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1 - APRESENTAÇÃO  
 

 

 

Os boletins socioeconômicos da SEPLAG apresentam conteúdo de caráter informativo em que o 

principal objetivo é 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) do IBGE, e de 

forma geral, se limitam a exibir números e valores do Estado, participações e variações positivas e 

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

caráter político. Os dados são da PNADC 1 (das tabelas 4093 e 5442), capturados no mês de março de 

2021.  

Nesse boletim 02/2021 deixaremos de apresentar os dados de emprego e renda da região metropolitana 

do vale do rio Cuiabá e do Município de Cuiabá como vínhamos apresentando anteriormente. A 

PNADC não apresentou mais esses dados para o ano 2020 devido as dificuldades da Pandemia da 

Covid-19, segundo informações 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. A tabela usada foi 5432. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5432 
 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5432
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2 – MERCADO DE TRABALHO E RENDA  
 

 

2.1. Rendimento médio2 real habitualmente recebido por mês - 4º trimestre-2020 

 

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

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

Tabela I - Rendimento médio3 real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, com 

rendimento do trabalho, Total - 4º trimestre de 2020 e 4º trimestre de 2019.  

 

Regiões administrativa 4º trimestre 2020 4º trimestre 2019 Var.% 

Brasil 2.438 2.357 3,44 

Norte 1.817 1.797 1,11 

Nordeste 1.633 1.613 1,24 

Sudeste 2.819 2.692 4,72 

Sul 2.683 2.592 3,51 

Centro-Oeste 2.689 2.611 2,99 

Mato Grosso 2.465 2.346 5,07 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE 

 

Observamos que a maior remuneração entre as regiões, foi verificada na região sudeste, com 

rendimentos de R$ 2.819,00 e R$ 2.692,00, respectivamente, para 4º trimestre de 2020 e 2019, 

resultando numa variação foi positiva de 4,72%. A região centro-oeste tem o segundo maior rendimento 

médio real, com R$ 2.689,00 e R$ 2.611,00, respectivamente 4º trimestre de 2020 e 2019, com variação 

positiva de 2,99%. O rendimento médio real do Estado de Mato Grosso foi R$ 2.465,00 e R$ 2.346,00, 

respectivamente no 4º trimestre de 2020 e 2019, com variação positiva de 5,07%. Os rendimentos do 

Estado têm valor intermediário entre os piores e os melhores das regiões, mas a variação positiva do 

rendimento no Estado foi maior que a variação média de todas as regiões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  
3 As tabelas de rendimento da PNADC têm como padrão a unidade de medida de valor do Brasil – Real.  
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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), Brasil, Regiões e Estado de Mato Grosso - 4º trimestre de 2020 e 4º trimestre de 

2019.  

 

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

 

2.2 Rendimento médio real recebido por posição na ocupação - 4º trimestre-2020 

 

O rendimento médio real do trabalho principal habitualmente recebido, por posição na ocupação no 

trabalho principal, revela o rendimento da população desagregando entre rendimento do empregado, 

empregador e trabalhador por conta própria.  

 

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

posição ocupação - Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso - 4º trimestre 2020 e 4º trimestre 2019 

 

Regiões Posição ocupação 4º trimestre 2020 4º trimestre 2019 
Var.% trimestral 

2020-2019 

Brasil  

Empregado 2.441 2.308 5,76 

Empregador 6.173 6.232 -0,95 

Conta Própria  1.802 1.784 1,01 

Centro-Oeste 

Empregado 2.687 2.584 3,99 

Empregador 6.180 5.663 9,13 

Conta Própria  2041 2.010 1,54 

Mato Grosso  

Empregado 2.281 2.209 3,26 

Empregador 6.864 5.817 18,00 

Conta Própria  2.254 2.091 7,80 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE 

 

 

A tabela II mostra os dados do rendimento por região administrativa e por posição na ocupação Brasil, 

Centro-Oeste e Mato Grosso e compara o 4º trimestre 2020 com o 4º trimestre 2019, mostrando o valor 

médio real recebido por região e a variação entre os dois períodos.  

