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RESUMO 

 

 

O objetivo central desta dissertação é apresentar e analisar a evolução do 
emprego formal na mesorregião do Jequitinhonha (MG), no período de 2000 a 2010, 
com a intenção principal de compreender eventuais mudanças na sua estrutura 
produtiva. O procedimento de pesquisa adotado consiste na pesquisa bibliográfica e 
na análise do emprego formal por meio dos dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). Para compreensão e aprofundamento deste estudo foi importante 
apresentar sucintamente as teorias de desenvolvimento econômico regional, 
entender o comportamento do mercado de trabalho brasileiro no período de 2000 a 
2010, e também procurar entender a realidade econômica regional do estado de 
Minas Gerais. No período estudado houve um aumento quantitativo do emprego 
formal da mesorregião do Jequitinhonha, porém, em perspectiva qualitativa, na qual 
se analisa a diversificação setorial da atividade produtiva da região, verifica-se que o 
crescimento do emprego formal aconteceu de forma concentrada em poucos setores 
da economia da região, voltado para baixas remunerações, não havendo, portanto, 
alterações da estrutura produtiva existente, que caracteriza sua condição pouco 
desenvolvida. 
 

 

Palavras-chave: Emprego Formal. Mesorregião. Jequitinhonha. RAIS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
The main objective of this dissertation is to present and analyze the evolution of 

formal job in the Jequitinhonha mesoregion (MG), during the period of 2000 to 2010 
in order to comprehend any changes in its productive structure. The procedures used 
consisted in bibliographic research and by analyzing the data of the Annual Report of 
Social Information (RAIS). To comprehend and deepening this study it was needed to 
briefly present the theories of the regional economic development, and understand 
the behavior of the Brazilian job market  and also the regional economic reality of the 
Minas Gerais state during the period of 2000 to 2010. During the period studied there 
was a quantitative increase in the formal job in the Jequitinhonha mesoregion, but 
considering a qualitative perspective, which analyzes the diversification of the 
productive activity of the region, it was noticed that the increasing of the formal job 
happened in a concentrated way in a few economic sectors of the region which 
focused in low incomes, and hence there was not changes in the regional prevailing 
productive structure which characterize its low development condition. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O processo de desenvolvimento econômico brasileiro ocorre de forma 

heterogênea, deixando em evidência as diferenças regionais do país. Segundo 

Furtado (1958, p. 58), os problemas de disparidades regionais brasileiras não serão 

resolvidos de forma espontânea, e devem representar preocupação central da 

política de desenvolvimento econômico. Guimaraes Neto (1997, p. 53) ressalta que o 

mapa da desigualdade brasileira pode ser identificado como um processo histórico 

de concentração econômica que não estimula mudanças capazes de alterar essa 

estrutura.  Na mesma linha, Araújo (1999, p. 22) destaca que as políticas de 

desenvolvimento regional não podem deixar de ter como objetivo fundamental a 

redução das desigualdades regionais, o que significa enfrentar as diferenças 

espaciais referentes aos níveis de vida das populações residentes em diferentes 

partes do território nacional. Uma breve análise do desenvolvimento regional 

brasileiro merece destaque nesta dissertação, pois busca-se subsídios para 

compreender a realidade socioeconômica da mesorregião do Jequitinhonha1, 

localizada no Nordeste de Minas Gerais. A análise a partir dessa mesorregião torna-

se representativa, pois o estado de Minas Gerais possui desigualdades que marcam 

sua estrutura econômica e social e bem representa o fenômeno das disparidades 

regionais brasileiras. 

A partir da década de 1950, fortalece no Brasil a discussão sobre a 

necessidade de intervenção estatal no planejamento econômico. Lafer (1970, p.30) 

aponta que até 1956, foram realizadas várias propostas com o objetivo de coordenar 

a economia brasileira, mas foi no governo do presidente Juscelino Kubitschek no 

período de 1956-1961, que é verificada a primeira experiência efetivamente posta 

em prática de planejamento governamental no Brasil. A Criação da SUDENE2 em 

1959 foi de importância fundamental para consolidação dos ideais de 

desenvolvimento orientados pela ação do Estado. Nesse contexto, a maior parte do 

Norte do Estado de Minas Gerais, assim como o Vale do Jequitinhonha, constituíram 

áreas de atuação da SUDENE, e a partir de então foram realizados os primeiros 

diagnósticos de subdesenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. A partir da segunda 

                                            
1
 O nome Jequitinhonha é de origem indígena, na linguagem tupi-guarani: Jequi significa Balaio, 

artefato que os índios usavam parra pescar, enquanto onha, significa peixe. 
2
 SUDENE: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
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metade do século XX, percebe-se a incapacidade da mesorregião do Jequitinhonha 

em competir com centros mais dinâmicos do país, o que fez aprofundar na região os 

problemas econômicos, sociais e de infraestrutura. 

Ao verificar no Vale do Jequitinhonha a persistência de sérios problemas 

como intenso êxodo rural, altos índices de emigração, baixa densidade populacional, 

baixo dinamismo econômico, baixos índices de desenvolvimento humano, não se 

pode considerar que nunca foram realizados esforços para reverter a realidade 

perversa da região, e sim que tais esforços não se configuram em políticas de 

desenvolvimento regional consistentes e capazes de alterar a estrutura produtiva e 

social da região. Ressalta-se que a mesorregião do Jequitinhonha possui grande 

importância social quando tomada como parâmetro para compreensão da política de 

desenvolvimento regional brasileira. Assim, busca-se nesta dissertação, analisar a 

evolução da estrutura econômica da região nos períodos de 2000 a 2010, tomando a 

variável emprego formal como uma proxy para atividade produtiva.  

Por meio da análise da base de dados da Relação Anual de Informações 

Sociais3 (RAIS) fica evidente o aumento generalizado do emprego formal em todos 

estados brasileiros no período analisado nesta dissertação, que compreende os 

anos de 2000 a 2010. Na primeira década de 2000, foram observados importantes 

avanços no mercado de trabalho brasileiro, possibilitados por melhorias 

macroeconômicas que tiveram impactos positivos principalmente no setor de 

emprego formal. Cardoso Jr. (2007, p.39) considera que é a partir da formalização 

do trabalho que se estabelece uma relação mais civilizada entre capital e trabalho. 

No período que compreende o Governo Lula, de 2003 a 2010, de acordo com Baltar 

(2010, p.2), a elevação do crescimento econômico resultou em melhorias no 

mercado de trabalho, que possibilitaram maior geração de empregos, redução da 

taxa de desemprego, melhoria da estrutura ocupacional e de rendimentos, aumento 

da proporção de ocupações sob a proteção da legislação trabalhista.  

Essa melhora no mercado de trabalho brasileiro no período é analisada de 

forma criteriosa por Dedecca (2010, p.16) apontando que a estrutura ocupacional 

brasileira no período tem se concentrado em baixos salários. Na mesma direção, o 

estudo do IPEA (2011, p. 10) ressalta que na primeira década de 2000, a parcela de 

                                            
3
 RAIS: Relação Anual de Informações sociais, é um registro administrativo de periodicidade anual, 

de responsabilidade do Ministério do Trabalho e emprego, que possui fundamental importância para o 
acompanhamento e caracterização do mercado de trabalho formal brasileiro. 
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ocupados até 1,5 salários mínimos atingiu aproximadamente 60% dos postos de 

trabalho criados, apontando também que a maioria desses empregos estão 

concentrados na base da pirâmide social e nos setores terciário, seguido da 

construção civil e indústrias extrativas. 

Diferentemente desta dissertação que utiliza uma segregação mesorregional, 

Lima e Simões (2010, p. 17-18) analisaram a realidade econômica nas 66 

microrregiões4 do estado de Minas Gerais, no período de 1995 a 2008 e 

constataram uma heterogeneidade do território mineiro, onde convivem em contraste 

áreas de dinamismo econômico, localizadas no centro, sul e triângulo mineiro, com 

áreas de baixo dinamismo ou estagnadas que estão localizadas no norte do Estado 

e zona da mata. Do ponto de vista do emprego, verifica-se que houve uma 

desconcentração em quase todos setores especialmente na indústria de 

transformação. Porém destacam que esta desconcentração não foi tão significativa, 

pois em 2008, 22 microrregiões foram responsáveis por 77,4% e 43,5% do emprego 

nos setores industriais e agrícolas do estado, respectivamente. 

Na mesorregião do Jequitinhonha, verifica-se que o total de empregos formais 

aumentou de forma significativa. Se numa análise mais detalhada, observa-se uma 

melhora do ponto de vista quantitativo, deve-se investigar em que medida essa 

melhora refletiu-se qualitativamente na estrutura produtiva da região. Admite-se que 

tenha havido melhora caso tenha ocorrido aumento da diversificação produtiva 

(diminuição da concentração setorial da atividade econômica na região). Essa 

questão nos remete à análise do significado do aumento do emprego formal para a 

estrutura produtiva da região. 

Diante de uma breve discussão do processo de desenvolvimento econômico 

brasileiro, e da realidade socioeconômica do Jequitinhonha, com intuito de fornecer 

melhor compreensão do ambiente pesquisado, ressalta-se que o objetivo central 

desta dissertação é apresentar e analisar a evolução do emprego formal na 

mesorregião5 do Jequitinhonha, no período de 2000 a 2010, com a intenção principal 

de compreender as eventuais mudanças na estrutura produtiva da região. 

                                            
4
 As microrregiões são subdivisões dos espaços mesorregionais, tendo como critério fundamental a 

estrutura produtiva. 

5  Definição de Mesorregião: Divisão Regional do Brasil em mesorregiões, partindo de determinações 

mais amplas a nível conjuntural, buscou identificar áreas individualizadas em cada uma das Unidades 
Federadas, tomadas como universo de análise e definiu as mesorregiões com base nas seguintes 
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O procedimento de pesquisa adotado consiste na pesquisa bibliográfica e na 

análise do emprego formal, através dos dados da RAIS, como estratégia que busca 

compreender as eventuais mudanças na estrutura produtiva da região. A escolha da 

variável emprego formal para analisar a estrutura econômica da mesorregião do 

Jequitinhonha é justificada pelo fato dessa variável representar um bom indicador da 

atividade econômica. Além disso, a RAIS é uma base de dados atualizada e permite 

desagregação ao nível municipal. 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, além da introdução e 

conclusão. No primeiro capítulo realiza-se um estudo bibliográfico sobre as principais 

teorias que abordam o desenvolvimento econômico regional. Em seguida discute-se 

a importância de estruturas produtivas especializadas em comparação às 

diversificadas. Por último será feita uma breve consideração sobre a questão 

regional brasileira no período recente. No segundo capítulo realiza-se um estudo 

sobre o mercado de trabalho brasileiro nos anos recentes, analisando seu 

comportamento setorial, sua distribuição regional, e sua distribuição por faixas de 

salários. No terceiro capítulo, realiza-se uma pesquisa bibliográfica sobre a estrutura 

econômica mineira, e por meio da análise da base de dados da RAIS é feito também 

uma caracterização detalhada da estrutura econômica das 12 mesorregiões do 

estado por meio de indicadores como número de emprego, sua distribuição regional 

e setorial e também sua distribuição por faixa de salários. O quarto capítulo aborda 

aspectos socioeconômicos da região do Vale do Jequitinhonha por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, faz uma análise da dinâmica do emprego formal, aborda-se o 

número de empregos formalizados, o tamanho dos estabelecimentos pelo total de 

vínculos de empregos ativos, apresenta-se os aspectos setoriais do emprego formal, 

realiza-se cálculos de índices de concentração e diversificação setorial e também 

analisa estrutura do emprego por faixa de remuneração. 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
dimensões: o processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de 
comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial. 
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1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL: UMA ABORDAGEM 

TEÓRICA E O CASO BRASILEIRO RECENTE 

 
 
1.1 Principais definições de Economia Espacial e Regional 

 
 

Nesse capítulo apresenta-se a literatura que abrange a questão regional, 

ressaltando a importância do seu estudo para o desenvolvimento econômico, e 

procurando-se apresentar sucintamente as desigualdades econômicas regionais 

brasileiras. Busca-se também neste capítulo algumas definições necessárias para 

entendimento da questão regional. 

De acordo com Haddad (1989, p. 47-48), a economia espacial e a regional 

fornecem elementos importantes para compreensão dos processos de consolidação 

das atividades econômicas nas regiões. O autor explica que a concentração do 

capital industrial e a aglomeração das atividades econômicas em poucas 

localizações geográficas distribuídas de forma irregular representam, de fato, os 

problemas centrais da economia Espacial e Regional, de tal forma que os problemas 

de desenvolvimento socioeconômico regional são também problemas de localização. 

Na análise espacial cumpre estudar os tipos específicos de atividades econômicas, 

suas localizações em relação a outras atividades econômicas, ou seja, questionar os 

problemas relativos à proximidade, concentração e dispersão das atividades e às 

semelhanças ou diferenças dos padrões de distribuição geográfica dessas 

atividades. Também são feitas duas distinções essenciais, a análise locacional e a 

análise regional. A análise regional trata de relações estruturais complexas dentro 

das regiões e entre regiões, tendo como unidade básica um conjunto contínuo e 

contíguo de pontos do espaço geográfico chamado região. A análise locacional, 

refere-se à decisão dos agentes econômicos, relativa a uma unidade econômica 

pública ou privada em um espaço geográfico contínuo. 

Esta dissertação centra-se na análise regional, procurando abordar as 

principais definições da literatura sobre o assunto, e também ressalta a importância 

do entendimento do tema para o desenvolvimento econômico e a compreensão das 

desigualdades regionais brasileiras recentes.  

A Economia Regional tem como objetivo estudar a diferenciação e inter-

relação de áreas em um universo, onde os recursos estão distribuídos 
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desigualmente e são imperfeitamente móveis, com ênfase particular na aplicação ao 

planejamento dos investimentos em capital social básico, para mitigar os problemas 

sociais criados por essas circunstâncias. Essa definição também destaca que a 

economia regional deve analisar o fenômeno espacial visando à alocação eficiente 

de recursos com fins alternativos, de forma convencional (HADDAD, 1989, p.48). 

Para o entendimento, e avanço do nosso estudo, é importante abordar o 

conceito de região, como elemento fundamental para o estudo da economia 

regional. Segundo Richardson (1969, p.221-226), os conceitos de região são 

complicados, cheio de ambiguidades, de diferentes abordagens, mas todos esses 

conceitos são reduzidos em três categorias principais: regiões uniformes ou 

homogêneas, regiões nodais e regiões de programação e planejamento. A 

concepção de região como área natural ou homogênea, é baseada na ideia de que 

áreas espaciais separadas podem ser unidas por determinadas características 

uniformes, como produção semelhante, padrões homogêneos de consumo e 

distribuição similar da força de trabalho, renda per capita, ou mesmo por variáveis 

não econômicas, como atitudes sociais uniformes, identidade regional e concepção 

política e também por fatores geográficos semelhantes, como clima e topografia. As 

regiões nodais ou polarizadas são compostas de unidades heterogêneas que estão 

ligadas umas às outras através de suas funcionalidades, como fluxos de população, 

bens e serviços, comunicações e tráfego. Esses fluxos tendem a concentrar-se nas 

duas direções em torno de um ou dois centros dominantes, geralmente grandes 

cidades. A região nodal centraliza a atenção na região em que controla e polariza a 

mesma ao invés de tratar da delimitação de suas fronteiras. O conceito de região de 

planejamento ou de programação está relacionado ao processo de tomada de 

decisões. A implementação de políticas regionais, que na maioria das vezes está 

nas mãos do governo, necessita de uma capacidade de atuação, que para sua 

efetivação, necessitam de que as regiões sejam definidas como jurisdições políticas 

de vários tamanhos e níveis, pois um sistema de programação deve ser 

suficientemente flexível para funcionar diante de jurisdições que se superpõem 

(RICHARDSON,1969, p.221-226). 

