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Mato Grosso  acumula mais de 20 mil empregos no 1º semestre 
 

Mato Grosso se destacou por apresentar o terceiro melhor saldo de 

empregos, com 7.367 postos, dentre as 19 Unidades Federativas com saldo 

positivo. O crescimento foi de 1,06% em relação ao mês de maio. Este também foi o 

melhor resultado do Estado para o mês desde o ano de 2013. A indústria mato-

grossense apresentou, no mês de junho, saldo positivo de 1.133 vagas, que 

corresponde a 15% do saldo do estado. Entre os segmentos, quatro foram 

destaques: construção civil, indústrias têxteis e do vestuário, indústria química e 

indústrias madeireiras com, respectivamente, 376, 250, 169 e 129 vagas. No 

primeiro semestre de 2019, Mato Grosso acumulou 20.705 empregos. Desse total,  

o setor industrial foi responsável por 24,5% (5.068) (figura 1 e 2 e 3). 

 

Figura 1: Saldos dos empregos – Mato Grosso (1º semestre de 2019) 

 

Fonte: ME/CAGED (2019), elaborada pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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Figura 2: Saldos dos empregos – Mato Grosso (1º semestre de 2019) 

 
 
Fonte: ME/CAGED (2019), elaborada pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
 

Figura 3: Saldo de empregos Mato Grosso e Indústrias de Mato Grosso (1º 
semestre de cada ano de 2010 a 2019) 

 

Fonte: ME/CAGED (2019), elaborada pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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O saldo também foi positivo considerando-se o acumulado nos últimos 12 

meses, foram 23.530 em Mato Grosso e 2.112 no segmento industrial. Os 

municípios de Sinop, Sorriso e Primavera do Leste foram os que mais empregaram 

no 1º semestre, respectivamente 1.764, 1.641 e 1.279. Juntos, eles representam 

16% do saldo dos 22 municípios com mais de 30.000 habitantes, com pouco mais 

de 4,6 mil vagas. 

 
Tabela 1: Evolução do emprego formal em municípios com mais de 30 mil 
habitantes em Mato Grosso (1º Semestre de 2019) 

 
Fonte: ME/CAGED (2019), elaborada pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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