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1 - Apresentação   
 

Os boletins socioeconômicos 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 acuradas para a sociedade. 

Os dados e informações contidos neste Boletim são estruturados com periodicidade 

trimestral, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua 

(PNADC), e de forma geral, se limitam a exibir números e valores, participações e variações 

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

comportamentais e decisões de caráter político.  

Integram este Boletim dados da PNADC1, tabelas 4093 e 5442 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) capturados no mês de abril, bem como informações a 

respeito do mercado de trabalho e renda no estado de Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 
são tabelas com dados da pesquisa. As tabelas usadas foram as 4093 e 5442. 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-
mensal.html?=&t=o-que-e 
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2 – MERCADO DE TRABALHO E RENDA  
 

2.1. Rendimento médio real habitualmente recebido - 1º trimestre-2020 
 

Os dados da tabela I são do rendimento médio habitualmente recebido do trabalho principal 

que as pessoas ocupadas auferiram na semana de referência, deflacionados a preços do 

mês do meio do trimestre.  

 

Tabela I - Rendimento médio e real, do trabalho principal e de todos os trabalhos, 
efetivamente recebido – total 

Regiões administra�vas 1º trimestre 2019 1º trimestre 2020 Var. % trimestral 2020-19 
Brasil 2533 2554 0,83 
Norte 1837 1867 1,63 
Nordeste 1702 1726 1,41 
Sudeste 2905 2958 1,82 
Sul 2813 2805 -0,28 
Centro-Oeste 2857 2736 -4,24 
Mato Grosso 2516 2470 -1,83 
Cuiabá (MT) 3011 3256 8,14 
Vale do Rio Cuiabá (MT) 2778 2791 0,47 

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

 

Observamos que a maior remuneração do rendimento médio real, do trabalho principal e de 

todos os trabalhos, entre as regiões, foi observada na região sudeste, com rendimentos de 

R$2.905,00 e R$ 2.958,00, respectivamente, para 1º trimestre de 2019 e 2020, com uma 

variação positiva de 1,82%. A região centro-oeste tem o segundo maior rendimento médio, 

com R$ 2.857,00 e R$ 2.736,00, respetivamente, 1º trimestre de 2019 e 2020, embora tenha 

observado uma variação negativa de -4,24%.  

O rendimento médio no estado de Mato Grosso foi de R$ 2.516,00 e R$2.470,00, 

respectivamente, nos 1º trimestres de 2019 e 2020, com variação negativa de -1,83%. Por 

sua vez, no município de Cuiabá, o rendimento subiu de R$3.011,00 em 2019 para 

R$3.256,00 em 2020, com variação positiva de 8,14%.  
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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), no Brasil, Regiões, estado de Mato Grosso, e 
Cuiabá e Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá (MT), 1º trimestre de 2019 e 1º 
trimestre de 2020.  

 

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

 

 

2.2 Rendimento médio real habitualmente recebido, por sexo - 1º trimestre -2020 
 

O rendimento médio real habitualmente recebido pelo trabalho principal, segundo gênero, 

revela a disparidade de rendimento da população segundo o gênero.  

 

Tabela II - Rendimento médio e real, do trabalho principal e de todos os trabalhos, 
efetivamente recebido – por sexo 

 

Regiões Gênero 
1º trimestre 
2019 

1º trimestre 
2020 

Var.% trimestral 
2020-19 

Var. % Gênero  
trimestral 2020 

Brasil  
Homem  2760 2815 1,99   
Mulher  2236 2214 -0,98 -21,35 

Norte 
Homem  1896 1909 0,69   
Mulher  1742 1802 3,44 -5,61 

Nordeste 
Homem  1791 1830 2,18   
Mulher  1578 1581 0,19 -13,61 

Sudeste 
Homem  3202 3329 3,97   
Mulher  2536 2498 -1,50 -24,96 
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Sul 
Homem  3164 3154 -0,32   
Mulher  2362 2357 -0,21 -25,27 

Centro-Oeste 
Homem  3190 3053 -4,29   
Mulher  2424 2323 -4,17 -23,91 

Mato Grosso  
Homem  2802 2750 -1,86   
Mulher  2098 2063 -1,67 -24,98 

Cuiabá 
Homem  3439 3817 10,99   
Mulher  2509 2544 1,39 -33,35 

Vale do Rio 
Cuiabá 

Homem  3103 3266 5,25   
Mulher  2382 2204 -7,47 -32,52 

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

 

A tabela II apresenta os dados do rendimento por região administrativa, separadas por 

gênero. O primeiro ponto observável é que em todas as regiões o gênero feminino tem menor 

rendimento que o gênero masculino sendo as maiores diferenças em Cuiabá com -33,35% 

e Vale do Rio Cuiabá -32,52% e as menores na região norte com -5,61% e nordeste -13,61%.  