Diniz (2001,p.1) aponta que a partir da II Guerra Mundial além das 

preocupações com o desenvolvimento econômico e da reconstrução europeia e 

japonesa, também ganhou destaque estudos que tinham o objetivo de enfocar 

problemas de desigualdades entre e dentro dos países. Serviam de base teórica 
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para esses estudos as teorias clássicas da localização e desenvolvimento regional 

com origem alemã (Von Thunen, Weber, Losch, Christaler) e os modelos teóricos 

neoclássicos desenvolvidos nos Estados Unidos pela chamada Regional Science 

capitaneada por Walter Isard (1956). Também destacam-se os trabalhos de 

Friedman e Alonso (1969), os quais utilizaram instrumentos de insumo-produto, os 

conceitos de multiplicador de renda e emprego e o papel das exportações no 

crescimento regional.6 Predominantemente na Europa, destacam-se os trabalhos de 

Perroux (1967), Myrdal(1968) e Hirschman (1961), que de forma muito semelhante 

trabalharam na análise do desenvolvimento desequilibrado. Na América Latina, 

destacam-se os trabalhos da Cepal7, cujos objetivos eram demonstrar a situação de 

atraso relativo das regiões periféricas decorrente das relações de troca 

internacionais com o centro do mundo capitalista. No Brasil, a primeira interpretação 

teórica sobre as desigualdades regionais foi elaborada por Celso Furtado, na década 

de 1950, através do relatório GTDN.8 

A década de 70, caracterizada para muitos autores como década de políticas 

regionais, foi fortemente influenciada pelo keynesianismo. A formulação teórica 

deste período foi fortemente influenciada pelo paradigma macroeconômico vigente, 

qual seja, a não existência de mecanismos naturais que garantiriam a obtenção de 

pleno emprego na economia. Para a economia regional isso implica dizer que o 

crescimento das regiões e países não ocorreria de forma equilibrada no sentido de 

uma convergência de crescimento e desenvolvimento. Consequentemente, as 

políticas desse período foram caracterizadas pela forte participação do Estado, 

visando reduzir as disparidades inter-regionais. A partir da década de 70, verifica-se 

uma inflexão teórica, que se contrapõe a visão de natureza Keynesiana 

caracterizada pela segunda geração de políticas regionais, acreditava-se que o 

crescimento econômico não deveria ser obtido por meio do estímulo à demanda, 

mas sim da melhoria das condições de oferta, como por exemplo, flexibilização do 

mercado de trabalho, redução significativa dos encargos pagos pelas empresas e 

aumento do capital humano. A partir da década de 1990 é possível falar de uma 

terceira geração de políticas regionais, e de acordo com sua interpretação, o 

processo de globalização impõe que a competição não ocorre apenas entre firmas, 

                                            
6
 Para uma revisão dessas teorias, recomenda-se a leitura de Richardson (1969). 

7
 Comissão Econômica para América Latina e Caribe. 

8
 GTDN: Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, publicado pela primeira vez em 

1959, no qual Furtado apresenta o desnível entre a região Nordeste e o Centro-Sul brasileiro. 
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mas também entre sistemas industriais regionais. Entende-se que as políticas de 

desenvolvimento regional não podem ser exclusivamente locais, mas também 

devem levar em consideração o posicionamento econômico dos sistemas regionais 

de produção no contexto global, ou seja, em relação às políticas e os contextos 

setoriais e internacionais (DINIZ, 2006, p. 12-14). 

 Diniz (2006, p. 174-183) definiu o conceito de regionalização como um efetivo 

instrumento de intervenção no território que tem por objetivo a redução das 

desigualdades regionais, e que compreende as diversas escalas territoriais numa 

progressão do local ao nacional e suas conexões internacionais, de tal forma a 

identificar tais pontos aos níveis micro, meso e macroespacial. Para o autor a 

regionalização deve contemplar um conjunto de escalas territoriais subnacionais, 

tendo como objetivo dar consistência à multiplicidade de políticas públicas de 

intervenção sobre o território. A regionalização traz consigo a perspectiva de 

desenvolvimento econômico coordenado pelo Estado, dadas às falhas de mercado 

das economias em desenvolvimento. Portanto, coube ao Estado o planejamento 

econômico e investimentos estruturantes que buscam transformações na estrutura 

física e produtiva do território. 

Um dos grandes desafios para implementação de políticas regionais é a 

definição das escalas de atuação e a operacionalização destas mediante critérios de 

regionalização. Desta forma a regionalização para efeitos de desenvolvimento 

regional precisa ser definida em diferentes escalas, e não atende somente a critérios 

econômicos, mas também ambientais e a identidade e a vinculação entre população 

e território, de forma a dar consistência e representatividade aos atores regionais. 

Num país de grandes dimensões como o Brasil, as escalas macrorregionais já não 

são adequadas para efetivação de políticas regionais, sendo necessário que estas 

devam ser pensadas e articuladas em escala nacional, o que significa um avanço 

em relação às visões anteriores que procuravam tomar medidas isoladas como às 

realizadas para o nordeste brasileiro. Vem sendo defendido no país uma visão 

multiescalar, que destaca a escala mesorregional como a mais adequada para 

implementação da maioria das políticas de desenvolvimento regional, em medida 

que permite a combinação das diferentes instâncias de governo com especificidades 

culturais, institucionais e empresarias regionais ou locais facilitando a articulação, 

gestão e governança dos processos (DINIZ, 2006, p.26-28). 
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A concentração das atividades em pontos do espaço geográfico-político-

administrativo de uma nação se torna uma preocupação crescente dos políticos e 

planejadores. Portanto, é de suma importância conhecer as causas dessas 

disparidades, e torna-se indispensável para o planejamento econômico e social. 

Essas diferenças dos níveis de desenvolvimento e os crescentes problemas urbanos 

advindos do crescimento acelerado das populações das cidades, devido ao intenso 

processo de migrações rurais-urbanas, colocam-se entre os principais problemas do 

desenvolvimento socioeconômico ( HADDAD, 1989, p.58). 

Segundo Kon (1998, p. 20-32), para a análise do desenvolvimento regional e 

do seu impacto sobre a distribuição espacial do trabalho, é importante a definição 

dos conceitos das teorias de equilíbrio regional, teorias do desenvolvimento 

desequilibrado e visões mais recentes sobre a dinâmica regional. As teorias que 

pressupõem o equilíbrio regional como resultado do desenvolvimento econômico, 

derivam de abordagens neoclássicas. Pelas hipóteses neoclássicas, qualquer 

perturbação no equilíbrio regional seria corrigida pelas forças de mercado, que 

tendem para estabilidade. De acordo com as teorias de desenvolvimento desigual, 

de base marxista, as formas pelas quais o capital se reproduz no espaço são 

diferenciadas, porém seu caráter é sempre cumulativo, e estão ligadas ao papel das 

classes sociais no processo de desenvolvimento econômico. A concentração dos 

meios de produção em grandes unidades, com a aplicação da maquinaria e o 

crescimento da escala de produção, criou a indústria moderna, em substituição aos 

artesãos individuais que se localizavam de forma dispersa, e exerceu pressão sobre 

o deslocamento espacial dos trabalhadores. A estruturação do trabalho é 

condicionada à regionalização do capital, apresentando composições específicas e 

diferenciadas de acordo com o teor das relações socioeconômicas dos agentes 

produtivos, o que significa que a infraestrutura é estabelecida nos espaços em que 

os fornecedores de bens e serviços encontram melhores condições de aplicação e 

acumulação de seu capital. As transferências rural-urbanas (nas quais ramos 

específicos de produção são confinados a espaços determinados do país) tem papel 

relevante no contexto das explicações da divisão territorial do trabalho e no contexto 

das explicações sobre a aglomeração urbana. O processo de expansão capitalista 

leva a um desenvolvimento desigual que, por sua vez, refere-se ao progresso 

diferenciado, entre territórios geográficos, das relações sociais capitalistas e dos 

setores. Importante ressaltar também que a desigualdade observada atualmente nos 
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níveis de desenvolvimento espacial em sistemas econômicos capitalistas menos 

desenvolvidos é resultante da existência de parcela de agentes econômicos, 

produtores ou força de trabalho, que não consegue ser absorvida nas formas de 

organização capitalista de produção, seja por falta de qualificação, ou pela falta de 

empregos assalariados em número suficiente para absorver o crescimento da força 

de trabalho, ou, ainda, por não dispor de um montante de capital que possibilite 

investimentos adequados aos moldes capitalistas. 

Haddad (1989, p. 54) também destaca que os economistas da escola Clássica 

não tiveram como objeto de estudo a distribuição das atividades econômicas no 

espaço geográfico, pois essa escola acreditava na suposição de que deve ocorrer 

uma equalização de preços e fatores, advinda do regime de concorrência perfeita e 

da perfeita mobilidade dos fatores, admitindo custos nulos de transportes.  

Myrdal (1968, p.34) faz importante consideração sobre o entendimento dos 

problemas do desenvolvimento regional. O autor explica por meio da teoria da 

“causação circular cumulativa” que as regiões mais pobres tendem a acelerar o 

processo de empobrecimento, assim como as regiões ricas tendem à concentração 

de investimentos e maior prosperidade econômica. De acordo com a teoria da 

causação circular: 

 

O sistema não se move, espontaneamente, entre forças na direção 
de um estado de equilíbrio, mas constantemente, se afasta dessa 
posição. Em virtude dessa causação circular, o processo social tende 
a tornar-se acumulativo e, muitas vezes, a aumentar, 
aceleradamente , sua velocidade. (MYRDAL,1968, p.34). 

 

 Myrdal (1968, p.51-54) também destaca que o papel do jogo das forças de 

mercado no sentido de que o mesmo tende a aumentar as desigualdades regionais, 

mais que diminuí-las. Para o autor, quando as coisas são deixadas ao livre jogo das 

forças de mercado sem interferência política, verifica-se em quase todas as 

atividades econômicas de uma economia em processo de desenvolvimento tendem 

a produzir rendimento maior que a média, o que é verificado também com a ciência, 

a arte, a literatura, a educação, e a alta cultura, mas também é observado que 

progresso nessas áreas acontece de forma concentrada em certas localidades e 

regiões, deixando o resto do país mais ou menos estancado. Também é verificado 

que os movimentos de mão-de-obra, capital e bens e serviços são correlacionados à 

tendência natural para a desigualdade regional. É através destes que evolui o 
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processo acumulativo em forma ascendente nas regiões prósperas, e em forma 

descendente em regiões atrasadas. Nas regiões onde possuem maior dinamismo da 

demanda e crescimento econômico verifica-se maiores investimentos, que por sua 

vez impulsiona aumento da renda, o que acarreta em ciclos de sucessivos de 

investimentos. Já em outras regiões, a ausência de um novo impulso expansionista, 

implica que a demanda de capital permanece a níveis baixos, os níveis de poupança 

e renda também serão baixos, o que mostra uma tendência à queda da atividade 

econômica. 

Myrdal (1968, p. 56-62) menciona que o abandono de regiões que não 

possuem impulso de expansão econômica, não poderá representar um bom 

caminho para as mesmas, portanto, todos seus serviços públicos serão inferiores, o 

que aumentará as desvantagens competitivas das mesmas. De acordo com o autor 

a questão das desigualdades se transforma num problema de diferente ritmo de 

progresso entre as regiões do país. Exemplifica também que os países ricos da 

Europa Ocidental procuraram promover políticas estatais voltadas para maior 

igualdade regional, para compensar os efeitos retardatários do jogo das forças de 

mercado. Por outra parte, nos países pobres as políticas desse tipo tem sido menos 

comuns, tem-se permitido o livre jogo das forças de mercado, o que facilita a criação 

de desigualdades regionais. Para o autor as políticas igualitárias do estado de bem 

estar moderno não são baratas, e para cada benefício recebido pelas regiões mais 

pobres de um país, corresponde a um sacrifício das regiões mais ricas, significando, 

portanto a causa das políticas igualitárias encontrarem maior resistência em países 

mais pobres. Nos países ricos que possuem progresso técnico e níveis crescentes 

de renda, o que traduz uma situação de maior amplitude econômica para todo 

mundo, reforça o ideal de generosidade racional. Quando as pessoas gozam de boa 

situação e maior seguridade econômica, é mais fácil ceder seus privilégios, como 

também assumir custos de responsabilidades coletivas. 

Para Hirschman (1961, p. 275-276), o progresso econômico não se manifesta 

em toda parte ao mesmo tempo e, uma vez que aquele surja, forças poderosas 

promovem concentração espacial do desenvolvimento, em volta dos pontos 

originários iniciais. Uma economia, para atingir níveis de renda mais elevados, 

precisa promover primeiro no seu âmbito interno, um ou vários centros regionais de 

força econômica. A necessidade da emergência de pontos de desenvolvimento ou 

pólos de desenvolvimento no curso do processo desenvolvimentista indica que a 
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desigualdade internacional e inter-regional do crescimento é condição, segundo o 

autor concomitante e inevitável do próprio desenvolvimento. Para o autor, no sentido 

geográfico, o desenvolvimento é necessariamente não equilibrado. Ao analisar o 

processo de desenvolvimento não equilibrado poderíamos sempre demonstrar que o 

progresso em um ponto determina pressões, tensões e compulsões no sentido do 

desenvolvimento em pontos subsequentes. 

Perroux (1967, p. 265-267) também define que os crescimentos regionais 

repartem-se desigualmente no interior de uma nação. Algumas regiões são motrizes: 

essas regiões provocam ou retardam o crescimento de outras regiões. Define-se 

uma região como motriz em função de três fatores muitas vezes, mas não sempre 

conjugados: concentrações urbanas, indústrias motrizes aclimatadas, indústrias 

novas. Um aglomerado urbano importante, cidade, gera na sua região e em outras 

regiões atividades complementares e associadas que aumentam o consumo e o 

investimento. Portanto, para o autor uma região é considerada motriz em face de 

outra região ou de várias outras quando a resultante líquida de todos estes efeitos 

particulares aumenta de modo duradouro a taxa de crescimento do consumo e 

investimento dessa região ou regiões.  

Segundo Perroux (1967, p. 192-193), o pólo de desenvolvimento é uma 

unidade econômica motriz ou um conjunto formando por várias dessas unidades. 

Uma unidade simples ou complexa, uma empresa, uma indústria, um complexo de 

indústrias dizem-se motrizes quando exercem efeitos de expansão sobre outras 

unidades que com ela estão em relação. A unidade motriz também gera efeitos de 

aglomeração, reúne atividades complementares que dão lugar a conjunturas 

cumulativas de ganhos e custos localizadas. A realização de meios de transporte e 

de comunicação provoca entre as unidades aglomeradas, efeitos de junção, 

aumenta cumulativamente a oferta e a procura, alarga o campo de possibilidades 

dos produtores locais.  

Portanto, fica evidente que assim como Myrdal e Hirschman, Perroux  também 

aborda que a questão do desequilíbrio é algo inerente do crescimento e 

desenvolvimento econômico: 

 

O crescimento é desequilíbrio. O desenvolvimento é desequilíbrio. A                
implantação dum pólo de desenvolvimento provoca uma série de 
desequilíbrios econômicos e sociais, digamos econômicos no sentido 
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duma análise moderna que estende o seu domínio de aplicação 
própria. (PERROUX,1967, p.194). 
 

Outro ponto importante que deve ser considerado é a posição Myrdal, 

Hirschman e Perroux sobre a relevância da participação do estado no processo de 

desenvolvimento econômico. Para ambos o estado é fundamental, e pode interferir 

nos desequilíbrios regionais, assim como sugere Hirschman: 

 

Em países subdesenvolvidos, sequências puramente permissivas 
podem não ser eficientes para incentivar o desenvolvimento e que, 
em alguns casos, o governo pode, muito bem, ter que tomar a 
iniciativa de sequências mais compulsórias, que sejam indicadas, por 
exemplo, através da liderança ativa da industrialização. 
(HIRSCHMAN,1961, p.304). 

 

Furtado (1958, p.55) contribui para a discussão do desenvolvimento regional 

destacando que políticas regionais de desenvolvimento devem pressupor a 

compreensão dos objetivos regionais de desenvolvimento. Para o autor é necessário 

ter clara a ideia das transformações estruturais, que o desenvolvimento trará para 

região que está crescendo mais rápido, e que lidera o processo no país. A existência 

de um mercado interno em rápida expansão constitui elemento altamente dinâmico 

para as regiões de crescimento mais lento. Para o autor, também não é menos 

importante conhecer as características das regiões subdesenvolvidas, 

principalmente no que concerne a fatores e recursos, e de forma indispensável é 

importante verificar o excedente populacional e de terras. 

Como exemplo de preocupação com a questão regional, é importante citar o 

caso da União Européia que possuiu como um dos pilares de sua formação o 

compromisso com a promoção da coesão do território através da redução das 

disparidades econômicas e sociais. Na concepção da União Européia, os 

desequilíbrios no desenvolvimento de determinadas regiões não afetam apenas os 

países atrasados, mas reduz ritmo de crescimento da União Européia como um 

todo, impedindo a realização de todo o seu potencial econômico, humano e 

tecnológico. Dessa maneira, a política regional européia objetiva a correção dos 

desequilíbrios no desenvolvimento, direcionando os fatores econômicos e sociais 

que o sustentam e garantindo às regiões mais pobres os ativos necessários ao seu 

desenvolvimento e à melhoria das condições de vida. Portanto, a política de 

desenvolvimento regional europeia está estruturada de modo a garantir a tais 
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regiões em atraso essas condições necessárias identificadas para que elas possam 

manter um desenvolvimento sustentável. Importante destacar que para realização de 

uma política de desenvolvimento regional é necessário criar uma estrutura que 

possibilite a aplicação dessas políticas. Nesse sentido a União Européia criou em 

1975, o pilar da política regional europeia, o Fundo Europeu para Desenvolvimento 

Regional (FEDER), que no início se destinava à compensação financeira e teve seus 

recursos distribuídos de forma ampla sem muita preocupação com o 

estabelecimento de prioridades. Apenas com a ampliação da Comunidade Européia 

ele passou a se concentrar nas regiões mais atrasadas. Em 1988, houve uma 

reforma nos fundos estruturantes, e o seu aperfeiçoamento realizado de forma 

conjunta pelo Parlamento Europeu e pelo Comitê Econômico e Social, em julho de 

1993, de modo a reduzir os efeitos de superposição dos Fundos. (SILVA, 2000, 

p.126-128). 