Em relação aos valores médios recebidos pelo empregado no 4º trimestre 2020, temos o maior valor 

para região Centro-oeste com R$ 2.687,00 seguido pelo Brasil com R$ 2.441,00 e por último Mato 

Grosso com R$ 2.281,00. As variações positivas dos valores recebidos foram maiores para o Brasil 

com 5,76%, Centro-Oeste com 3,99% e Mato Grosso com 3,26%. 
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Os dados dos valores médios recebidos pelo empregador mostram que no 4º trimestre de 2020, Mato 

Grosso teve a maior remuneração com R$ 6.864,00, seguido por Centro-oeste com R$ 6.180,00 e Brasil 

R$ 6.173,00. As variações positivas também foram maiores para Mato Grosso com 18%, seguido do 

Centro-oeste com 9,13% e Brasil queda de 0,95%.  

Os dados dos valores médios recebidos pelo trabalhador por conta própria foram os que apresentaram 

os menores rendimentos nas três regiões analisadas. O maior rendimento foi observado em Mato 

Grosso com R$ 2.254,00, seguido de Centro-oeste com R$ 2.041,00 e a menor delas para o Brasil com 

R$ 1.802,00. A maior variação positiva foi do Mato Grosso com 7,80%, seguida do Centro-Oeste com 

1,54% e por último a variação desses rendimentos no Brasil com 1,01%.  

Os rendimentos do empregador para Mato Grosso tiveram variação positiva quase duas vezes maior 

que a variação do Centro-oeste enquanto a variação no Brasil foi negativa em -0,95% mostrando que a 

atividade de empregador se encontra com boa capacidade de expansão e remuneração.   

 

Gráfico 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), trabalhador por conta própria - Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso - 4º 

trimestre de 2020 e 4º trimestre de 2019.  

 

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

 

 

  2.3 Rendimento médio real habitualmente por atividades - 4º trimestre -2020  

 

 

Os dados da tabela III mostram o rendimento médio real habitualmente recebido, por grupamento de 

atividades4 no trabalho principal, deflacionados pelos dados do mês do meio do trimestre, dados do 

Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso, valores em reais e variação do período do 4º trimestre - 2020 para 

o 4º trimestre - 2019. 

 

 

                                        

4 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 III - Rendimento médio e real habitualmente recebido por grupo atividades – Brasil, 

Centro-oeste e Mato Grosso -4º trimestre 2020 e 4º trimestre 2019 

 

Grupamento de atividades  
4° trim. 2020 4° trim. 2019 Var. % 

Brasil  CO MT Brasil  CO MT Brasil  CO MT 
Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, saúde 

humana e serviços sociais 3.728 4.635 3.636 3.621 4.563 3.530 2,95 1,58 3,00 

Informação, comunicação e atividades 

financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas 3.512 3.439 4.217 3.496 3.336 2.961 0,46 3,09 42,42 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura 1.450 2.277 2.224 1.418 2.172 2.145 2,26 4,83 3,68 

Transporte, armazenagem e correio 
2.158 2.218 2.496 2.333 2.552 2.693 -7,50 

-

13,09 -7,32 

Indústria geral 2.540 2.150 2.036 2.439 2.091 2.105 4,14 2,82 -3,28 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 1.958 2.142 2.129 1.949 2.098 2.122 0,46 2,10 0,33 

Outro serviço 1.809 1.974 1.767 1.815 2.014 1.921 -0,33 -1,99 -8,02 

Indústria de transformação 2.413 1.966 2.016 2.312 2.009 1.999 4,37 -2,14 0,85 

Construção 
1.798 1.909 1.909 1.828 2.070 2.261 -1,64 -7,78 

-

15,57 

Alojamento e alimentação 
1.484 1.631 1.620 1.571 1.676 1.822 -5,54 -2,68 

-

11,09 

Serviço doméstico 896 993 907 942 1.037 961 -4,88 -4,24 -5,62 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral - IBGE 

 

