
 
 

Análise do saldo do CAGED para Março de 2021 

 

Aspectos gerais da indústria:  

Em março, a indústria saiu da quarta posição alcançada em fevereiro e se 

tornou o segundo grande grupamento de atividade econômica com maior Saldo 

de funcionários. 

O saldo de funcionários da indústria Mato-Grossense chegou a 1.221 

terminando o mês de março, com um estoque de 123.296 crescendo 1% em 

relação a fevereiro de 2021. Colíder (163), Várzea Grande (122) e Cuiabá (104) 

são respectivamente, os municípios que apresentaram maior saldo no mês de 

março (CAGED, 2021). 

A atividade que se destacou em Colíder foi a de Abate de Reses, Exceto 

Suínos totalizando um saldo de 165 funcionários. 

Por outro lado, Paranatinga (-121), Mirassol D’Oeste (-31) e Confresa (-23) 

foram os municípios com o menor saldo de contratação (CAGED, 2021). Em 

Paranatinga, a atividade de maior queda é justamente, a destacada em 

Colíder, sendo assim, o Abate de Reses, Exceto Suínos teve um saldo de -123 

funcionários no município.  

Saldo setorial da indústria: 

Em relação ao saldo industrial mato-grossense, a indústria de transformação foi 

responsável por 83% do saldo total do mês de março, contabilizando 1019 

funcionários. Diante disto, as atividades com maior saldo dentro deste 

agrupamento foram:  

 Fabricação de Produtos Alimentícios: 359 

 Fabricação de Produtos de Madeira: 151 

 Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos: 

129. 

A condição oposta é apresentada pela atividade de Fabricação de Produtos 

Químicos com -86 de saldo. Em um nível mais desagregado, identifica-se que 

deste valor -76 advém da fabricação de adubos e fertilizantes.  

Os vínculos empregatícios em destaque na indústria e apresentados nos 

resultados de março foram:  



 
 Embaladores e Alimentadores de Produção com saldo de 235 

 Trabalhadores Artesanais na Agroindústria, na Indústria de Alimentos e 

do Fumo com saldo de 169 

 Trabalhadores de Montagem de Tubulações, Estruturas Metálicas e de 

Compósitos com saldo de 110. 

Saldo dos grandes grupamentos: 

O setor de serviços se manteve como o setor de maior saldo, totalizando 2.195 

novas vagas preenchidas, sendo assim, o estoque do setor chegou a 247.491. 

As duas principais atividades com maior saldo foram: 

 Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas: 1084 

 Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde 

humana e serviços sociais: 1042 

 

Com um saldo de 1.133 o Comércio atinge um estoque de 223.815 

funcionários no Estado. 

 

 Comércio Varejista Não-Especializado (Super e Hipermercados): 297 

 Comércio Varejista de Material de Construção: 267 

 

A grande surpresa do mês de março para o mercado de trabalho no Estado foi 

o saldo negativo da agropecuária, que chegou a -1.354, ocasionando a 

diminuição do estoque que fechou o mês com 130.236 funcionários. A 

atividade com maior impacto nesse setor foi o Cultivo de Soja com 1.465 vagas 

a menos. 

CAGED – Secretaria do Trabalho/ME (2021). Elaboração do Observatório da 

Indústria/FIEMT (2021). 
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