 

 

1.2 Diversificação e Especialização Produtiva 

 
 

Será abordada nesta seção do capítulo a discussão literária sobre qual o 

melhor caminho a ser seguido, especializar a estrutura produtiva em alguns setores 

da economia ou seguir a trajetória da diversificação como melhor estratégia para 

conduzir ao desenvolvimento regional. 

Para Carvalho (2010, p.237-239), a visão convencional que defende a ideia 

de especialização produtiva é baseada em vantagens comparativas. Segundo esta 

visão, qualquer que seja a sua natureza, significa uma solução superior na 

promoção do bem-estar da sociedade. Por outro lado, os críticos dessa visão 

costumam considerar que os setores são distintos em suas capacidades de afetar 

uns aos outros e, portanto, o conjunto da economia na medida em que se distinguem 

por meio de elasticidades-renda, elasticidades-preço, potencial de avanço 

tecnológico, entre outros aspectos. Sob esse ponto de vista, o padrão de 

especialização importa muito, tanto para o ritmo quanto para o próprio alcance do 

desenvolvimento econômico. Recentemente, a literatura vem explorando uma 

questão de natureza um pouco distinta. Ao menos em economias que ainda estão 

nas fases iniciais do desenvolvimento, algumas razões justificariam o fato de a 
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especialização não ser a melhor trajetória de mudança estrutural em termos de seu 

impacto no desenvolvimento econômico, sendo a diversificação produtiva um 

caminho alternativo mais eficaz. Ressalta-se também que o papel da mudança 

estrutural no crescimento econômico foi um tema presente nas visões pioneiras 

sobre desenvolvimento, principalmente em trabalhos clássicos como de Hirschmann 

e Prebisch na década de 1950. Mas essa análise foi deixada em segundo plano, à 

medida que as contribuições teóricas do mainstream passaram a se concentrar em 

modelar o crescimento econômico com base em funções de produção agregadas, 

que por definição ignoram as diferenças setoriais. A análise estrutural só voltou à 

tona após a metade dos anos 1980, quando passou a receber atenção renovada nas 

agendas de pesquisa ligadas à inovação teconológica. 

De acordo com Breitbach (2005, p.3), grande parte das abordagens sobre 

desenvolvimento regional, presentes na literatura, enfatiza a especialização, muito 

mais que a diversificação, como um fator favorável às regiões que buscam uma 

inserção competitiva nos mercados tanto nacionais como mundiais. A especialização 

tornou-se a palavra chave para uma inserção competitiva no mercado mundial. Na 

era da globalização econômica, verifica-se que muitas das experiências relatadas na 

literatura internacional tratam de economias territoriais especializadas, onde um tipo 

de produto ou uma cadeia produtiva dominam o tecido econômico regional. A autora 

menciona também que a diversificação pode ser um pilar importante para o 

desenvolvimento regional, principalmente se considerarmos o grau de incertezas e 

de riscos que reina atualmente no âmbito da economia mundial. Uma estrutura 

diversificada e baseada em recursos endógenos se apresenta como uma alternativa 

a ser reconhecida como válida para fazer face ao comportamento errático dos 

mercados internacionais. Um estrutura industrial diversificada tem mais chances por 

exemplo, de se recuperar de intempéries passageiras, permitindo que os ramos com 

melhor desempenho assumam o comando, quando outros passam por dificuldades. 

Desta forma, para a autora, o desemprego em um ramo pode significar absorção de 

mão-de-obra por outro, justificando que uma região mais diversificada tende a ser 

mais adaptável, mais flexível às mudanças econômicas do que uma região 

altamente especializada. 

Segundo Marshall (1982, p. 235) uma região que possua uma única indústria, 

fica exposta a uma situação de crise caso haja diminuição da sua procura, ou no 

caso de uma interrupção no fornecimento de matéria-prima. Esse mal pode ser 
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remediado, em grande parte, nas grandes cidades ou nas grandes regiões 

manufatureiras em que se desenvolvem vários tipos de indústria.  

Furtado (2009, p. 92) ressalta a importância que a procura exerce na 

modificação e diversificação da estrutura produtiva. Assim como a produtividade, 

essa variável é independente no processo de desenvolvimento. De acordo com o 

autor, a procura tende a modificar-se sempre que se eleva o salário real médio. 

Dessa forma a procura por alimentos cresce sensivelmente nas primeiras fases do 

desenvolvimento, mas diminui seu ritmo de aumento uma vez atingidos certos níveis 

de renda per capita. A procura de manufaturas de consumo cresce intensamente 

quando começa a diminuir o consumo de alimentos. Os bens duráveis de consumo, 

por seu lado tem comportamento específico. Furtado ressalta que as novas 

inversões se fazem em grande parte com vista à procura futura, e também assinala 

que a diferenciação mais geral da procura é aquela que resulta da aplicação da 

renda em gastos de consumo e inversões. Essa diferenciação da procura tende a 

traduzir-se de forma idêntica na estrutura de produção à medida que a economia 

alcança níveis superiores de desenvolvimento. 

De acordo com Ferraz (2008, p.7), os trabalhos da Cepal, demonstram que a 

diversificação da estrutura produtiva e a capacitação tecnológica são fatores 

decisivos para acelerar o desenvolvimento econômico e para explicar o atraso 

relativo das economias latino-americanas em comparação aos países que possuem 

economia com renda per capita elevada. Para o autor, os estudos  demonstram que 

são equivocadas as conclusões segundo as quais os países latino-amercianos 

devem especializar-se naqueles setores em que possuem vantagens comparativas, 

pois segundo o autor, a diversificação produtiva importa para o desenvolvimento 

econômico. 

A partir dos anos 1980, sobretudo na América Latina, criticou-se muito o 

modelo de substituição de importações, que adotava um crescimento com base na 

diversificação da estrutura produtiva, dando origem a novas estratégias de 

desenvolvimento centradas na liberalização e na especialização. Para Carneiro 

(2008,p.16-17) a interação entre dinamismo dos mercados e ganhos de 

produtividade (divisão do trabalho) seria maior em economias diversificadas. O 

caminho para a diversificação, a partir de economias com origem colonial e que se 

inserem no mundo capitalista pela exportação de produtos primários, teria 

obstáculos de diversas naturezas como, a magnitude de capital dos novos 
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empreendimentos, o acesso à tecnologia, as escalas de produção vis à vis o 

tamanho dos mercados domésticos. Nesses casos decorreria necessária a da 

intervenção do Estado por meio de políticas de desenvolvimento. Nos processos de 

desenvolvimento com base na diferenciação da estrutura produtiva, coube ao Estado 

várias tarefas, como, por exemplo assegurar proteção à indústria nascente bem com 

a mobilização de recursos para financiar a sua expansão  (CARNEIRO, 2008, p.16-

17). 

Na discussão sobre a estrutura produtiva nacional, verifica-se que no período 

em que o país priorizou o processo de substituição de importações, buscando 

diversificação econômica, muitos autores, favoráveis a especialização produtiva, 

apontaram que nessa fase foram desviados recursos de setores em que o Brasil 

possuía vantagens comparativas, o que acarretou desaceleração do crescimento 

econômico. Contrapondo esta posição encontra-se na literatura, posições que 

apontam a diversificação como o caminho mais eficaz para economias em fases 

iniciais de desenvolvimento, justificando que a especialização não é a melhor 

trajetória de mudança estrutural, em termos do impacto causado no desenvolvimento 

econômico (CARVALHO, 2010,p.235-236). 

 

 

1.3 A Questão Regional no Brasil (2000-2010) 

 

 

O objetivo desta seção do capítulo é fazer uma breve apresentação da 

questão regional brasileira, e também verificar iniciativas estatais no período que 

compreende esta pesquisa, que tenham como característica promover 

desenvolvimento econômico regional brasileiro. 

O caso brasileiro é bastante mencionado como exemplo nos estudos de 

desigualdades regionais e como um caso de dualismo extremamente grave, onde as 

diferenças econômicas e sociais entre o Norte, Nordeste e o Centro-Sul são bem 

amplas, seja em termos absolutos, seja em termos relativos, quando comparado 

com outros países (HADDAD, 1989, p.58-59). 

 Para Araújo (2011, p.59), a herança da desigualdade social brasileira tem 

uma leitura regional, com padrões de indicadores sociais diferenciados entre as 

diversas regiões do país. Um deles predomina de Belo Horizonte para cima, outro, 
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de Belo Horizonte para baixo. Os indicadores do Norte, do Nordeste e do norte de 

Minas se diferenciam dos que medem os padrões socioeconômicos do Centro-

Oeste, do Sudeste e do Sul. Essa é uma marca importante, um desafio que continua 

sendo enfrentado no debate contemporâneo sobre o desenvolvimento nacional. Mas 

as desigualdades se reproduzem em todas as escalas, tanto que dentro das 

macrorregiões e até mesmo dentro de uma mesma área urbana registram-se 

padrões sociais distintos. 

Na análise de Araújo (2006, p.72), no que diz respeito à dinâmica regional, é 

necessário que se faça um estudo mais fino, descendo a escala de observação. A 

escala macrorregional é cada vez mais insuficiente como foco de observação. Não 

se pode trabalhar o Nordeste como uma área homogênea, porque mesmo nesta 

região já existem áreas dinâmicas, que recebem esse tipo de investimento seletivo. 

Para a autora a região Sul tem áreas dinâmicas, mas também possui áreas 

complexas como as do Nordeste. No estado de Minas Gerais, esse tipo de exame foi 

feito recentemente, olhando a dinâmica regional do estado e avaliando também os 

investimentos do “Brasil em Ação”9. A integração do eixo dinâmico do sul de Minas 

com a região mais dinâmica do Brasil está sendo feita, mas as áreas menos 

desenvolvidas de Minas estão fora das prioridades do bloco de investimentos 

federais. O Vale do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, que são áreas 

problemáticas estão fora do programa. Então, tem-se para Minas a mesma visão 

que, aqui, estamos percebendo para o país e, portanto, o estado é bastante 

representativo da heterogeneidade que Brasil apresenta. Do ponto de vista da 

heterogeneidade contém mudança importante que na visão da autora, pode estar 

redefinindo o que está chamando de “questão regional”. Existem questões regionais 

em várias macrorregiões do Brasil e não se pode discutir somente na escala 

macrorregional. 

Como avanço recente na perspectiva de melhorias nas políticas de 

desenvolvimento regional e no enfretamento das desigualdades regionais, Diniz 

(2006, p. 225-227) destaca a criação das mesorregiões em 2003 pelo Ministério da 

Integração Nacional, como escala de intervenção de políticas públicas. Para muitos 

autores a heterogeneidade estrutural das macrorregiões brasileiras as tonava cada 

                                            
9
 O programa Brasil em Ação foi lançado em agosto de 1996, para dar prioridade a 48 

empreendimentos voltados para promoção do desenvolvimento sustentável País e estrategicamente 
escolhidos pela capacidade de induzir novos investimentos produtivos e reduzir as desigualdades 
regionais e sociais. Para mais informações sugere-se a leitura de Albano e Sá (2008). 
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vez menos adequadas para servirem como referência exclusiva para as ações de 

desenvolvimento regional. A valorização de escalas menos abrangentes deve ser 

entendida como parte de um processo de ajuste das políticas públicas regionais 

brasileiras ao novo paradigma dominante na área, que passou a enfatizar a 

importância dinâmica interna das regiões, inclusive em termos políticos e sociais, 

como um elemento determinante do seu potencial de desenvolvimento. 

 Diniz (2006, p.233-236) também ressalta que apesar da opção do Ministério da 

Integração Nacional em fortalecer a atuação no nível das mesorregiões estar 

correta, é também problemática. Primeiro porque esses programas ainda são 

incipientes, o volume de recursos alocados para sua execução é pouco expressivo, 

os instrumentos de política regional existentes ainda precisam ser ajustados às 

necessidades da operação nessa escala e também existe demora e indefinição 

quanto à criação de novos instrumentos, como o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional. Em segundo lugar o que o autor acha fundamental, é 

que no Brasil quase não existe identidades territoriais consolidadas nessa escala, 

que facilitem o processo de articulação dos atores locais. Um ponto essencial a ter 

em vista nesta discussão, é que a abrangência territorial deve privilegiar a 

funcionalidade das mesorregiões como espaços de articulação de atores sociais, 

políticos e econômicos. A obtenção de sucesso na articulação desses atores é 

fundamental para que esses territórios sejam entidades sociais e politicamente 

relevantes, e não se constituam apenas em substrato passivo para ações 

concebidas e implementadas “de fora para dentro” e “ de cima para baixo”. 

 Para Bandeira (2004), ainda não é claro para o caso brasileiro qual será status 

administrativo alcançável pelas mesorregiões no longo prazo, mas é importante 

registrar que se adequadamente apoiado e conduzido, o processo de 

institucionalização poderá resultar em aumento expressivo no grau de “consciência 

regional” dos habitantes dessas áreas, fazendo com que eles se tornem mais 

propensos a cooperar na defesa de interesses que possam ser caracterizados como 

“da região”. 

 No ano de 2007, através do decreto nº 6025, o governo brasileiro institui o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que é constituído de medidas de 

estímulo ao investimento privado, ampliação dos investimentos públicos em 

infraestrutura voltados à melhoria da qualidade do gasto público e ao controle da 

expansão dos gastos correntes no âmbito da Administração Pública Federal. Para 
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Sicsú (2007), o PAC representa uma nova forma de pensar a relação entre Estado e 

Mercado. O PAC não aceita a ideia que o Estado ocupa o lugar da iniciativa privada 

e que o investimento público expulsa da economia o investimento privado, mas sim 

que investimento público atrai para economia o investimento privado real. Segundo 

Domingues, Faria e Magalhães (2009, p. 122), embora os projetos do PAC desejem 

também promover maior integração territorial e contribuir para a diminuição da 

desigualdade regional, não parece haver objetivo claro nesse sentido. Para os 

autores programas que focam o crescimento econômico, como o PAC, tendem a não 

se preocupar com as disparidades regionais, tanto na sua formulação quanto nos 

seus impactos. 

Também no ano de 2007, foi institucionalizada a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR)10, que tem como premissa ser uma Política 

Nacional, visando uma estratégia de desenvolvimento alternativa à guerra fiscal e à 

fragmentação territorial que predominaram no País desde a década de 1980.11 A 

PNDR recoloca a temática da redução das desigualdades regionais brasileiras no 

centro da discussão da retomada do desenvolvimento brasileiro. A PNDR leva em 

consideração a análise das características socioeconômicas da nossa população 

revelando um padrão territorial diferenciado, deixando claro o contraste litoral versus 

interior, o acentuado contraste Norte/Sul, onde são constatadas diferenças 

desfavoráveis ao Norte e ao Nordeste do Brasil, tanto no que tange ao nível de 

educação, grau de urbanização ou rendimento domiciliar médio. E importante 

destacar também que a PNDR exige que a abordagem das desigualdades regionais 

seja feita em escalas múltiplas, destacando que a visão tradicional resumia o 

problema regional brasileiro ao atraso das regiões Norte e Nordeste, não 

reconhecendo a existência de dinâmicas sub-regionais diversas em todas as 

macrorregiões, nem a necessidade de coordenação de ações com entes federados 

e com a sociedade civil, em níveis que vão do mesorregional ao intra-urbano. 

(BRASIL,2008) 

Através da coordenação e articulação do Ministério da Integração Nacional 

(MI), o objetivo da PNDR é a criação de emprego e a desconcentração da renda por 

                                            
10

 Importante destacar que a proposta original da Política Nacional de Desenvolvimento Regional foi 
elaborada em no ano de 2003, pela equipe da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional 
do Ministério da Integração Nacional. 
11

  A Politica Nacional de Desenvolvimento Regional foi instituída pelo decreto Nº 6.047, de 22 de 
fevereiro de 2007. 
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meio da inclusão socioprodutiva, da ação coletiva de atores nos territórios e do 

incentivo a modos de produção ambientalmente sustentáveis como mecanismos de 

redução de desigualdades regionais. O MI implementou três grandes programas 

voltados para reversão do quadro de desigualdade e exclusão das regiões 

brasileiras. O Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais 

( Promeso), o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido 

(Conviver) e o Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira ( 

PDFF). Também cabe ressaltar que tais programas absorveram no ano de 2008, as 

ações do Programa de Organização Produtiva de Comunidades (Produzir), 

transformando em projeto, bem como do antigo Programa de Promoção e Inserção 

Econômica de Sub-Regiões (Promover), em razão de uma reorientação 

programática do Governo Federal12. Importante considerar que o fomento ao 

desenvolvimento regional no Brasil conta atualmente com fontes de recursos e 

instrumentos diversos, a exemplo do Orçamento Geral da União (OGU), dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste 

(FCO) dos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Nordeste (FDNE), 

dos incentivos fiscais para Amazônia e para o Nordeste. (Brasil, 2010) 

Segundo Pereira (2009, p. 144) a situação da PNDR no ano de 2009 não 

pode ser interpretada como positiva, pois as apostas feitas no ano de 2003 ficaram 

aquém do que se havia pretendido alcançar com elas. Para a autora, a PNDR está 

sendo de atuação exclusiva do Ministério da Integração Nacional , contrariando sua 

formulação, e também restringindo suas ações, pois o MI ocupa papel pouco 

expressivo no Governo Federal. 