Os rendimentos do município de Cuiabá são os mais elevados entre o conjunto de dados 

analisados, sendo da ordem de R$ 3.817,00 no 1º trimestre 2020 e R$ 3.439,00 do 1º 

trimestre 2019, para gênero masculino, com variação positiva de 10,99%.  Quanto ao 

rendimento do gênero feminino, foram de R$2.544,00 no 1º trimestre 2020 e R$2.509,00 do 

1º trimestre 2019, com variação positiva de 1,39%. 

Entre as regiões, as maiores perdas de rendimento ficaram com o centro-oeste, com -4,29% 

para homens e -4,17% para mulheres. Por sua vez, o Vale do Rio Cuiabá, 

surpreendentemente apontou perda de rendimento para mulheres de -7,47%, e variação 

positiva de 5,25% para os homens. 

   

2.3 Rendimento médio real habitualmente recebido no trabalho principal, por 

principais grupos de atividades – 1º trimestre -2020 

 

Os dados da tabela III trazem o rendimento médio real habitualmente recebido do trabalho 

principal, por grupos de atividades, deflacionados pelos dados do mês do meio do trimestre.  
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Tabela III - Rendimento médio e real, do trabalho principal e de todos os trabalhos, efetivamente 
recebido por grupo atividades – Brasil, centro -oeste e Mato Grosso - 1º trimestre 2019 e 1º 
trimestre 2020 

 

Grupamento de a�vidades  
1° trim. 2019 1° trim. 2020 Var. % 2020-19 

Brasil CO MT Brasil CO MT Brasil CO MT 
Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 

1373 2143 2324 1409 2230 2326 2,62 4,06 0,09 

Indústria geral 2392 2105 1895 2432 2095 1876 1,67 -0,48 -1,00 

Indústria de transformação 2279 2019 1828 2324 1997 1745 1,97 -1,09 -4,54 

Construção 1786 1972 1993 1818 1971 2078 1,79 -0,05 4,26 

Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

1901 2037 2109 1925 2049 2104 1,26 0,59 -0,24 

Transporte, armazenagem e correio 2288 2632 2816 2257 2373 2465 -1,35 -9,84 -12,46 

Alojamento e alimentação 1474 1587 1540 1508 1577 1644 2,31 -0,63 6,75 

Informação, comunicação e 
a�vidades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administra�vas 

3361 3591 2879 3406 3221 2896 1,34 -10,3 0,59 

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

3549 4442 3533 3490 4353 3441 -1,66 -2 -2,6 

Outro serviço 1803 1857 1751 1807 2042 1918 0,22 9,96 9,54 

Serviço domés�co 944 1014 969 920 1020 941 -2,54 0,59 -2,89 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE 

 

De acordo com dados da PNADC em Mato Grosso, o maior rendimento dentre os 

grupos de atividades foi observado em “Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais” , com R$ 

3.490,00, R$ 4.353,00 e R$ 3.441,00, respectivamente para Brasil, Centro-Oeste e 
Mato Grosso. O segundo maior rendimento do grupo é da atividade de “Informação, 

comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas” , com R$3.406,00, R$3.221,00 e R$2.896,00, respectivamente 

para Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso.   

Em relação a coluna de variação 2020-2019 que mede em cada região os valores de 

rendimentos do 1º trimestre de 2020 sobre o 1º trimestre de 2019, temos as maiores 
variações negativas dos rendimentos nas atividades de “transporte, armazenagem 

e correio” com queda nas três regiões, sendo Brasil -1,35%; Centro-Oeste -9,84% e 

Mato Grosso com -12,46%. A segunda maior variação negativa ficou com a 

atividades de “Informação, comunicação e atividades �nanceiras, imobiliárias, 

pro�ssionais e administrativas”  com queda de -10,30% no Centro-Oeste. A 
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terceira maior queda foi da “indústria de transformação”  que apresentou queda de 

-4,54% no trimestre analisado em Mato Grosso. 
 

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, com rendimento de 
trabalho (Reais) por grupo de atividades, Brasil, Centro -Oeste, Mato Grosso, 1º trimestre de 2020.   

 

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

 

2.4 População ocupada, desocupada e taxa de desemprego - 1º trimestre -2020 

 

Os dados e conceitos usados para compreensão da tabela IV são os empregados pela 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. A 

população em idade ativa (PIA) ou população em idade de trabalhar, é o conjunto das 

pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica, com idade acima de 14 

anos. A população economicamente ativa (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 para exercer algum tipo de atividade remunerada, com base na semana 

de referência da pesquisa. A força de trabalho desocupada é a população acima de 14 anos 

que, por algum motivo, não está exercendo atividades remuneradas, mas esteve procurando 
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emprego na semana de referência da pesquisa. A força de trabalho ocupada é composta 

pelas pessoas que na semana de referência estavam ocupadas, e o conceito de fora da força 

de trabalho representa as pessoas que não estavam ocupadas nem desocupadas, na 

semana de referência da pesquisa2. 

