
 
 

 

A EVOLUÇÃO RECENTE DO EMPREGO FORMAL EM MATO GROSSO 

A evolução do fluxo de empregos formais em Mato Grosso – saldo entre 

contratação e demissões – nos últimos 03 anos medido pelo CAGED – 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - do Ministério do Trabalho 

e Emprego, pode ser assim discriminada: 

 

A tabela mostra que os resultados do ano passado, mostram uma nítida 

recuperação do emprego formal em nosso Estado, em relação a 2016 e a 

2015, quando foram geradas perdas de -14.570 e de -17.990 vagas formais de 

emprego, respectivamente. 

No ano passado, em Mato Grosso, praticamente todos os setores econômicos  

tiveram desempenho positivo, exceto a indústria extrativa mineral com -3 vagas 

e a construção civil, com -434 vagas, conforme mostra a tabela. 

O setor de serviços liderou a recuperação da geração de empregos com + 

5.213 vagas, seguido pela agropecuária com + 4.292, a indústria, com + 4.038 

e o comércio com +2.418 novas vagas. 

Os resultados positivos do ano passado, quanto à recuperação na geração de 

empregos formais de nosso Estado são mais impressionantes quando se 

considera o total acumulado de + 15.985 novas vagas, quando comparadas as 

perdas e cortes de vagas dos dois anos anteriores. 

 

 

Setores Economicos 2015 2016 2017

Indústria Extrativa Mineral -558 -201 -3

Indústria de Transformação -8.716 -3.964 4.260

Serv Ind Util Pública - SIUP 684 140 215

Construção Civil -6.742 -8.003 -434

Total da Indústria -15.332 -12.028 4.038

Comércio -4.078 -5.146 2.418

Serviços 3.293 -3.482 5.213

Administração Pública -5 -46 24

Agropecuária 1.552 2.712 4.292

TOTAL ESTADUAL -14.570 -17.990 15.985

Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego
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Aos cortes de - 17.990 vagas formais de 2016 se deve somar as perdas de -

14.570 vagas formais  de 2015, o que resulta num total acumulado  de - 32.560 

vagas formais de empregos, eliminadas em Mato Grosso,  no período 2015 e 

2016 e que felizmente, foram totalmente recuperadas em 2017  ainda com um 

saldo positivo de + 15.985 novas vagas, o que representa estatisticamente, a 

criação  acumulada de + 48.545 vagas formais, o que é surpreendente e  

significativo. 

No mesmo raciocínio, registra-se também o desempenho espetacular da 

indústria estadual, que saindo de um corte acumulado de -15.332 vagas 

formais de empregos em 2015 e de - 12.028 vagas em 2016, portanto de um 

saldo negativo total de - 27.360 vagas no período.  

Em 2017 a indústria matogrossense  ainda gerou um saldo positivo de + 4.038 

novas vagas, o que estatisticamente, corresponde a uma recuperação de + 

31.398 vagas formais de emprego, o que representa praticamente 65% do total 

+ 48.545 vagas geradas no Estado, nos últimos 03 anos. 

Tais resultados mostram de forma inconteste que em Mato Grosso, o ano 

passado foi mesmo de plena recuperação da crise econômica, quanto à 

geração de empregos formais. 
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