De acordo com o IPEA (2009, p. 389-390) no ano de 2008 um pouco mais 

que 10% do orçamento total do MI foram destinados a programas de 

desenvolvimento regional, e no ano de 2007 foi próximo de 7%. Para a instituição, o 

pequeno orçamento voltado para os programas de desenvolvimento regional 

compromete a execução dos mesmos. A insuficiente capacidade gerencial, 

resultante, principalmente da inadequação quantitativa dos quadros de pessoal 

alocados aos processos de execução do orçamento disponível para os programas 

de desenvolvimento regional, ao que se somam dificuldades de identificação, 

                                            
12

 Para mais informações sobre os programas citados, sugere-se a leitura de “ A PNDR em dos 
tempos: A experiência apreendida e o olhar pós 2010. Brasília-DF: Ministério da Integração Nacional 
(MI). Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional, 2010. 
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seleção e priorização de projetos, obedecendo-se à diretriz da PNDR, também é 

apresentada como uma dificuldade para implementação da atual política de 

desenvolvimento regional. 

 Cano (2010, p.25-26) considera que o Brasil na atualidade não possui uma 

política nacional de desenvolvimento. O principal órgão de desenvolvimento regional, 

Ministério da Integração Nacional, não possui políticas de sustentação macro 

nacional, e é carente de recursos financeiros. Por conta dessa carência, grandes 

grupos privados aumentaram seu efetivo em importantes espaços do território 

nacional, destacando-se no Norte, no Centro-Oeste e Distrito Federal e em algumas 

partes do nordeste. Importante ressaltar que muitas vezes os lucros e os benefícios 

causados pela ações desses grupos nessas regiões, são anulados com o prejuízos 

causados pelo desmatamento, precariedade de empregos e pelo baixo padrão de de 

qualidade de centros urbanos. Nos últimos anos verifica-se no Brasil um processo de 

desconcentração produtiva, consolidação da fronteira agropecuária do NO e do CO-

DF, aumento da ocupação dos cerrados da BA, PI e MA pelas commodities 

exportáveis, consolidação da província mineral de Carajás, e grande expansão do 

petróleo no RJ, ES e RN, ressaltando que esse período é marcado pela guerra fiscal 

entre os estados da Federação. O autor também adverte que esse novo perfil da 

economia brasileira tem sido equivocadamente chamado de especializações 

regionais quando na verdade trata-se das conhecidas bases produtivas de recursos 

naturais, e explica que o termo especialização em economia tem um sentido claro 

como algo que decorre de um aprofundamento da divisão social do trabalho, de algo 

não comum, como no caso de uma commodity.  
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2 O MERCADO DE TRABALHO E O EMPREGO FORMAL NOS ANOS 

RECENTES NO BRASIL 

 
 
2.1 Considerações Iniciais 

 
 

No segundo capítulo dessa dissertação serão realizadas algumas 

considerações sobre o comportamento do mercado de trabalho brasileiro no período 

de 2000 a 2010. Para construção do capítulo, primeiramente na seção 2.2, será 

realizada uma explanação sobre as bases de dados consultadas, destacando a 

importância das mesmas para entendimento e avanço da pesquisa científica sobre o 

mercado de trabalho brasileiro. Posteriormente na seção 2.3, será realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre o panorama do mercado trabalho brasileiro. Na seção 

2.4, será analisada a evolução emprego formal no Brasil, tendo a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), como base de dados. Por fim na seção 2.5, faz-se uma 

breve consideração sobre fatores que contribuíram para melhoria do mercado de 

trabalho brasileiro no período estudado por esta dissertação. Serão destacados 

fatores ligados ao crescimento econômico, à simplificação tributária e relacionados à 

fiscalização da mão-de-obra. 

 

 

2.2 Fontes de estatísticas sobre o emprego no Brasil da PNAD, da PME, e da 

RAIS. 

 
 

Para explicar as transformações ocorridas no mercado de trabalho brasileiro 

no período de 2000 a 2010, utilizamos na seção 2.3 desse capítulo a base de dados 

da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que tem por objetivo publicar os 

principais indicadores socioeconômicos, para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades 

a Federação. Segundo IBGE (2009) a PNAD é um sistema de pesquisas 

domiciliares, implantado progressivamente no Brasil a partir de 1967, e tem como 

finalidade a produção de informações básicas para o estudo do desenvolvimento 

sócio econômico do País. Esse sistema de pesquisas por amostra de domicílios, por 

ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas e 
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demográficas, umas de caráter permanente nas pesquisas, como as características 

gerais da população, de educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras com 

periodicidade variável, como as características sobre migração, fecundidade, 

nupcialidade, saúde, segurança alimentar e outros temas que são incluídos no 

sistema de acordo com as necessidades de informação para o País. 

Também utiliza-se na seção 2.3 desse capítulo os dados de desemprego da 

Pesquisa Mensal de Emprego(PME). De acordo com o IBGE (2012), a PME é uma 

pesquisa domiciliar de periodicidade mensal, realizada pelo IBGE, que investiga 

características da população residente na área urbana das regiões metropolitanas 

de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, com 

vistas à medição das relações entre o mercado de trabalho e a força de trabalho 

associadas a outros aspectos socioeconômicos, incluindo todas atividades 

econômica e todos os segmentos ocupacionais. 

Também será utilizada nesse capítulo, a base de dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). De acordo 

com o MTE (2011), a RAIS foi instituída a partir do decreto de n° 76.900, de 2 de 

dezembro de 1975. Fundamentalmente, a RAIS é um registro Administrativo, de 

âmbito nacional, com periodicidade anual, obrigatório para todos os 

estabelecimentos, inclusive aqueles sem ocorrência de vínculos empregatícios no 

exercício, tendo esse tipo de declaração à denominação de RAIS Negativa. O 

suprimento das necessidades de controle, de estatísticas e de informações às 

entidades públicas e à sociedade civil constitui os principais objetivos da RAIS. 

Criada para fins estatísticos e administrativos, a RAIS registra grande quantidade de 

informações necessárias ao processo administrativo (viabilização do pagamento do 

abono salarial, por exemplo) e possibilita também tabulações estatísticas de 

fundamental importância para o acompanhamento e para caracterização do mercado 

de trabalho formal. Ao contrário das pesquisas domiciliares, nas quais a coleta tem 

objetivos especificamente estatísticos, na RAIS os produtos estatísticos ocorrem no 

curso de uma função administrativa.  

A partir dos anos 1990, os dados da RAIS vêm registrando importantes 

avanços qualitativos, devido à ampliação do número de declarações apresentadas 

em meio magnético. Nesse período, a cobertura tem oscilado em torno de 90% do 

setor organizado da economia, levando à caracterização da RAIS como censo do 

mercado de trabalho formal. A RAIS tem como características a periodicidade anual, 
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possui abrangência em todo território nacional, tem cobertura de 97% do universo do 

mercado formal brasileiro, desagregação geográfica por Regiões Naturais, 

Mesorregiões, Microregiões, Unidades Federativas e Municipais. As principais 

variáveis investigadas são empregos em 31 de dezembro e admitidos e desligados 

segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, tempo de serviço e rendimentos, 

desagregados em nível ocupacional, geográfico e setorial. Contém informações 

sobre número de empregos por tamanho de estabelecimento, massa salarial e 

nacionalidade do emprego. 

Os Registros Administrativos disponibilizam uma gama enorme de 

informações sobre o mercado de trabalho formal, entretanto recomenda-se cautela 

quando da utilização e interpretação dos dados. Ressalta-se que existem vantagens 

e limitações no uso desses Registros Administrativos. As principais vantagens estão 

relacionadas à abrangência dessa fonte de informação, atingindo até o município, e 

à diversidade de cruzamento em nível ocupacional e setorial. Quanto às limitações a 

principal diz respeito à omissão de declaração dos estabelecimentos, e também por 

erro de preenchimento. Esta última pode ocorrer por informações incompletas ou 

incorretas. Outro problema existente está relacionado às declarações agregadas na 

matriz, quando o procedimento correto seria o fornecimento dessas informações por 

estabelecimento.   

 

 

2.3 Panorama do Mercado de Trabalho brasileiro no período de 2000-2010 

 

 
O objetivo desta seção do capítulo é estudar o mercado de trabalho brasileiro 

no período de 2000 a 2010, verificando as principais alterações, bem como fatores 

que condicionaram a mudança da tendência observada na década de 90, quando foi 

observado redução dos empregos formais em relação ao número total de ocupados. 

É Importante ressaltar que nesse período houve uma mudança de governo no ano 

de 2002, que alterou a condução da política econômica e social, contribuindo de 

forma significativa para o aumento da formalização do emprego e valorização do 

salário mínimo. 

Baltar, Moretto e Krein (2006, p. 3) destacam dois movimentos que 

aconteceram de forma simultânea e que foram responsáveis pela melhoria no 
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desempenho do emprego formal após a desvalorização cambial de 1999. O primeiro 

foi a expansão dos postos de trabalho, resultado da melhoria da atividade 

econômica, representada pelo maior crescimento do PIB. O segundo movimento foi 

marcado por uma maior concentração dos postos de trabalho criados nesse período 

em estabelecimentos organizados, nos quais há maior incidência de empregos 

formalizados. Os autores explicam que esses dois movimentos estão relacionados à 

melhoria na condução da política econômica brasileira, e às alterações do 

posicionamento do estado brasileiro diante responsabilidade na imposição do 

cumprimento das leis trabalhistas. Os números do crescimento do PIB e do mercado 

de Trabalho brasileiro comprovam que na primeira década de 2000 houve uma 

melhora nos indicadores macroeconômicos em relação aos anos 1990.  

Baltar, Moretto e Krein (2006, p. 3-4) ressaltam que a inserção brasileira na 

globalização durante a década de 90 foi prejudicial ao mercado de trabalho por conta 

da liberalização indiscriminada das importações e da falta de controle à entrada de 

capital, que acabou permitindo a excessiva valorização da moeda nacional. Essa 

valorização da moeda nacional conseguiu reduzir a inflação, porém favoreceu aos 

ganhos de capital para aqueles que tiveram acesso ao dinheiro estrangeiro, o que 

piorou a competição dos produtos nacionais com importados, prejudicando a 

produção nacional. A valorização excessiva da moeda nacional combinada com 

altas taxas de juros prejudicaram as condições de crédito no país. A alta taxa de 

juros, provocou um aumento na dívida pública que não foi controlada pela entrada 

de recursos proveniente do processo de privatização, culminando numa 

precarização das finanças públicas, tendo como consequência a restrição da 

capacidade do governo em coordenar investimentos prioritários para economia 

brasileira. Esse cenário macroeconômico restritivo afetou negativamente o mercado 

de trabalho brasileiro nos anos de 1990, já que nesse período a ocupação foi inferior 

à ampliação da população ativa, dificultando a inserção no mercado de trabalho, 

aumentando o desemprego, reduzindo a participação das grandes empresas no 

emprego e, aumentando a participação do emprego não formalizado em pequenas e 

médias empresas, do serviço doméstico remunerado e do trabalhador por conta-

própria. 

 Segundo Pamplona (2001, p.195), o início dos anos 90 é marcado por forte 

diminuição da atividade econômica, por alterações na forma de atuação do Estado e 

pelo começo de uma forte abertura comercial. A concorrência externa induziu a 
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indústria brasileira a um processo de reestruturação produtiva, redução de custos, 

terceirização, flexibilização da mão-de-obra, novos métodos de gestão, intensa 

utilização de máquinas e insumos importados. Esta reestruturação produtiva teve 

como efeito a redução da elasticidade-produto do emprego industrial. Observa-se 

que nesse período houve um aumento do produto industrial, com redução do 

emprego. O mercado de trabalho brasileiro, na década de 1990, demonstrou o 

encerramento do modelo de desenvolvimento industrial, e das opções de política 

econômica até então adotadas. O mercado de trabalho urbano no Brasil passou 

então a apresentar os mesmos problemas de países avançados industrialmente, que 

foram agravados por problemas brasileiros tradicionais como o subemprego. Desta 

forma constata-se na década de 1990, elevação do desemprego aberto, expansão 

do desemprego de longa duração, crescimento do desemprego oculto, aumento da 

proporção de desempregados chefes de família, queda no emprego industrial, 

crescimento do emprego no setor de serviços, e com muitas ocupações em 

atividades de baixa produtividade, ocorreu também expansão da proporção de 

ocupados em micro e pequenas empresas, crescimento da participação nos 

ocupados de trabalhadores sem carteira assinada, aumento do trabalho por conta 

própria, mudança na atuação do movimento sindical, o que segundo o autor, 

resumidamente mostra uma elevação do desemprego e precarização do trabalho 

nesse período.13 

 Para Dedecca (2010, p.4-5) desde 1998, a elasticidade emprego-produto tem 

se mantido superior a um, o que indica que a cada ponto de crescimento do produto  

traduziu-se em mais de um ponto percentual de aumento do nível de emprego 

formal. Entre 1998 e 2008, o emprego formal no Brasil elevou em 60%, revertendo a 

trajetória do mercado de trabalho dos anos 1980 e em boa parte dos 1990. A partir 

de 1999 aconteceu na economia brasileira uma recomposição produtiva que teve 

impacto positivo na produção, emprego e renda. Nesse período o estado brasileiro 

reordenou suas contas, possibilitando a recuperação dos investimentos e gastos 

sociais, apesar da taxa básica de juros ter se mantido em nível elevado. O Estado 

brasileiro reposicionou-se mantendo a inflação baixa, o que possibilitou o controle 

das próprias despesas, e também da renda das empresas e da população. Os 

aumentos contínuos na valorização do salário mínimo registrados pós 1994 foram 

                                            
13

 Como referência sobre o Mercado de Trabalho brasileiro e transformações produtivas da década de 
90, sugere-se a leitura de Pamplona (2001, p.173-216). 
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muito importantes para renda da população brasileira, pois a partir de então, 

registrou-se aumentos reais sucessivos que foram ajudados por uma maior controle 

da inflação.  

A partir de 2004 alterou-se o cenário econômico brasileiro, e o país voltou a 

crescer menos dependente do endividamento interno e externo, e com uma baixa 

taxa de inflação. O governo brasileiro voltou a fazer política pública, apoiando a 

produção, o investimento e o crédito para população de baixa renda. O crescimento 

econômico registrado no período de 2003-2007 proporcionou uma forte geração de 

empregos no setor formal, significando uma melhoria nas condições econômicas do 

país. Esse crescimento econômico registrado desde 2005 foi fundamental para o 

aumento da produção e da renda corrente do país, dando sustentação e evitando 

que a crise internacional pudesse causar efeitos regressivos de grandes proporções 

na economia brasileira. Essa recuperação no mercado de trabalho é acompanhada 

com ressalvas, pois é notável uma forte concentração da estrutura de ocupação em 

torno do salário mínimo. Aproximadamente 75% dos empregos assalariados criados 

foram na faixa de 1 a 2 salários mínimos, caracterizando da estrutura ocupacional do 

mercado de trabalho brasileiro por concentrar-se em baixos salários (DEDECCA, 

2010 p. 14-15). 

Pamplona (2009, p.34) também ressalta que, a partir de 2004 o mercado de 

trabalho brasileiro deixou de ser condicionado pelo baixo crescimento e pela 

reestruturação produtiva, que marcou os anos 1990 e a primeira metade dos anos 

2000. A partir deste ano, constata-se que as empresas já tinham assimilado o 

impacto da abertura comercial, da privatização e das inovações organizacionais, que 

somados a um contínuo e mais elevado crescimento econômico da segunda metade 

da primeira década dos anos 2000, pôde melhorar a qualidade do emprego formal e 

especialmente diminuir o desemprego. 

O IPEA (2011, p.9-10) reforça a posição e evidencia também que a estrutura 

ocupacional segundo as faixas de remuneração no ano de 2009 foi caracterizada por 

apresentar forte peso para ocupações na base da pirâmide social. A recuperação do 

valor real do salário mínimo contribuiu importantemente para elevação do poder de 

compra dos trabalhadores que estão empregados nos setores mais dinâmicos da 

economia nacional, como o setor terciário, construção civil e indústrias extrativas.14 

                                            
14

  O Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA) é uma fundação pública federal vinculada 
à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.  
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Na primeira década de 2000, a parcela dos ocupados com até 1,5 salário mínimo 

apresentou crescimento, aproximando-se de 60% de todos postos de trabalho. 

Verifica-se nas demais faixas de remuneração uma redução na sua posição relativa. 

(Ver gráfico 1) 

 

 
       Gráfico 1 - Evolução da composição ocupacional segundo faixa de remuneração (em %) - 
Brasil. 
       Fonte: IPEA (2011), citando IBGE/Censos Demográficos e PNAD. 

