486 2.361 2.455 -1,55 1,57 7,70 

Transporte, armazenagem e 

correio 2.208 2.128 2.279 2.375 2.505 2.601 -7,03 -15,05 -12,38 

Indústria geral 2.440 2.115 1.711 2.559 2.212 1.980 -4,65 -4,39 -13,59 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 1.970 2.066 2.126 2.028 2.165 2.221 -2,86 -4,57 -4,28 

Indústria de transformação 2.304 1.965 1.703 2.446 2.109 1.842 -5,81 -6,83 -7,55 

Outro serviço 1.842 1.940 1.635 1.902 2.153 2.025 -3,15 -9,89 -19,26 

Construção 1.776 1.883 1.864 1.915 2.083 2.193 -7,26 -9,60 -15,00 

Alojamento e alimentação 1.608 1.638 1.637 1.588 1.665 1.735 1,26 -1,62 -5,65 

Serviço doméstico 931 1.005 952 969 1.077 993 -3,92 -6,69 -4,13 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442 

 

 

Na tabela III apresenta-se o rendimento médio real por grupamentos de atividades, segundo os 

dados da PNADC, Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso.  

No 1º trimestre de 2021, o grupo com maior remuneração é administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com rendimento médio real de 

R$ 3.896,00, R$ 4.810,00, R$ 3.955,00, respectivamente para Brasil, Centro-oeste e Mato Grosso. 

Esse é também o grupo com maior variação positiva sendo 5,98%, 4,84% e 8,89%, 

respectivamente. O segundo grupo de atividades com maior rendimento foi informação, 

comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas com 

rendimento médio de R$ 3.467,00, R$ 3.395,00, R$ 2.771,00, respectivamente para Brasil, Centro-

oeste e Mato Grosso. Esse grupo apresentou variação negativa de -3,21 e -9,33% para Brasil e 

Mato Grosso, sendo que no Centro-oeste a variação foi positiva de 0,06%.  

                                        
2 A 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. 

 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5442
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Ainda no 1º trimestre de 2021 os dois grupos de atividade que apresentaram menores rendimentos 

foram outro serviço com rendimento de R$ 1.842,00, R$ 1.940,00, R$ 1.635,00 com variação 

negativa de -3,15%, -9,89%, -19,26%, respectivamente para Brasil, Centro-oeste e Mato Grosso. 

Já a construção, que inclui a construção civil, com rendimento de R$ 1.776,00, R$ 1.883,00, R$ 

1.864,00 com variações negativas de -7,26%, -9,60%, -15%, respectivamente para Brasil, Centro-

oeste e Mato Grosso.  

 

Gráfico III – 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 - 1º 

trimestre de 2021.   

 

 
 

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

 

 

Os dados da tabela III estão apresentados resumidamente no gráfico III. Os valores do gráfico 

representam o rendimento médio real, por grupos de atividades, do 1º trimestre de 2021.  

 

 

3. CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO E TAXA DE DESEMPREGO  

 

 

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

desocupada e taxa de desemprego são os usados pela metodologia adotada pelo IBGE na Pesquisa 
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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) - 1º trimestre de 2021 

 

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

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

 

 

 

Tabela IV – População em idade ativa (PIA) – 1º trimestre de 2021 - em mil 

 

Regiões administrativas 1º trimestre-2021 1º trimestre-2020 Var.% 2021-20 

Brasil 176.938 172.354 2,66 

Centro-Oeste 13.565 13.185 2,88 

Mato Grosso 2.822 2.739 3,03 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

                                        
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://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/pdfs/definicoes_sociais.pdf
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A população em idade ativa do Brasil no 1º trimestre de 2021 era de 176.938 milhões de pessoas, 

quando comparada ao 1º trimestre de 2020 observa-se crescimento de 4.584 milhões de pessoas, 

sendo a variação positiva de 2,66%. No Centro-Oeste o crescimento do período foi de 2,88% sobre 

os dados do 1º trimestre de 2020. Em Mato Grosso a PIA cresceu em 83.000 pessoas, variação 

positiva de 3,03%.  

 

3.2 Dados sobre a condições da população - 1º trimestre de 2021 

 

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

e VI.  