Na tabela III podemos verificar o rendimento médio real por grupamentos de atividade, segundo os 

dados da PNADC, Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso. No 4º trimestre 2020 o maior rendimento médio 

real dentre os grupos de atividades foi observado em “Administração pública, defesa, seguridade 

social, educação, saúde humana e serviços sociais”, com R$ 4.635,00, R$ 3.728,00 e R$ 3.636,00, 

respectivamente para o Centro-Oeste, Brasil e Mato Grosso. Embora Centro-oeste tenha tido o maior 

rendimento mensal, teve também a menor variação positiva do 4º trimestre 2020 sobre o 4º trimestre 

2019, sendo 1,58%, seguido por Brasil com 2,95% e 3%, respectivamente, Mato Grosso e Brasil. A 

segunda maior remuneração foi da atividade “Informação, comunicação e atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e administrativas “ com R$ 4.217,00 para Mato Grosso, seguida de Brasil 

com R$ 3.512,00 e Centro-Oeste com R$ 3.439,00. A maior variação positiva dessa atividade foi no 

Mato Grosso com 42,42%, Centro-oeste teve 3,09% e Brasil apenas 0,46%. Os dados que mostram a 

maiores perdas de remuneração foram verificados na “ construção “ com -15,57%, -7,58% e -1,64, 

respectivamente, Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil e “ Transporte, armazenagem e correio “ com 

-13,09%, -7,50%, -7,32%, respectivamente para Centro-oeste, Brasil e Mato Grosso.  
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Gráfico 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, Mato Grosso - 4º trimestre de 2020.   

 

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

 

 
 

 

3. POPULAÇÃO OCUPADA, DESOCUPADA E TAXA DE 

DESEMPREGO  
 

 

Os dados e conceitos usados para compreensão desse tópico são aqueles mesmo usados na Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE com base na tabela 

54325.  

Os principais conceitos para entendimentos dessas informações são: 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 emprego na semana 

de referência da pesquisa. A força de trabalho ocupada é composta pelas pessoas que na semana de 

                                        

5 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/4093. 
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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 pesquisa6. 

3.1 População em idade ativa - 4º trimestre 2020 
 

A população em idade ativa é a população acima de 14 anos em condições de trabalho. Apresentamos 

a PIA para Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso, bem como as variações do período analisado.  

 

Tabela IV – População em idade ativa, Brasil, Centro-Oeste, Mato Grosso – 4º trimestre 2019 e 

2020 - em mil pessoas 

 

Regiões administrativas 4º trimestre 2020 4º trimestre 2019 Var.% 2020-19 

Brasil 176.362 171.613 2,77 

Centro-Oeste 13.516 13.109 3,10 

Mato Grosso 2.834 2.714 4,42 

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

 

A população em idade ativa do Brasil no 4º trimestre de 2020 era de 176.362 de pessoas, com variação 

positiva no período de 2,77 sobre o 4º trimestre de 2019. Tecnicamente foram 4.749.000 de pessoas 

que atingiram as condições de trabalho no período. A população em idade ativa do Região Centro-

Oeste cresceu 3,10% tendo um crescimento de 407.000 pessoas aptas a trabalhar. Já a PIA do estado 

de Mato Grosso teve maior crescimento proporcional da PIA no período com 120.000 pessoas, com 

variação positiva de 4,42%.  

 

 

Tabela V– População ocupada, desocupada, Mato Grosso –4º trimestre de 2019 e 2020 - em mil 

pessoas 

 

Condições da população em idade ativa 4º trimestre - 2020 4º trimestre - 2019 
Var. % 

2020-19 

População Idade Ativa (PIA) 2.834 2.714 4,42 

População economicamente ativa (PEA) 1.850 1.808 2,32 

Força trabalho - ocupada 1.660 1.693 -1,95 

Força trabalho - desocupada 190 116 63,79 

Fora da força de trabalho  983 906 8,50 

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

 

 

                                        

6 

file:///C:/Users/user/Desktop/home%20office/Boletins/Boletim%20emprego%20e%20renda/glossario_p

nadc_mensal.pdf. Os conceitos empregados nesse tópico foram retirados do glossário do IBGE. 

file:///C:/Users/user/Desktop/home%20office/Boletins/Boletim%20emprego%20e%20renda/glossario_pnadc_mensal.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/home%20office/Boletins/Boletim%20emprego%20e%20renda/glossario_pnadc_mensal.pdf
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A Tabela V evidencia o crescimento da população em idade ativa em 4,42% no período do 4º trimestre 

– 2020 sobre o 4º trimestre – 2019, sendo em números absolutos 120.000 novas pessoas aptas ao 

mercado de trabalho.   