 

 De acordo com os dados utilizados da PNAD/IBGE apresentados na tabela 1, 

observa-se que no período de 2001 a 2009 não ocorreram grandes alterações na 

estrutura ocupacional brasileira. No entanto, o emprego formal cresceu num ritmo 

superior ao conjunto das demais posições. A participação dos empregados celetistas 

com carteira assinada, militares e funcionários públicos estatutários elevou-se de 

35,8 %, em 2001, para 42,0 % do total de ocupados, em 2009. A participação dos 

trabalhadores sem carteira assinada, dos empregados domésticos, dos 

trabalhadores por conta própria e dos sem remuneração apresentaram uma leve 

redução no conjunto da estrutura ocupacional brasileira nesse período. 
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Tabela 1 - Pessoas de 10 ou mais de idade ocupadas na semana de referência (%) - Brasil. 

 
Fonte: Elaboração Própria. IBGE, PNAD (2001- 2009). 
 

 Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, para as regiões 

metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre, revelam o bom momento do mercado de trabalho brasileiro, estimando 

no mês de dezembro de 2010 uma taxa de desemprego igual a 5,3%. Essa 

tendência de queda na taxa de desemprego é verificada desde o início da pesquisa, 

em Março de 2002. Na comparação de 2002-2010, verifica-se que a taxa 

desemprego caiu para cerca de metade do que era em 2002 (Ver gráfico 2). 

 

 
        Gráfico 2 -Taxa de Desemprego no Brasil. 
        Fonte: Elaboração própria - IBGE/Pesquisa Mensal de Emprego (2011). 
 
 

Posição na ocupação no trabalho principal

2001 2003 2005 2007 2009

Total 100 100 100 100 100

Empregados 54,23 54,32 55,03 57,27 58,6

Empregados - com carteira de trabalho assinada 29,36 29,84 30,95 33,11 34,92

Empregados - militares e funcionários públicos estatutários 6,45 6,6 6,31 6,83 7,16

Empregados - outros 18,4 17,87 17,77 17,33 16,52

Empregados - sem declaração 0,01 0 - - -

Trabalhadores domésticos 7,81 7,68 7,64 7,42 7,79

Trabalhadores domésticos - com carteira de trabalho assinada 2,03 2,07 2 2,01 2,15

Trabalhadores domésticos - sem carteira de trabalho assinada 5,77 5,6 5,64 5,41 5,64

Trabalhadores domésticos - sem declaração 0 0 0 - -

Conta própria 22,31 22,37 21,64 21,2 20,48

Empregadores 4,22 4,19 4,23 3,75 4,31

Trabalhadores na construção para o próprio uso 0,2 0,15 0,14 0,16 0,11

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 3,83 4,2 4,5 4,32 4,08

Não remunerados 7,41 7,1 6,82 5,88 4,64

Sem declaração 0 - - - -

Ano
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2.4 A Evolução do Emprego Formal no Brasil no período de 2000 -2010 

 
 

Nessa seção serão analisados alguns números relativos ao comportamento 

do emprego formal no período de 2000 a 2010. Para tanto, utilizaremos a base de 

dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do MTE. A partir desta base 

de dados busca-se evolução do número de vínculos formais, o comportamento do 

número dos estabelecimentos de empregos formais e sua relação com o total de 

vínculos de empregatícios, e também será feita uma análise regional do emprego 

formal, setorial e por faixas de remuneração. 

No ano de 2010, foi verificado um total de 44,068 milhões de empregos 

formais o que representa um crescimento no período de 2000 a 2010 de 17,8 

milhões de postos de trabalho, implicando num ritmo de crescimento médio de 1,7 

milhões de postos de trabalhos por ano. Importante destacar que entre 1999 e 2000, 

inicia-se uma reversão no comportamento do emprego formal brasileiro, resultado 

dos efeitos da desvalorização da moeda nacional que começaram a ter impactos 

mais positivos sobre a estrutura produtiva e sobre as condições de concorrência 

internacional. Nesse período de análise constata-se no cenário macroeconômico 

brasileiro, uma redução na vulnerabilidade macroeconômica, capaz de gerar 

impactos positivos no mercado de trabalho. 

Na primeira década de 2000, obrservou-se que os empregos formais foram 

gerados em estabelecimentos melhor estruturados e de maior porte, revertendo o 

cenário dos anos de 1990, em que ocorreu aumento de empregados em micro e 

pequenas empresas, juntamente com empregos por conta própria. 

Com relação à distribuição setorial dos empregos formais a partir dos dados 

da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE15 1995), verifica-se que 

setores como administração pública defesa e seguridade social, Agricultura pecuária 

silvicultura e exploração florestal e Indústria de transformação vem perdendo 

participação relativa ao longo do período analisado.  

Na análise regional, pode-se constatar forte concentração de empregos 

formalizados na região Sudeste, que registrou participação relativa de 50,97% ano 

de 2010, porém em relação ao ano de 2000, perdeu 2,57 pontos percentuais. Essa 

                                            
15

 A CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo sistema Estatístico Nacional na produção de 
estatísticas por tipo de atividade econômica, e pela Administração Pública, na identificação da 
atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica. 
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tendência de perda na participação relativa também é percebida para a região Sul no 

mesmo período. As regiões Norte e Nordeste e Centro-oeste, registaram forte 

aumento dos empregos formais, aumentando também sua participação relativa em 

1,29, 1,50 e 0,27 pontos percentuais respectivamente. Essas regiões nesse período 

apresentaram uma contribuição para o crescimento do emprego formal superior às 

regiões Sul e Sudeste. 

Em relação à geração de empregos por faixa de remuneração, verifica-se 

maior crescimento dos empregos na faixa de remuneração até 1,5 salários mínimos, 

o que caracteriza este período por forte criação de empregos de baixas 

remunerações, principalmente nos setores terciário, construção civil e Indústrias  

extrativas. 

 

 

2.5 Indicadores do emprego formal no Brasil 

 

 

2.5.1 Indicadores do Crescimento do Emprego Formal no Brasil 

 

 

 A partir da base de dados da RAIS, verifica-se que no ano de 2010, o total de 

trabalhadores formais com vínculos ativos em 31 de dezembro, atingiu 44,068 

milhões. No período de 2000 a 2010 a geração de empregos formais (celetistas e 

estatutários) atingiu cerca de 17,8 milhões de postos de trabalhos formais, 

correspondendo ao crescimento no período de 68,02 %. O Estado de São Paulo 

possui o maior número de empregos formais, totalizando no ano de 2010, 12,8 

milhões de vínculos ativos, seguido por Minas Gerais, 4,6 milhões, Rio de Janeiro, 

4,1 milhões, Rio Grande Sul, 2,8 milhões, e Paraná, 2,7 milhões. Em termos de 

crescimento relativo, no período destacam-se os estados de Roraima, com 

crescimento de 235,17%, seguido por Amazonas, 130,87%, Amapá, 127,70%, 

Rondônia, 126,02% e Tocantins, 125,34% (Ver tabela 2). 
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Tabela 2 - Total de Empregos formais por Unidade Federativa – Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria - MTE/RAIS (2011). 

 

 Verifica-se que no período de 2000 a 2010, a geração de empregos formais 

ocorreu de forma contínua, refletindo uma situação econômica mais estável, com 

indicadores mais favoráveis do mercado de trabalho. (Ver gráfico 3) 

 

Unidade da Federação

2000 Índice 2002 Índice 2004 Índice 2006 Índice 2008 Índice 2010 Índice

14 - Roraima 23.446 100 28.129 119,97 23.272 99,26 36.738 156,69 51.418 219,30 78.585 335,17

13 - Amazonas 249.373 100 291.315 116,82 365.088 146,40 439.371 176,19 510.219 204,60 575.739 230,87

16 - Amapá 47.515 100 55.960 117,77 70.118 147,57 78.517 165,25 98.183 206,64 108.191 227,70

11 - Rondônia 147.904 100 173.276 117,15 201.798 136,44 227.524 153,83 262.585 177,54 334.290 226,02

17 - Tocantins 106.043 100 133.227 125,63 159.695 150,59 185.791 175,20 213.125 200,98 238.955 225,34

21 - Maranhão 284.793 100 329.935 115,85 370.370 130,05 437.433 153,60 540.010 189,61 636.625 223,54

51 - Mato Grosso 315.547 100 379.152 120,16 472.636 149,78 518.125 164,20 590.538 187,15 656.542 208,06

15 - Pará 458.636 100 546.251 119,10 635.493 138,56 738.602 161,04 845.755 184,41 951.235 207,41

52 - Goiás 663.902 100 781.443 117,70 872.824 131,47 992.822 149,54 1.135.046 170,97 1.313.641 197,87

12 - Acre 61.448 100 68.439 111,38 73.731 119,99 85.583 139,28 98.724 160,66 121.187 197,22

23 - Ceará 691.093 100 793.312 114,79 860.435 124,50 989.490 143,18 1.129.999 163,51 1.325.792 191,84

50 - Mato Grosso do Sul 299.629 100 349.600 116,68 391.660 130,71 438.685 146,41 497.320 165,98 560.789 187,16

22 - Piauí 205.729 100 236.945 115,17 263.183 127,93 293.248 142,54 335.632 163,14 377.463 183,48

42 - Santa Catarina 1.077.929 100 1.235.612 114,63 1.406.247 130,46 1.598.454 148,29 1.777.604 164,91 1.969.654 182,73

32 - Espírito Santo 471.698 100 551.601 116,94 593.593 125,84 707.380 149,96 776.290 164,57 860.421 182,41

24 - Rio Grande do Norte 315.488 100 318.971 101,10 421.109 133,48 475.257 150,64 515.227 163,31 575.026 182,27

29 - Bahia 1.177.343 100 1.309.717 111,24 1.458.315 123,86 1.681.473 142,82 1.861.452 158,11 2.139.232 181,70

28 - Sergipe 206.054 100 239.305 116,14 256.056 124,27 302.494 146,80 319.246 154,93 369.579 179,36

26 - Pernambuco 883.032 100 943.895 106,89 1.022.609 115,81 1.162.556 131,66 1.308.771 148,21 1.536.626 174,02

27 - Alagoas 272.183 100 311.780 114,55 346.503 127,31 393.232 144,47 425.033 156,16 470.992 173,04

25 - Paraíba 339.135 100 375.537 110,73 396.150 116,81 450.720 132,90 513.339 151,37 579.504 170,88

41 - Paraná 1.653.435 100 1.812.631 109,63 2.032.770 122,94 2.251.290 136,16 2.503.927 151,44 2.783.715 168,36

31 - Minas Gerais 2.803.454 100 3.046.362 108,66 3.332.775 118,88 3.744.043 133,55 4.184.183 149,25 4.646.891 165,76

35 - São Paulo 8.049.532 100 8.608.048 106,94 9.273.177 115,20 10.315.118 128,15 11.713.163 145,51 12.873.605 159,93

33 - Rio de Janeiro 2.718.138 100 2.922.463 107,52 3.060.174 112,58 3.373.627 124,12 3.712.383 136,58 4.080.082 150,11

43 - Rio Grande do Sul 1.893.789 100 2.027.416 107,06 2.193.332 115,82 2.320.747 122,55 2.521.311 133,14 2.804.162 148,07

53 - Distrito Federal 812.361 100 813.591 100,15 854.463 105,18 916.929 112,87 1.001.083 123,23 1.099.832 135,39

Total Brasil 26.228.629 100 28.683.913 109,36 31.407.576 119,75 35.155.249 134,03 39.441.566 150,38 44.068.355 168,02

Empregos
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 Gráfico 3- Crescimento do Emprego Formal de 2000-2010. 
 Fonte: Elaboração Própria - MTE/Rais (2011). 

 

No período de 2000 a 2010, foi verificado na economia brasileira um melhor 

desempenho do PIB. Apesar de verificarmos instabilidades, uma evolução mais 

expressiva no PIB foi verificada, mesmo considerando ter sido ela insuficiente para 

ter efeitos sociais mais amplos. Este resultado é mais evidente quando confrontado 

com a elevação do emprego formal. A economia brasileira reconquistou a 

possibilidade de crescimento a partir de 1999, e teve a capacidade de estabelecer 

uma trajetória ascendente do emprego formal. Neste período verifica-se na relação 

produto-emprego, que para cada ponto percentual de aumento do PIB, gera mais 

que um ponto percentual no emprego. (Ver gráfico 4) 
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       Gráfico 4 - Variação bianual do PIB e do Emprego Formal – Brasil. 
       Fonte: Elaboração Própria - BACEN (2011), MTE/RAIS (2011). 

‘ 

Segundo Corseuil, Moura e Ramos (2009, p.9) a variação do emprego formal 

pode ser entendida como resultante da variação tanto do número quanto do 

tamanho dos estabelecimentos formais. Verifica-se que no período de 2000 a 2010, 

o número de estabelecimentos formais cresce a taxas praticamente constantes (Ver 

Gráfico 5). 

 

 
 Gráfico 5 - Número de estabelecimentos Formais – 2000-2010. 
 Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 

Os dados da RAIS revelam que a geração de empregos formais vem 

ocorrendo em estabelecimentos mais bem estruturados administrativamente, o que é 

confirmado pela análise dos dados do período de 2000 a 2010, no qual é verificado 
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crescimento mais elevado nos estabelecimentos maiores, com capacidade de 

empregar mais trabalhadores (Ver gráfico 6). Para Corseuil, Moura e Ramos (2009, 

p.21) também é importante ressaltar, que nesse período reduz-se o cenário de 

vulnerabilidade e incerteza macroeconômica, que marcou a década de 1990. 

Algumas medidas institucionais podem ser destacadas por contribuir positivamente 

com o avanço do emprego formal, dentre elas destaca-se como medida que possui 

potencial de afetar não só o tamanho das firmas novas como sobrevivência das 

menores, a implementação de sistemas tributários especiais para pequenas 

empresas, tais como o Simples Federal de 1997.  

 

 

  Gráfico 6 - Distribuição da taxa de crescimento bianual do emprego por tamanho de              
estabelecimento – 2000-2010. 
  Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

  

2.5.2 Análise Setorial do Emprego Formal no Brasil 

 

 
 Analisando o emprego formal a partir dos setores da CNAE 1995 para o 

período de 2000 a 2010, ocorreram importantes mudanças na participação relativa 

de alguns setores da economia na geração de empregos formais. No ano de 2010, a 

Administração pública, defesa e seguridade social (Seção L) foi o setor que possuía 

a maior participação relativa no estoque de empregos formais, porém sofreu uma 

queda de 2,12 pontos percentuais em relação ao ano de 2000. Verifica-se também 

no mesmo período que a Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 
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(Seção A), assim como a Indústria de transformação (Seção C) sofreram reduções 

na participação relativa, em relação ao ano de 2000. O setor de Comércio, 

reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos (Seção G) foi o 

setor que mais aumentou sua participação relativa no período, aumentando 2,81 

pontos percentuais, passando a ser o segundo maior setor em número de empregos 

formalizados. Destaca-se que também nesse período que o setor de Construção 

(Seção F) teve um aumento na sua participação relativa de 1,52 pontos percentuais 

(Ver Tabela 3). 

 

Tabela 3 -Participação dos setores de atividade econômica CNAE (1995) no Emprego Formal - 
Brasil. 

 
Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011).   