 

Tabela V– PIA, PEA, População ocupada, desocupada e fora da força de trabalho – 1º 

trimestre de 2021, em mil. 

 

Condições  1º trimestre-2021 1º trimestre-2020 Var. % 2021-20 

PIA 2.822 2.739 3,03 

PEA 1.808 1.835 -1,47 

Força trabalho - ocupada 1.629 1.679 -2,98 

Força trabalho - desocupada 180 156 15,38 

Fora da força de trabalho  1.014 905 12,04 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. . https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

 

 

A PIA cresceu 3,03% do 1º trimestre de 2021 em relação ao 1º trimestre de 2020, tendo o número 

de pessoas em idade ativa aumentado em 83.000 pessoas. Observa-se também uma redução na 

PEA de 27.000 pessoas. Significa que aproximadamente 110.000 pessoas, em idade superior a 14 

anos, ficaram na condição de fora da força de trabalho.   

A força de trabalho ocupada também reduziu em 50.000 pessoas, parte desse contingente 

aumentou a fila de desemprego, isso ao observar a força de trabalho desocupada, que aumentou 

em 24.000 pessoas.  

Essas situações podem ser visualizadas com os dados de variação negativa de -2,98% de aumento 

de Força de trabalho - ocupada, aumento de desocupados em 15,38% e fora da força de trabalho 

com aumento de 12,04%.  

 

3.3 Dados de desemprego - 1º trimestre de 2021 

 

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

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092
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Tabela VI – Taxa de desemprego - 1º trimestre de 2021 

 

Taxa de desemprego 1º trimestre-2021 1º trimestre-2020 

Taxa de Desemprego Brasil (%)  14,73% 12,20% 

Taxa de desemprego MT (%) 9,96% 8,50% 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4092 

 

Na tabela VI apresenta-se os dados da taxa de desemprego do Brasil e do Estado de Mato Grosso, 

comparativas do 1º trimestre de 2021 sobre o 1º trimestre de 2020. A taxa de desemprego do Brasil 

subiu 2,53 pontos, quando comparado o 1º trimestre de 2021 com o 1º trimestre de 2020. Já a taxa 

de desemprego de Mato Grosso subiu menos, 1,46 pontos. A situação de desemprego no Estado 

de Mato Grosso é menor em termos absolutos e em termos relativos, em comparação a situação 

de desemprego no Brasil.  

A situação da pandemia da Covid-19 tem se mostrado mais prejudicial ao emprego em outras 

regiões do país, em comparação com a situação de emprego no Estado. A taxa de desemprego no 

1º trimestre de 2021 no Brasil atingiu níveis recordes, com 14,73% no 1º trimestre de 2021, 

enquanto que a maior taxa de desemprego do Estado só foi observado,  nos últimos anos,  no 1º 

trimestre de 2017, quando atingiu 10,5%. No Brasil, haviam 14.805.000 de pessoas que estavam 

desocupadas no 1º trimestre de 2021, enquanto em Mato Grosso eram 180.000 pessoas.  

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os dados analisados mostraram aumento do rendimento médio real habitualmente recebido, 

rendimento total, em quatro das cinco de todas as regiões. Nas regiões, apenas o Nordeste 

apresentou variação negativa de -2,09% no rendimento total. A região Sul se destacou com a maior 

variação positiva de 4,73% , no 1º trimestre de 2021 sobre o 1º trimestre de 2020.  

Em relação aos dados de rendimento médio por grupo de atividades, observa-se que quase todas  

as atividades tiveram perda de rendimento médio quando analisada a variação do 1º trimestre de 

2021 sobre o 1º trimestre de 2020. De todos os grupos da tabela apenas a atividade de 

administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais 

apresentou dados com variação positiva para Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso.  

Os dados de desemprego mostraram aumento na taxa de desemprego do Brasil que atingiu 

números recordes com 14,73%, enquanto a situação de desemprego em Mato Grosso foi de 9,96%. 

No estado de Mato Grosso a taxa de desemprego do 1º trimestre de 2021 embora alta está longe 

de ser a maior taxa de desemprego dos últimos tempos. 

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