A população economicamente ativa também cresceu 2,32% sendo em números absolutos 42.000 

pessoas. A força de trabalho ocupada (representa a população trabalhando) reduziu em -1,95%, sendo 

o total de 33.000 pessoas.  

Por último, a população desocupada (desempregada) cresceu em 74.000 pessoas, sendo a variação de 

63,79%, atingido 190.000 pessoas no 4º trimestre – 2020, contra os 116.000 do 4º trimestre – 2019.  

A variação positiva de 63,79% na população desocupada tem sentido inverso, quanto maior, pior. 

Assim, o total de desempregados procurando emprego passou de 116.000 para 190.000 mil, acréscimo 

de 74.000 pessoas.  

A população fora da força de trabalho também cresceu em 8,50%, sendo esse crescimento de 77.000 

pessoas.  

 

Tabela VI – Taxa de desemprego Brasil, Mato Grosso - 4º trimestre de 2020 e 4º trimestre de 

2019 

 
 

Taxa de desemprego 4º trimestre 2020 4º trimestre 2019 
Var. % 2020-

19 

Taxa de Desemprego Brasil (%)  13,9% 11% 26,36 

Taxa de desemprego MT (%) 10,3% 6,4% 60,93 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral – IBGE 

 

 

As taxas de desemprego verificadas do período do 4º trimestre 2019 são taxas verificadas no período 

de economia normal, anterior ao evento da pandemia da Covid-19, mas num momento de retomada de 

crescimento econômico. Assim, os dados do 4º trimestre 2019 refletem a situação da economia do 

estado de Mato Grosso que estava em processo de recuperação econômica. Já as taxas do 4º trimestre 

2020 refletem a situação da economia do Estado em situação de forte contração devido a pandemia. 

Embora as taxas de desemprego do período de 2019 já estivessem ruins, com a pandemia a situação se 

agravou.  

A taxa de desemprego no Brasil atingiu índice recorde de 13,90% no 4º trimestre 2020 e quando 

comparamos aos 11% do período anterior, 2019, verificamos uma variação positiva de 26,36%, 

mostrando um agravamento do desemprego do Brasil. Mas a variação de 60,70% de crescimento nas 

taxas de desemprego no Estado demonstra que a situação foi mais grave para Mato Grosso. A taxa de 

desemprego passou de 6,4% no 4º trimestre 2019 para 10,3% no 4º trimestre 2020.  

 
 

 



|| Boletim de Informações Socioeconômicas ||  12

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Os dados analisados mostraram crescimento do rendimento médio real habitualmente recebido com 

rendimento do trabalho para todas as regiões e Brasil, dados totais, ainda que no período da pandemia. 

A região com maior variação positiva de rendimento foi a região Sudeste com 4,07%. A região Centro-

Oeste teve variação positiva de 2,99% e região Sul, 3,51%.  As menores variações foram da região 

Norte com 1,11% seguida pela região Nordeste com 1,24%.  

A remuneração média real por atividades mostrou que a atividade que teve maior rendimento e maior 

variação positiva foi “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas” com variação de 42,42% no período. O grupo atividade que inclui 

os servidores públicos “Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana 

e serviços sociais” foi o que apresentou maior remuneração no 4º trimestre 2020, mas é também um 

dos que mais vem apresentando perda de rendimento, pois a variação positiva em Mato Grosso foi de 

apenas 3%, embora tenha outros grupos que apresentaram variação negativa de remuneração.  

Em relação a taxa de desemprego, os dados mostram crescimento maior da taxa de desemprego no 

Estado de Mato Grosso quando comparado ao crescimento da taxa de desemprego do Brasil. A taxa de 

desemprego do Estado subiu de 6,4% para 11%, do 4° trimestre 2019 para 4° trimestre 2020, 

crescimento de 60,93%.  
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