 

A partir da classificação da atividade econômica com base nos setores da 

PNAD, também é possível fazer considerações sobre empregos formalizados no 

período de 2000 a 2010. Verifica-se nesse período uma expansão em todos os 

setores, resultado de fatores como fortalecimento da demanda interna, 

proporcionado possivelmente pela elevação real da massa salarial, expansão do 

CNAE- 95 Setores

Empregos Part. % Empregos Part. % Empregos Part. % Empregos Part. % Empregos Part. % Empregos Part. %

SECAO A Agricultura, pecuaria, silvicultura e exploracao florestal 1.094.489 4,17 1.159.334 4,04 1.350.228 4,30 1.397.117 3,97 1.454.145 3,69 1.445.433 3,28

SECAO B Pesca 12.303 0,05 21.375 0,07 26.320 0,08 19.310 0,05 18.331 0,05 17.233 0,04

SECAO C Industrias extrativas 109.608 0,42 122.801 0,43 140.519 0,45 183.188 0,52 204.936 0,52 211.216 0,48

SECAO D Industrias de transformacao 4.821.093 18,38 5.130.893 17,89 5.815.062 18,51 6.440.999 18,32 7.119.808 18,05 7.659.255 17,38

SECAO E Producao e distribuicao de eletricidade, gas e agua 197.819 0,75 207.620 0,72 214.073 0,68 224.476 0,64 238.450 0,60 242.366 0,55

SECAO F Construcao 1.094.528 4,17 1.106.350 3,86 1.118.570 3,56 1.393.446 3,96 1.914.596 4,85 2.508.922 5,69

SECAO G Comercio, reparaçao de veiculos automotores, objetos pessoais e domesticos 4.251.762 16,21 4.826.533 16,83 5.587.263 17,79 6.330.341 18,01 7.324.108 18,57 8.382.239 19,02

SECAO H Alojamento e alimentacao 793.310 3,02 874.280 3,05 969.187 3,09 1.135.596 3,23 1.330.499 3,37 1.531.731 3,48

SECAO I Transporte, armazenagem e comunicacoes 1.390.777 5,30 1.478.840 5,16 1.578.856 5,03 1.759.518 5,00 2.016.215 5,11 2.308.822 5,24

SECAO J Intermediacao financeira, seguros, prev.complementar e serv.relacionados 557.214 2,12 572.239 1,99 587.678 1,87 663.147 1,89 735.148 1,86 785.167 1,78

SECAO K Atividades imobiliarias, alugueis e servicos prestados as empresas 2.986.596 11,39 3.124.381 10,89 3.400.292 10,83 3.848.050 10,95 4.435.191 11,24 5.235.289 11,88

SECAO L Administracao publica, defesa e seguridade social 5.893.210 22,47 6.805.299 23,73 7.107.367 22,63 7.749.359 22,04 8.342.538 21,15 8.966.385 20,35

SECAO M Educaçao 918.771 3,50 894.396 3,12 984.789 3,14 1.280.812 3,64 1.353.227 3,43 1.505.000 3,42

SECAO N Saude e servicos sociais 1.038.228 3,96 1.141.159 3,98 1.205.992 3,84 1.345.828 3,83 1.464.225 3,71 1.655.674 3,76

SECAO O Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 1.062.860 4,05 1.208.974 4,21 1.308.653 4,17 1.365.606 3,88 1.472.721 3,73 1.599.725 3,63

SECAO P Serviços domesticos 4.334 0,02 7.568 0,03 10.588 0,03 10.610 0,03 11.988 0,03 5.946 0,01

SECAO Q Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais 1.727 0,01 1.871 0,01 2.139 0,01 7.846 0,02 5.377 0,01 7.952 0,02

Total 26.228.629 100,00 28.683.913 100,00 31.407.576 100,00 35.155.249 100,00 39.441.566 100,00 44.068.355 100,00

Emprego Formal  - Setores

201020082006200420022000
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crédito do sistema financeiro com recursos livres para pessoas físicas e aumento 

dos investimentos. Em números absolutos, os setores que mais contribuíram para a 

geração de empregos formais no período foram Serviços, com 5,7 milhões de 

empregos criados, seguido do Comércio, com 4,1 milhões e Administração pública 

com 3,0 milhões de empregos. Em números relativos, destaca-se a Construção Civil, 

cujo aumento foi de 129,00% no período, seguido pelo Comércio, 97%,e o setor 

Extrativa Mineral com variação de 93% (Ver tabela 4). 

 
   Tabela 4 - Participação dos Setores da PNAD no emprego Formal. 

 

   Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 

2.5.3 Análise Regional do Emprego Formal 

 
 

Na análise Regional, verifica-se que o emprego formal ainda é caracterizado 

por uma forte concentração na região Sudeste do Brasil, que detinha no ano de 2010 

50,97% do total de empregos. Mas constata-se que no período de 2000 a 2010, 

essa região teve uma perda na participação relativa de 2,57 pontos percentuais, 

acompanhada pela região Sul que registrou perda de 0,48 pontos percentuais em 

sua participação relativa no mesmo período. A região Nordeste teve um aumento na 

sua participação relativa na geração de empregos formais de 1,5 pontos percentuais 

no período de 2000 a 2010, seguida da região Norte onde o aumento foi de, 1,29 

pontos percentuais e, por fim, a região Centro-Oeste, registrando aumento de 0,27 

pontos percentuais. Verifica-se que as regiões Norte e Nordeste, registraram um 

SETORES PNAD

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

1 - Extrativa Mineral 109.608 100 122.801 112,00 140.519 128,00 183.188 167,00 204.936 187,00 211.216 193,00

2 - Indústria de Transformação 4.885.361 100 5.209.774 107,00 5.926.857 121,00 6.594.783 135,00 7.310.840 150,00 7.885.702 161,00

3 - Servicos Industriais de Utilidade Pública 290.352 100 310.366 107,00 327.708 113,00 344.565 119,00 375.370 129,00 402.284 139,00

4 - Construção Civil 1.094.528 100 1.106.350 101,00 1.118.570 102,00 1.393.446 127,00 1.914.596 175,00 2.508.922 229,00

5 - Comércio 4.251.762 100 4.826.533 114,00 5.587.263 131,00 6.330.341 149,00 7.324.108 172,00 8.382.239 197,00

6 - Serviços 8.640.455 100 9.182.552 106,00 9.901.216 115,00 11.229.881 130,00 12.581.417 146,00 14.345.015 166,00

7 - Administração Pública 5.882.565 100 6.787.302 115,00 7.099.804 121,00 7.721.815 131,00 8.310.136 141,00 8.923.380 152,00

8 - Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 1.072.271 100 1.138.235 106,00 1.305.639 122,00 1.357.230 127,00 1.420.100 132,00 1.409.597 131,00

Total 26.228.629 100 28.683.913 109,00 31.407.576 120,00 35.155.249 134,00 39.441.566 150,00 44.068.355 168,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010
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índice de contribuição (IC) para o emprego formal, maior que 1, o que significa que 

essas regiões, no período 2000 a 2010 tiveram uma contribuição superior ao 

esperado pela sua participação relativa.16 (Ver tabela 5) 

 

       Tabela 5 - Distribuição do Emprego Formal por Região Natural. 

 

       Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 

2.5.4 Análise do Emprego Formal por Faixa de Remuneração 

 
 
 Quando realizado, a análise da geração de empregos formais no período de 

2000 a 2010 por faixa de remuneração, evidencia-se forte geração de empregos na 

faixa de remuneração a até 1,5 salários mínimos. Nessa faixa de remuneração é 

percebido no período um aumento relativo de 258,87%. Esse período foi 

caracterizado por forte geração de emprego de baixas remunerações, principalmente 

em setores chaves da economia como setor terciário, construção Civil e indústrias 

extrativas (Ver tabela 6). 

 

 
 
  

                                            
16

 Índice de Contribuição para o Emprego Formal (IC), é calculado pela razão do percentual da 
participação relativa no emprego formal de cada região no ano de 2010 pela mesma participação no 
ano de 2000. 

 Índice de Contribuição

Empregos Totais Part. % Empregos Totais Part. % Empregos Totais Part. % Empregos Totais Part. % Empregos Totais Part. % Empregos Totais Part. % Var. Abs % I C

Norte 1.094.365 4,17 1.296.597 4,52 1.529.195 4,87 1.792.126 5,10 2.080.009 5,27 2.408.182 5,46 1.313.817 7,36 1,35

Nordeste 4.374.850 16,68 4.859.397 16,94 5.394.730 17,18 6.185.903 17,60 6.948.709 17,62 8.010.839 18,18 3.635.989 20,38 1,12

Sudeste 14.042.822 53,54 15.128.474 52,74 16.259.719 51,77 18.140.168 51,60 20.386.019 51,69 22.460.999 50,97 8.418.177 47,19 0,93

Sul 4.625.153 17,63 5.075.659 17,70 5.632.349 17,93 6.170.491 17,55 6.802.842 17,25 7.557.531 17,15 2.932.378 16,44 0,96

Centro-Oeste 2.091.439 7,97 2.323.786 8,10 2.591.583 8,25 2.866.561 8,15 3.223.987 8,17 3.630.804 8,24 1.539.365 8,63 1,05

Total Brasil 26.228.629 100,00 28.683.913 100,00 31.407.576 100,00 35.155.249 100,00 39.441.566 100,00 44.068.355 100,00 17.839.726 100,00 1,00

Variação (2000-2010)Regiões

Empregos

2000 2002 2004 2006 2008 2010
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Tabela 6 - Distribuição de Empregos por Faixa de Salários. 

 
Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

 

2.6 Fatores determinantes da evolução do emprego formal. 

 
 

2.6.1 Fatores ligados ao crescimento econômico e aquecimento do mercado de 

trabalho 

 
 

Cardoso Jr. (2007, p.29-33) considera a expansão das operações de crédito 

do sistema financeiro nacional, um dos fatores responsáveis pela recuperação do 

emprego formal. Constata-se que o volume total de crédito foi estimulado por 

captações do setor privado empresarial e por captações de pessoas físicas, 

atingindo no ano de 2006 o total de 700 bilhões, que representou 32% do PIB, 

retornando ao patamar dos primeiros anos do Plano Real. De acordo com as 

análises das operações totais de crédito do governo FHC, e do primeiro mandato do 

governo Lula, verifica-se que no primeiro mandato FHC a variação das operações 

totais de crédito foram negativas, estagnaram-se no segundo, voltando a crescer no 

governo Lula no qual atingiram 42% do PIB. Verifica-se também que essa expansão 

do crédito aconteceu de forma diversificada, atingido pessoas físicas, setores chaves 

da economia e com grande importância para geração de empregos formais como, o 

setor rural, habitacional e o setor publico, e registrando também grandes adições de 

crédito nos setores comercial, de serviços e industrial. É verificado no período de 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Até 1,50 SM 4.497.048 100 6.587.300 146,48 8.032.768 178,62 11.450.799 254,63 13.440.833 298,88 16.138.611 358,87

De 1,51 a 3,00 SM 9.376.231 100 10.848.717 115,70 12.249.630 130,65 12.936.736 137,97 14.402.888 153,61 15.937.912 169,98

De 3,01 a 7,00 SM 7.771.910 100 7.252.657 93,32 7.351.682 94,59 7.065.260 90,91 7.571.881 97,43 7.867.516 101,23

7 ou mais SM 4.443.219 100 3.933.186 88,52 3.654.804 82,26 3.350.221 75,40 3.503.797 78,86 3.518.503 79,19

TOTAL 26.228.629 100 28.683.913 109,36 31.407.576 119,75 35.155.249 134,03 39.441.566 150,38 44.068.355 168,02

BRASIL - FAIXA DE REMUNERAÇÃO EMPREGO FORMAL

201020082006200420022000
FAIXA DE REM
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2004-2006, forte correlação entre a expansão recente do crédito e o nível de 

emprego formal (Ver gráfico 7 ). 

 

 

  Gráfico 7 - Evolução da Relação Crédito/PIB 
  Fonte: Elaboração própria - Banco Central (2011). 

 

Outro fator que contribuiu positivamente para expansão dos empregos formais 

a partir da desvalorização cambial de 1999 foi o aumento da participação do 

comércio exterior na composição do PIB. A partir de então, verifica-se uma 

expansão nas exportações nos setores agrícola, industrial e no comércio, que 

consequentemente gerou efeitos positivos para os empregos formais. Esses 

empregos gerados pela demanda por exportações, assim como os gerados pela 

expansão do crédito, possuem características semelhantes, são de maior 

durabilidade e qualidade, e também são formalizados contratualmente (ver gráfico 

8), (CARDOSO JR, 2007, p.31). 
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      Gráfico 8 - Comércio Exterior. 
      Fonte: Elaboração Própria - Banco Central (2011). 

 

Para Saboia (2007, 270-271) o salário mínimo (SM) passou por um processo 

de recuperação a partir de meados da última década, que trouxe importantes 

consequências para a distribuição de renda no país. O SM tem um papel que 

transcende o mercado de trabalho, atingindo aposentadorias, pensões oficiais e 

Benefícios de Prestação Continuada (BPC). Portanto, toda vez em que o SM é 

reajustado, seus efeitos são sentidos não apenas pelos trabalhadores ativos, mas 

também pelos aposentados, pensionistas e por uma parcela dos beneficiários dos 

programas oficiais de assistência social. Verifica-se que reajustes no SM repercutem 

não somente para aqueles que recebem o valor do SM, mais também para aqueles 

que recebem valores próximos, acima ou abaixo do SM. No período de 2000 a 2010  

verificou-se forte geração de emprego na faixa de remuneração do salário mínimo, 

resultando num forte aquecimento da demanda interna brasileira. 

 

2.6.2 Fatores relacionados à simplificação tributária 

 
 

 A partir de 1996, a adoção de um regime de desoneração e simplificação 

tributária, instituído para micro e pequenas empresas brasileiras, passou a contribuir 

de forma relevante para a formalização dos empregos e para o fortalecimento das 

pequenas empresas. Constata-se, segundo o autor que entre 1999 e 2005 a 
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quantidade de estabelecimentos optantes pelo simples variou 74,1%, e o número de 

estabelecimentos não optantes teve uma variação apenas de 8,4 %. Percebe-se que 

nesse mesmo período a quantidade de empregos formais ligados aos 

estabelecimentos optantes pelo Simples aumentou em 60,4% enquanto que para 

estabelecimentos não optantes a variação foi de 39%. 17 Percebe-se que um 

aumento de estabelecimentos optantes pelo Simples, será refletido de forma positiva 

na geração de empregos formais, pois estes estabelecimentos empregam em média 

3,5 trabalhadores com vínculo formal (CARDOSO JR, 2007, p. 33-34). 

 

 

2.6.3 Fatores relacionados à fiscalização e intermediação da Mão-de-Obra 

 
 

Baltar, Krein e Moretto (2006, p.7-8) destacam que o crescimento do emprego 

formal no período recente está fundamentado pela dinâmica econômica e do 

mercado de trabalho, mais ressaltam que o Estado tem exercido papel importante 

por meio de três instituições públicas da área do trabalho, a Fiscalização do MTE, o 

Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Desde que o governo federal 

priorizou a fiscalização do MTE no ano de 2000, observa-se uma evolução 

progressiva na formalização da relação de emprego. A ação fiscal no campo da 

formalização também coincidiu com maior fiscalização na área previdenciária e 

tributária, o que vem gerando efeito positivo na arrecadação fiscal do Governo 

Federal e contribuindo para diminuir o déficit da previdência. Segundo os autores, o 

Ministério Público possui papel importante no combate à fraude trabalhista, pois o 

combate à formas que mascaram a relação de emprego, como falsas cooperativas 

de mão-de-obra (“coopergatos”), certas formas de terceirização, a situação do 

trabalhador como pessoa jurídica, e o trabalho na forma estágio, etc.  

Para Dedecca (2010, p.13) o crescimento econômico com base na reativação 

produtiva e do mercado de trabalho interno foi sem dúvida o motor de geração de 

empregos formais ao logo da última década. Mas também é destacado que as 

iniciativas governamentais no campo da regulamentação também exerceram papel 

muito importante para formalização do emprego. Destaca-se nesse processo, 

                                            
17

  O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de pequeno Porte (Simples) foi criado em 1996, pela Lei nº 9.317. 
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segundo o autor, a ampliação da fiscalização realizada pelo governo e pelas 

instituições de justiça e do Ministério Público e a definição de uma política de médio 

prazo de valorização de salário mínimo.  

Cardoso Jr. (2007, p. 36-38) também aponta melhorias na gestão do MTE, 

com iniciativas de intermediação de mão-de-obra e fiscalização das condições e 

relações de trabalho. Essa intermediação e fiscalização, podem ter contribuído 

positivamente para expansão do mercado formal de trabalho ao longo dos anos 

recentes. De acordo com o autor, a intervenção governamental no mercado de 

trabalho pode ser uma forma direta de influenciar de positivamente os indicadores de 

formalização do emprego no país. 
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3 ECONOMIA MINEIRA E SUA DIMENSÃO REGIONAL 

 
 
3.1 Caracterização Geral: A economia do Estado de Minas Gerais 

 
 

Nessa seção do terceiro capítulo serão abordados aspectos gerais da 

economia mineira, destacando também os aspectos físicos e geográficos do estado, 

sua heterogeneidade regional, a evolução da indústria, aspectos do mercado de 

trabalho, e a posição recente da economia mineira no cenário nacional. 

Minas Gerais localiza-se na região sudeste do Brasil, possuindo uma 

extensão territorial de 587 mil Km², que o coloca como o quarto maior estado 

brasileiro. Para Chaves (1995, p.617), o estado de Minas é muito extenso, e isso 

dificulta a integração de muitas regiões pouco desenvolvidas com áreas 

desenvolvidas do estado. O estado possui áreas de fronteira que merecem destaque 

pelo vínculo direto com economias regionais de outros estados, como o exemplo do 

Triângulo e do Sul de Minas, claramente sob a influência de São Paulo, da Zona da 

Mata sob influência do Rio de Janeiro, e Noroeste colocadas na região 

geoeconômica de Brasília. 