 

Tabela IV – População em idade ativa, Brasil, Centro -Oeste, Mato Grosso, Cuiabá e Vale do Rio 
Cuiabá – 1º trimestre 2020 - em mil 

 

Local 1º trimestre 2019  1º trimestre 2020  Var.% 2020-19 
Brasil 170.500 172.354 1,09 
Centro-Oeste 13.017 13.185 1,29 
Mato Grosso 2.721 2.739 0,66 
Cuiabá-MT 494 497 0,61 
Vale do Rio Cuiabá 734 750 2,18 

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

 

A população em idade ativa do Brasil no 1º trimestre de 2020 era de 172.354.000 de pessoas, 

com variação positiva no período de 1,09% sobre o mesmo período do ano anterior, que era 

de 171.500.000 de pessoas, um acréscimo nominal de 2.354.000 de brasileiros que atingiram 

idade superior a 14 anos. A população em idade ativa do Região do Vale do Rio Cuiabá teve 

variação positiva de 2,18% no período analisado, com crescimento de 16.000 mil pessoas, 

de 734.000 para 750.000. Já no estado de Mato Grosso e Cuiabá os contingentes de 

crescimento da população em idade ativa foram menores, sendo 18.000 e 3.000 pessoas, 

respectivamente crescimento positivo de 0,66% e 0,61%.   

 
Tabela V– População ocupada, desocupada e taxa de desemprego do estado de Mato Grosso – 1º 
trimestre de 2020 - em mil 

 

Condições da população em idade ativa 
1º trimestre 

2019 
1º trimestre  

2020 
Var. % 

2019-20 
População em idade ativa (PIA) 2.721 2.739 0,66 
População economicamente ativa (PEA) 1.813 1.835 1,21 
Força trabalho - ocupada 1.648 1.679 1,88 
Força trabalho - desocupada 165 156 -5,45 
Fora da força de trabalho  908 905 -0,33 

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

 

                                                             
2 
file:///C:/Users/user/Desktop/home%20office/Bole�ns/Bole�m%20emprego%20e%20renda/glossario_pna
dc_mensal.pdf. Os conceitos empregados nesse tópico foram re�rados do glossário do IBGE. 
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A Tabela V evidencia que a força de trabalho ocupada cresceu 1,88% no período avaliado, 

o que representa 31.000 pessoas a mais. Por outro lado, a população desocupada 

apresentou queda de 5,45% ou 9.000 pessoas. Já a população economicamente ativa 

aumentou 1,21%, cerca de 22.000 pessoas. A população fora da força de trabalho 

apresentou leve queda, de 0,33%, ou 3.000 pessoas. 
 
Tabela VI – Taxa de desemprego Brasil, Mato Grosso, Cuiabá e Vale do Rio Cuiabá - 1º 
trimestre de 2020 
 

 

Condições da população em idade a�va 1º trimestre 2019 1º trimestre 2020 
Taxa de desemprego Brasil (%)  12,7 12,2 
Taxa de desemprego Mato Grosso (%) 9,1 8,5 
Taxa de desemprego Cuiabá (%) 12,7 12,2 

Taxa de desemprego Vale do Rio Cuiabá (%) 11,7 11,3 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE 

 
A taxa de desemprego no Brasil teve queda de 12,7% para 12,2%. Em Mato Grosso 

observamos uma redução da ordem de 0,6%, passando de 9,1% em 2019 para 8,5% em 

2020. Nota-se que o município de Cuiabá a Capital, apresenta taxas idênticas às observadas 

no Brasil.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os dados dos rendimentos analisados mostram queda dos rendimentos na região centro-

oeste em comparação com os dados de outras regiões do país. No estado de Mato Grosso 

a queda foi de -1,83% sobre os rendimentos do 1º trimestre de 2019. Contudo, Cuiabá teve 

crescimento no rendimento com variação positiva de 8,14%.  

Em relação a taxa de desemprego vimos que a taxa do Brasil reduziu de 12,70% para 12,2% 

nos trimestres analisados e Cuiabá acompanhou essa mesma taxa, mas em relação ao 

estado de Mato Grosso a taxa de desemprego registrada é bem menor, sendo 9,10% e 

8,50%, respectivamente para o 1º trimestre de 2019 e 2020. Em relação a taxa de 

desemprego do primeiro trimestre de 2019 o desemprego no trimestre de 2020 caiu 0,60 

pontos percentuais. 
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