Chaves (1995, p.616-617) destaca que as desigualdades regionais 

apresentam-se como características marcantes nas várias experiências de 

desenvolvimento econômico, e no caso específico do Estado de Minas Gerais, três 

fatores contribuíram para reforçá-las. Em primeiro lugar, a autora atribui ao fato de 

que o estado tenha se inserido no processo de industrialização em um segundo 

momento de sua trajetória em nível nacional. O segundo fator que contribuiu para 

reforçar a tendência à concentração em Minas deriva de sua base mineral. Essa 

situação induziu à concentração dos empreendimentos em localizações específicas, 

tanto na fase anterior, na qual a pauta produtiva do estado restringia-se, 

praticamente, à atividade extrativa e à produção de bens semi-elaborados, quanto 

na fase mais recente, quando o processo de industrialização, mesmo que 

incorporando maior grau de elaboração, diversificação setorial e integração 

produtiva, assentou-se fortemente em sua base mínero-metalúrgica. Em terceiro 

lugar, destaca-se também, reforçando a tendência à concentração espacial das 

atividades produtivas e por consequência as desigualdades regionais, as 

características físicas do estado e sua localização geográfica. 
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A economia mineira possui muita importância na economia nacional, 

principalmente devido a sua rica base de recursos naturais. Outro ponto importante a 

ser destacado na história econômica de Minas Gerais é a forte influência dos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram muita importância no processo 

de diversificação da economia mineira. Ressalta-se também que apesar da 

importância política e econômica atribuída ao do estado de Minas Gerais, coexistem 

no seu território sérias desigualdades econômicas e sociais entre suas regiões e 

municípios, com áreas marcadas por altas taxas de analfabetismo, concentração 

econômica da renda e pobreza, a ponto de se assemelharem às regiões mais 

pobres do Brasil. O território mineiro possui em sua composição terras altas como 

atestam as Serras do Caparaó, do Itatiaia e da Mantiqueira, que abrigam picos 

incluídos entre os maiores do Brasil: na Serra do Itatiaia, o Pico das Agulhas Negras, 

com seus 2.787 metros de altitude e na Serra do Caparaó, o pico da Bandeira, com 

2.890 metros de altitude. Outra característica importante do estado mineiro é o 

elevado número de municípios, o que explica a imensidão territorial do Estado. Com 

os 97 novos municípios instalados em 1997, triplicou-se o número deles desde 1940, 

de forma que os 853 municípios atuais transformaram Minas Gerais no Estado 

brasileiro que possui o maior número de municípios ( 32 % a mais que São Paulo), 

representando 51% da região sudeste e 15% do Brasil.  (CARNEIRO;FONTES, 

2005, p. 151-154). 

Os aspectos físicos e geográficos são marcantes e de importância 

fundamental para entender o comportamento da economia mineira. A atividade 

produtiva do estado de Minas Gerais esteve ao longo dos anos associada a sua rica 

base de recursos naturais. Chaves (1995) analisa que a região Central do estado de 

Minas Gerais é caracterizada por forte polarização econômica e populacional. A 

autora também aponta que nesta região estão concentrados os maiores 

empreendimentos nos setores de mineração e metalurgia. Portanto, buscar entender 

aspectos que condicionaram a dinâmica econômica do estado de Minas Gerais é de 

grande importância para também entendermos as diferenças no desenvolvimento 

regional do estado. 

De acordo com Amaral, Golgher e Queiroz (2010, p. 159-160), o estado de 

Minas Gerais é, provavelmente, uma das regiões mais heterogêneas do país. 

Agrega num mesmo território fortes contradições marcadas por regiões dinâmicas, 
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modernas e com indicadores socioeconômicos de alto nível, ao mesmo tempo em 

que possui localidades atrasadas, estagnadas e que não oferecem as mínimas 

condições de bem estar para sua população. Como exemplo, verificamos as regiões 

Centro-Sul e o Triângulo mineiro, áreas mais desenvolvidas, de maior dinamismo 

econômico e com maior parcela do produto interno, e do lado oposto estão as Zonas 

leste e Norte, caracterizadas pelo fraco dinamismo e expressividade econômica e 

com indicadores sociais péssimos. 

Nogueira Junior (2010, p.140-141) ressalta que outra forma de entender 

fenômeno das desigualdades regionais no estado de Minas Gerais é através da 

análise da distribuição da população pelas cidades do estado. Por um lado verifica-

se que a média populacional dos municípios mineiros é de aproximadamente 20 mil 

habitantes, por outro lado, apenas 20% deles possuem uma população acima desse 

valor, o que demonstra uma grande concentração populacional em alguns centros 

urbanos. A região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) respondeu, em 2007, por 

quase 25 % da população estadual, ao mesmo tempo em que os 13 maiores 

municípios mineiros concentraram 34% dos habitantes do estado. É importante 

ressaltar que a concentração populacional é altamente correlacionada com a própria 

concentração regional da produção. Assim, entre os 26 municípios mineiros com 

população superior a 100 mil habitantes, 11 se encontram na região líder do estado, 

a Central, número que chega a 18 quando se acrescentam as regiões Sul e 

Triângulo. 

Alves, Fontes e Silva (2005, p.216), em concordância com as considerações 

dos autores acima sobre o estado de Minas Gerais , também destacam que: 

 

A desigualdade de renda é uma característica presente no estado de 
Minas Gerais, que também apresenta grande heterogeneidade no 
que diz respeito às suas características geográficas, econômicas e 
sociais.(ALVES,FONTES, SILVA,2005, p.216). 

 

 Fernandes e Oliveira (2010, p.3-4) consideram que as constatações do I 

Diagnóstico da Economia Mineira de 1968 foram fundamentais para indicar que a 

industrialização seria o caminho para retirar a economia mineira do atraso 

econômico relativo em que se encontrava em relação aos centros mais dinâmicos do 

país. Desde então, a economia mineira começou a avançar na modernização e 

diversificação de sua estrutura produtiva e a reduzir sua excessiva dependência da 



60 
 

exploração de seus recursos naturais. Através de uma orientação estatal e um forte 

aparato institucional, iniciou-se no estado de Minas Gerais um período que priorizava 

mudanças estruturais que visavam expandir, modernizar e diversificar a indústria. Na 

década de 1970 houve um grande surto industrial, que provocou significativas 

alterações em sua estrutura industrial, incorporando novos ramos produtores de 

bens de capital e de consumo duráveis e de diferentes produtos intermediários, 

propiciando o adensamento das relações industriais dentro da própria economia 

regional e ampliando o atendimento dos mercados interno e externo. Todavia, 

apesar da diversificação ocorrida, o fato é que a nova industrialização de Minas não 

parece ter conseguido modificar substancialmente sua configuração de uma 

economia especializada predominantemente na produção de bens intermediários. 

Importante destacar duas correntes que possuem visões contrárias quanto à 

interpretação das características da economia mineira. A primeira defende que a 

especialização da economia mineira em bens intermediárias tem produzido efeitos 

positivos no sentido de elevar a o grau de elaboração industrial. A segunda, que 

possui uma visão oposta, afirma que a especialização em bens intermediários deixa 

a economia mineira vulnerável, e que o grau pouco diversificado do parque industrial 

mineiro, teria reforçado a dependência da indústria mineira de demandas externas 

do estado. 

 Lemos (2002, p.16) analisa o período de 40 anos de 1960 a 1999, e confirma 

que a indústria mineira apresentou o maior aumento de participação relativa na 

indústria nacional, de quase 60%, dentre as grandes economias estaduais, 

passando de uma posição de quarto lugar em 1960, com 6,06%, para o terceiro 

lugar em 1999, quando atinge quase 10% do produto industrial brasileiro, ficando 

com uma participação de apenas 0,86% pontos percentuais abaixo da indústria do 

Rio de Janeiro. A decomposição setorial do esforço de industrialização mostra seu 

direcionamento para a diversificação do complexo metal-mecânico, cuja participação 

passa de 37,5% do produto industrial estadual em 1960 para 51% em 1999. 

Segundo o autor, até 1970 este complexo era fundamentalmente mínero-

metalúrgico, verificando que 92% do valor de transformação industrial intra-complexo 

pertencia aos setores extração de minerais metálicos, ferrosos e não-ferrosos 

(alumínio, zinco e titânio), e metalúrgicos (siderurgia integrada, fundidos, forjados  

e ferro-gusa). Os anos 70 foram fundamentais para consolidação do processo 

industrial mineiro, principalmente com a instalação da FIAT automóveis em 1976. 
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Desde então, verifica-se crescimento nos seguintes setores de material de 

transporte como mecânica, material elétrico e de telecomunicações, resultando em 

aumento da participação relativa nesses 3 setores perante à indústria nacional na 

década de 1970. É importante destacar que na década de 1980, o setor de 

mecânica estadual perde participação relativa, de 7,04% para 5,12% pontos 

percentuais, o que revela uma fragilidade da estrutura industrial mineira, pois esse 

setor constitui um pilar estratégico para integração intersetorial do complexo metal-

mecânico. 

De acordo com Diniz (2010, p.22), em 1970 a região Central do Estado detinha 

68% do valor de transformação industrial do estado, passando a concentrar em 

1974, 73%. Nesse período houve um grande esforço do estado no sentido de 

promover a desconcentração industrial, projeto que teve como ponto de partida a 

criação de distritos industriais que estivessem fora da região central, com destaque 

para Montes Claros, Pirapora e Uberlândia. No entanto não houve muito sucesso, 

pois ocorreu implantação de Distritos Industriais na região periférica de Belo 

Horizonte, respectivamente, Betim, Nova Lima, Vespasiano e Santa Luzia. Apesar 

de uma série de medidas e incentivos estaduais e federais serem favoráveis à 

desconcentração espacial, a desarticulação de objetivos políticos não resultou no 

cumprimento de tal objetivo. Atualmente verifica-se forte concentração produtiva na 

região Central do Estado e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para analisar a 

realidade econômica do estado de Minas Gerais e tentar compreender as 

desigualdades intra-regionais, torna-se de fundamental importância abordar a forte 

centralização econômica existente na região central do estado. 

Fernandes e Oliveira (2010, p.6-10) fazem uma análise da economia mineira 

para década de 1980 e constatam que assim como a economia brasileira, esse 

período foi marcado pela estagnação e retração no desenvolvimento econômico 

para o estado. Observa-se que no período que compreende os anos de 1981 a 

1994, o setor de bens de consumo intermediário manteve-se hegemônico na 

estrutura industrial de Minas Gerais e sua participação no produto interno bruto 

industrial praticamente não se alterou, passando de 45,52% em 1981 para 45,54% 

em 1994. Essa especialização na produção de bens intermediários que predominou 

na economia mineira na década de 1980, incorporou novos produtos ao mesmo 

tempo em que também abriu espaço para a elevação da participação relativa dos 

bens de capital e de consumo duráveis, que se deve principalmente ao aumento 
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significativo da produção da indústria de material de transporte (particularmente, do 

grupo FIAT) no período de 1981-94.  

Seguindo a mesma trajetória da economia nacional, a economia de Minas 

Gerais apresentou baixas taxas de crescimento no período de 1996-1997, porém 

houve recessão econômica mais forte que a observada no âmbito nacional em 1998-

1999 e crescimento elevado em 2000, superior ao verificado no país. Em 2001 a 

economia mineira apresentou taxa negativa de crescimento (assim como ocorreu em 

1998), alguma recuperação em 2002 e reduzido crescimento em 2003. Já, entre 

2004 e 2007, acompanhando a trajetória da economia brasileira, registrou-se um 

crescimento superior a 4%. Analisando sua evolução, é possível perceber que o 

período 1995-2007 foi marcado por importantes mudanças estruturais da economia 

de Minas Gerais. Observa-se a continuidade do decréscimo da participação do setor 

primário no PIB estadual, aumento de participação do setor secundário e a 

manutenção do setor de serviços como hegemônico na formação de valor 

adicionado total do estado. Já o setor industrial mineiro cresceu à taxa de 2,4% ao 

ano entre 1995 e 2007, sendo esse ritmo de expansão maior que do setor industrial 

brasileiro que foi de 2,1% a.a. (FERNANDES , OLIVEIRA,2010, p.15-17). 

Lima e Simões (2010, p.18) analisaram o comportamento do emprego em 

Minas Gerais no período de 1995/2008, e constataram que houve melhorias na 

distribuição do emprego, mas ressaltam que estas foram relativamente limitadas.  

Verifica-se que apesar de ter ocorrido desconcentração produtiva para quase todos 

setores analisados, essa desconcentração não foi tão significativa, pois em 2008 

apenas 22 microrregiões18 (de um total de 66) eram responsáveis por 77,4% e 

43,5% do emprego nos setores industriais e agrícolas do estado. Os estudos 

apontam indícios de melhorias na distribuição do emprego nas microrregiões, mas 

estes movimentos ainda ocorrem de forma limitada no espaço. Segundo os autores, 

em geral é constatado que as microrregiões são especializadas em setores nos 

quais não possuem vantagens competitivas, ao mesmo tempo em que não 

aproveitam vantagens em outros setores, o que limita o desempenho das mesmas. 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2010, p.2), a geração de 

empregos no estado de Minas Gerais em 2010 assim como no Brasil refletiu 

positivamente o bom desempenho da economia. O produto interno Bruto de Minas 

                                            
18

 No referente estudo, o autor analisou o emprego formal diante das informações das 66 
microrregiões do estado de Minas Gerais. 
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Gerais apresentou crescimento real médio de 10,9% em 2010 (relativamente a 

2009), e superou em 3,4 pontos percentuais o resultado nacional de 7,5%. O 

dinamismo interno estadual foi constatado pelo crescimento de 10,6% do valor 

adicionado (VA) do comércio em Minas Gerais, impulsionado pela expansão do 

emprego, da massa salarial e da oferta do crédito. No contexto internacional, 

contribuíram a contínua elevação da demanda por produtos da pauta de exportações 

mineira, assim como a valorização acentuada de produtos siderúrgicos, commodities 

agrícolas e minério de ferro, sustentadas pelo ritmo acelerado das exportações para 

a Ásia, notadamente China e Japão, e pela recuperação de importantes mercados 

como o da Alemanha, Argentina e Estados Unidos. 

 

 

3.2 Minas Gerais e suas mesorregiões 

 
 

Esta seção do capítulo busca identificar por meio de dados populacionais,  

econômicos e sociais, a representatividade de cada mesorregião mineira dentro do 

estado. Através desses dados procura-se fornecer maior compreensão do estado de 

Minas Gerais, de uma forma mais segmentada que exige, portanto, uma 

compreensão de suas mesorregiões. Serão apresentados dados da população, PIB, 

PIB per capita, Valor Adicionado, do Mercado de Trabalho Formal, taxas de 

analfabetismo e proporção de nascidos vivos com baixo peso. 

 

 

3.2.1 População 

 
 

Para Monte-Mor e Ruiz (2010, p.233-240) no Brasil, há uma forte correlação 

entre escala populacional e econômica, constatando que regiões mais populosas 

possuem maior dinamismo econômico. Esta constatação pode ser comprovada 

quando analisada a hegemonia econômica da mesorregião Região Metropolitana de 

Belo Horizonte dentro do estado de Minas Gerais. A população do estado de Minas 

Gerais no ano de 2010 totalizou 19.597.330 milhões de habitantes. Os dados 

populacionais confirmam forte concentração nas mesorregiões metropolitana de 

Belo Horizonte, Sul/Sudoeste de Minas, Triângulo mineiro/Alto Paranaíba e Zona da 
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Mata, onde verifica-se que as mesmas possuem aproximadamente 70% da 

população do estado. Nota-se também que os dados estão de acordo com a análise 

de Chaves (1995), na qual a autora expõe a forte concentração populacional do 

estado nessas regiões do estado. Outra importante consideração a ser realizada no 

período em análise, é referente ao crescimento populacional inferior ao apresentado 

para o Estado de Minas Gerais das mesorregiões Jequitinhonha, Vale do Mucuri, 

Vale do Rio doce e Zona da Mata. Os dados apontam que as regiões do 

Jequitinhonha e Vale Mucuri mantiveram no período analisado seus fluxos 

emigratórios históricos, o que também pode está acontecendo também com as 

mesorregiões do Vale do Rio Doce e Zona da Mata. (Ver tabela 7).  

 
Tabela 7 - População das Mesorregiões do Estado de Minas Gerais. 

 
Fonte: Elaboração própria/ Fundação João Pinheiro – IMRS (2011). 

 
 
 

3.2.2 Produto Interno Bruto (PIB), PIB per capita e Valor Adicionado (VA) 

 
 

Chaves (1995, p.618) considerou que o estado de Minas Gerais possui quatro 

tipos de regiões19 do ponto de vista econômico. O centro-sul e o Triângulo 

evidenciam-se como áreas mais desenvolvidas do Estado, concentrando maior 

parcela do produto e da população. Enquanto isso, as porções a oeste e a noroeste, 

apesar de ainda mostrarem, relativamente, menor dimensão econômica, têm 

                                            
19

 Importante considerar que para esse estudo, Chaves (1995, p. 618) adota a divisão do Estado em 
10 regiões de planejamento, conforme estudos desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro e pela 
SEPLAN-MG. Para entendimento dessa divisão, sugere-se leitura de Batella e Diniz (2005). 

Ano - 2000 Ano - 2010 Variação (%)

Absoluto Participação % Absoluto Participação % 2000-2010

Estado

Minas Gerais 17.891.494 100,00 19.597.330 100,00 7,09

Mesorregiões

Campo das Vertentes 511.571 2,86 554.354 2,89 8,36

Central Mineira 380.992 2,13 412.712 2,15 8,33

Jequitinhonha 678.872 3,79 699.413 3,57 3,03

Metropolitana de Belo Horizonte 5.587.808 31,23 6.236.117 32,55 11,60

Noroeste de Minas 334.509 1,87 366.418 1,91 9,54

Norte de Minas 1.492.715 8,34 1.610.413 8,41 7,88

Oeste de Minas 841.104 4,70 955.030 5,00 13,78

Sul/Sudoeste de Minas 2.250.178 12,58 2.438.611 12,73 8,37

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1.869.886 10,45 2.144.482 11,19 14,69

Vale do Mucuri 380.735 2,13 385.413 2,01 1,23

Vale do Rio Doce 1.534.268 8,58 1.620.993 8,46 5,65

Zona da Mata 2.030.856 11,35 2.173.374 11,34 7,02

Participação das Mesorregiões na População do Estado 
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revelado fatores de dinamismo. De outro lado, na porção norte e leste, concentram-

se as áreas de menor expressividade econômica e onde os fatores de dinamismos 

são fracos. Situados na região Norte de Minas, mesmo usufruindo dos benefícios da 

SUDENE, o Jequitinhonha/Mucuri e a Região do Rio Doce podem ser colocadas 

como áreas-problema do Estado. Por fim, a Zona da Mata que, embora apresente 

indicadores econômicos expressivos, não tem contado nos últimos anos, com 

fatores de dinamismo, o que reduziu seu ritmo de crescimento, levando algumas de 

suas áreas a uma situação de estagnação.  

Acompanhando a evolução da participação percentual das mesorregiões 

mineiras no PIB no período de 1999 a 2009, verifica-se também que a posição de 

Chaves (1995) é confirmada quanto à concentração do produto no estado de Minas 

Gerais. Quando somados os valores do PIB gerados pelas mesorregiões, 

Metropolitana de Belo Horizonte, Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba concentram mais de 70% do PIB do estado. Importante destacar que o 

período analisado confirma uma tendência à concentração do produto na 

mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, que aumentou 3,40 pontos 

percentuais. As maiores perdas na participação do PIB aconteceram nas 

mesorregiões Sul/Sudoeste de Minas (2,09 pontos percentuais), Zona da Mata ( 1,05 

ponto percentual) e Vale do Rio doce (0,65 ponto percentual). A mesorregião do 

Jequitinhonha no período de 1999-2009 apresentou um comportamento estável na 

participação do PIB estadual, porém é possível identificar 2 períodos distintos, de 

1999 a 2004, onde apresenta oscilações que representaram em uma queda de 0,08 

ponto percentual, e de 2004-2009 onde houve uma aumento na participação do PIB 

de 0,09 ponto percentual. (Ver tabela 8). 
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Tabela 8 - Participação percentual das Mesorregiões Mineiras no PIB estadual. 

 
Fontes: Elaboração própria - Fundação João Pinheiro – (2009). 
 
 

Os dados do PIB per capita das mesorregiões mineiras também confirmam a 

desigualdade da distribuição do produto no estado de Minas Gerais. No ano de 

2009, o PIB per capita do estado foi de 14.328,62 reais. Nesse mesmo ano as 

mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba possuíram PIB per capita superior ao do Estado. Os menores 

valores de PIB per capita do estado são verificado para as mesorregiões do 

Jequitinhonha e Vale do Mucuri. (Ver tabela 9) 

 
Tabela 9  – PIB per capita (valores correntes) do Estado e Mesorregiões mineiras. 

 
 
Fontes: Elaboração própria  - Fundação João Pinheiro (2009). 
 
 

Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Minas Gerais 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mesorregiões

Campo das Vertentes 2,21 2,15 2,14 2,18 2,19 2,19 2,13 2,04 2,02 1,98 2,05

Central Mineira 1,66 1,63 1,59 1,65 1,74 1,71 1,75 1,80 1,72 1,69 1,68

Jequitinhonha 1,21 1,28 1,24 1,23 1,25 1,13 1,18 1,15 1,16 1,18 1,22

Metropolitana de Belo Horizonte 39,85 40,71 41,58 41,07 40,62 41,23 41,84 42,58 43,33 44,09 43,25

Noroeste de Minas 1,68 1,62 1,52 1,79 1,92 1,79 1,80 1,53 1,58 1,78 1,84

Norte de Minas 4,06 4,03 3,96 4,04 4,04 3,86 4,01 3,92 4,00 3,99 4,16

Oeste de Minas 3,87 3,84 3,84 3,90 3,96 4,06 4,07 4,00 3,87 3,83 3,77

Sul/Sudoeste de Minas 13,65 13,22 12,90 12,75 12,14 12,44 12,31 12,41 11,73 11,57 11,57

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 15,42 15,37 15,25 15,30 16,30 15,70 15,24 15,01 15,35 15,16 15,80

Vale do Mucuri 0,93 0,92 0,92 0,94 0,91 0,84 0,87 0,87 0,85 0,87 0,93

Vale do Rio Doce 6,63 6,67 6,71 6,77 6,84 7,11 6,82 6,78 6,70 6,29 5,98

Zona da Mata 8,81 8,56 8,34 8,38 8,09 7,94 7,99 7,92 7,68 7,58 7,77

Produto Interno Bruto (%)

Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Minas Gerais 5.046,02 5.580,13 6.093,38 6.903,95 7.936,72 9.335,97 10.013,76 11.024,70 12.519,40 14.232,73 14.328,62

Mesorregiões

Campo das Vertentes 3.772,65 4.204,17 4.590,89 5.299,81 6.158,97 7.261,40 7.577,93 8.028,18 9.069,11 10.034,82 10.439,70

Central Mineira 3.850,91 4.280,93 4.577,47 5.389,90 6.561,35 7.614,32 8.405,06 9.536,32 10.432,89 11.568,10 11.629,50

Jequitinhonha 1.600,22 1.895,17 2.024,19 2.303,34 2.710,45 2.916,58 3.290,41 3.558,89 4.032,27 4.649,96 4.859,52

Metropolitana de Belo Horizonte 6.508,27 7.248,15 8.039,95 8.947,11 10.116,55 12.017,91 13.012,90 14.507,15 16.702,50 19.426,10 19.125,69

Noroeste de Minas 4.557,46 4.856,12 4.981,53 6.688,14 8.266,47 9.078,94 9.803,54 9.215,06 10.902,79 13.795,46 14.396,17

Norte de Minas 2.517,21 2.697,51 2.910,31 3.373,65 3.890,88 4.385,52 4.897,26 5.290,76 6.096,38 6.900,20 7.260,22

Oeste de Minas 4.084,07 4.569,97 4.979,03 5.725,08 6.671,88 8.023,32 8.620,72 9.308,10 10.157,89 11.385,91 11.242,98

Sul/Sudoeste de Minas 5.449,08 5.863,84 6.240,10 6.981,80 7.634,30 9.194,56 9.750,60 10.820,98 12.068,24 13.433,47 13.558,21

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 7.335,01 8.191,60 8.849,87 10.030,93 12.251,90 13.846,69 14.379,78 15.549,15 17.705,37 19.837,06 20.737,04

Vale do Mucuri 2.189,28 2.439,45 2.707,88 3.183,68 3.593,68 3.972,51 4.490,39 5.038,00 5.464,83 6.320,15 6.839,94

Vale do Rio Doce 3.910,85 4.358,49 4.826,24 5.559,15 6.512,32 8.016,49 8.315,93 9.168,21 10.164,50 10.884,54 10.458,43

Zona da Mata 3.900,91 4.216,05 4.500,74 5.139,56 5.722,45 6.629,11 7.174,80 7.847,24 8.714,21 9.778,87 10.116,38

PIB per capita - Minas Gerais e Meorregiões
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Analisando o PIB per capita das mesorregiões de Minas Gerais em relação ao 

PIB per capita estadual, constata-se que os maiores percentuais são verificados 

para as mesorregiões do Triângulo Mineiro, Metropolitana de Belo Horizonte e 

Noroeste de Minas, apresentando no ano de 2009 respectivamente, proporções em 

relação ao PIB per capita estadual de, 1,44 e 1,33 e 1,00. As menores proporções 

do PIB per capita em relação ao PIB estadual são verificados para as mesorregiões 

do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas, possuindo no ano de 2009 as 

respectivas proporções, 0,34, 0,48 e 0,51.  (Ver tabela 10) 

 

Tabela 10 – PIB per capita (valores correntes) das mesorregiões de Minas Gerais em relação ao 
PIB per capita estadual. 

 
Fontes: Elaboração própria - Fundação João Pinheiro (2009). 

 
 
 A estrutura do Valor adicionado do Estado de Minas Gerais no ano de 2009, 

permite verificar a participação das mesorregiões na atividade econômica do estado.  

No VA da agropecuária, as mesorregiões mais representativas são Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, 29,34%, Sul/Sudoeste de Minas, 18,91% e Noroeste de 

Minas com 8,96%, representando os três juntos uma participação de 57,91% no 

estado. No VA da Indústria existe uma forte concentração na mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte, representando 51,15% no ano, seguida das 

mesorregiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/ Sudoeste de Minas, com  

participação no ano de 2009 de respectivamente, com 14,94% e 9,77%. Na 

Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Minas Gerais 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mesorregiões

Campo das Vertentes 74,76 75,34 75,34 76,76 77,60 77,78 75,68 72,82 72,44 70,51 72,86

Central Mineira 76,32 76,72 75,12 78,07 82,67 81,56 83,94 86,50 83,33 81,28 81,16

Jequitinhonha 31,71 33,96 33,22 33,36 34,15 31,24 32,86 32,28 32,21 32,67 33,91

Metropolitana de Belo Horizonte 128,98 129,89 131,95 129,59 127,47 128,73 129,95 131,59 133,41 136,49 133,48

Noroeste de Minas 90,32 87,03 81,75 96,87 104,15 97,25 97,90 83,59 87,09 96,93 100,47

Norte de Minas 49,88 48,34 47,76 48,87 49,02 46,97 48,91 47,99 48,70 48,48 50,67

Oeste de Minas 80,94 81,90 81,71 82,92 84,06 85,94 86,09 84,43 81,14 80,00 78,47

Sul/Sudoeste de Minas 107,99 105,08 102,41 101,13 96,19 98,49 97,37 98,15 96,40 94,38 94,62

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 145,36 146,80 145,24 145,29 154,37 148,32 143,60 141,04 141,42 139,38 144,72

Vale do Mucuri 43,39 43,72 44,44 46,11 45,28 42,55 44,84 45,70 43,65 44,41 47,74

Vale do Rio Doce 77,50 78,11 79,20 80,52 82,05 85,87 83,05 83,16 81,19 76,48 72,99

Zona da Mata 77,31 75,55 73,86 74,44 72,10 71,01 71,65 71,18 69,61 68,71 70,60

PIB per capita das mesorregiões mineiras em relação ao estado.



68 
 

administração pública e no setor de serviços também é verificado forte concentração 

na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte (Ver tabela 11). 

 
 
Tabela 11 - Estrutura do Valor Adicionado por Setores de Atividade Econômica. 

 
Fonte: Elaboração própria - Fundação João Pinheiro (2009). 
 
 
 

3.2.3 Mercado de Trabalho Formal 

 
 

Os dados do mercado de trabalho formal do estado de Minas Gerais apontam 

um crescimento de 65,76% no período de 2000 a 2010. Assim como já demonstrado 

para os números de população e PIB, os dados de emprego formal também se 

apresentam de forma diferenciada dentro do estado. Um dado relevante é que no 

período analisado, verifica-se que o crescimento do emprego formal foi generalizado 

para as mesorregiões mineiras, refletindo o bom momento do emprego formal 

brasileiro. Em números absolutos o maior crescimento do emprego formal foi 

verificado na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, 844.655 vínculos, 

seguida pelo Triangulo Mineiro, 222.885 vínculos, e pela mesorregião Sul/Sudoeste 

de Minas, com 182.058 vínculos formais. Em números relativos partindo de um 

estoque de empregos pequenos no ano de 2000, verifica-se maior variação na 

Estado Absoluto (R$ Mil) Relativo (%) Absoluto (R$ Mil) Relativo (%) Absoluto (R$ Mil) Relativo (%) Absoluto (R$ Mil) Relativo (%) Absoluto (R$ Mil) Relativo (%)

Minas Gerais 22.715.843 100,00 75.826.235 100,00 35.801.978 100,00 153.798.137 100,00 252.340.215 100,00

Mesorregiões

Campo das Vertentes 672.506 2,96 1.357.962 1,79 1.025.612 2,86 3.320.866 2,16 5.351.334 2,12

Central Mineira 968.120 4,26 1.157.135 1,53 748.429 2,09 2.340.687 1,52 4.465.942 1,77

Jequitinhonha 582.033 2,56 418.236 0,55 1.168.175 3,26 2.381.534 1,55 3.381.803 1,34

Metropolitana de Belo Horizonte 1.112.746 4,90 38.784.539 51,15 12.017.433 33,57 65.887.162 42,84 105.784.447 41,92

Noroeste de Minas 2.035.916 8,96 740.832 0,98 678.708 1,90 2.241.271 1,46 5.018.019 1,99

Norte de Minas 1.665.036 7,33 2.427.999 3,20 2.698.975 7,54 6.868.645 4,47 10.961.680 4,34

Oeste de Minas 1.343.272 5,91 2.395.840 3,16 1.665.345 4,65 6.057.756 3,94 9.796.868 3,88

Sul/Sudoeste de Minas 4.296.676 18,91 7.408.023 9,77 4.344.807 12,14 18.149.628 11,80 29.854.327 11,83

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 6.665.836 29,34 11.330.347 14,94 3.985.564 11,13 21.748.850 14,14 39.745.032 15,75

Vale do Mucuri 346.501 1,53 432.801 0,57 645.956 1,80 1.711.081 1,11 2.490.383 0,99

Vale do Rio Doce 1.186.572 5,22 5.033.944 6,64 2.948.614 8,24 9.290.131 6,04 15.510.647 6,15

Zona da Mata 1.840.631 8,10 4.338.578 5,72 3.874.361 10,82 13.800.524 8,97 19.979.733 7,92

Estrutura do Valor Adicionado do Estado e das Mesorregiões mineiras -  2009

VA Agropecuária VA Indústria VA administração pública VA Serviços Total
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mesorregião do Jequitinhonha, com crescimento de 99%, posteriormente da 

mesorregião Noroeste MG, com crescimento de 98,79%, e pela mesorregião Oeste 

de Minas Gerais com crescimento de 82,39% (Ver tabela 12). 

 

Tabela 12 - – Expansão dos vínculos formais no Estado de MG e mesorregiões 2000-2010. 

 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 

A análise da posição relativa das mesorregiões mineiras no total de empregos 

por setores de atividade econômica da PNAD, em relação ao estado de Minas 

Gerais, permite também uma importante inferência sobre a atividade econômica 

estadual. Exceto na Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca em que verifica-se 

no ano de 2010 maior participação relativa no total de empregos gerados pelas  

mesorregiões Sul/Sudoeste de Minas e triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, nos demais 

setores de atividade econômica constata-se uma centralização setorial do emprego 

na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, que apresentou no ano de 2010, 

uma participação de 47,17% no total de empregos do estado.  (Ver Tabela 13) 

 
 
 
 

Estado 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2000 - 2010

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Crescimento Absoluto

MG 2.803.454 100 3.046.362 108,66 3.332.775 118,88 3.744.043 133,55 4.184.183 149,25 4.646.891 165,76 1.843.437

Mesorregiões

V. JEQUITINHONHA 28.620 100 37.749 131,90 41.180 143,89 47.303 165,28 51.011 178,24 56.953 199,00 28.333

NOROESTE MG 32.040 100 38.094 118,90 45.092 140,74 48.696 151,99 55.163 172,17 63.691 198,79 31.651

OESTE MG 121.380 100 140.355 115,63 158.564 130,63 180.706 148,88 197.958 163,09 221.380 182,39 100.000

TRIANGULO MINEIRO 301.489 100 337.349 111,89 374.572 124,24 421.398 139,77 464.462 154,06 524.374 173,93 222.885

NORTE MG 111.689 100 117.153 104,89 131.078 117,36 150.907 135,11 167.418 149,90 191.251 171,24 79.562

VALE DO RIO DOCE 153.970 100 175.560 114,02 190.451 123,69 215.862 140,20 230.446 149,67 263.384 171,06 109.414

VALE DO MUCURI 26.005 100 30.146 115,92 31.639 121,67 34.700 133,44 39.192 150,71 44.392 170,71 18.387

C VERTENTES 60.401 100 71.808 118,89 77.376 128,10 85.653 141,81 90.602 150,00 102.124 169,08 41.723

CENTRAL MINEIRA 44.835 100 49.910 111,32 56.002 124,91 63.414 141,44 68.467 152,71 74.736 166,69 29.901

METROPOLITANA BH 1.347.479 100 1.418.201 105,25 1.549.047 114,96 1.732.127 128,55 1.995.537 148,09 2.192.134 162,68 844.655

ZONA DA MATA 253.169 100 285.345 112,71 298.898 118,06 337.470 133,30 369.202 145,83 408.037 161,17 154.868

SUL/SUDOESTE MG 322.377 100 344.692 106,92 378.876 117,53 425.807 132,08 454.725 141,05 504.435 156,47 182.058

Expansão dos vínculos formais de Minas Gerais e mesorregiões
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Tabela 13 – Participação percentual no total de empregos formais por setores da PNAD nas 
mesorregiões de Minas Gerais – 2000-2010. 

 

 Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 
Analisando os números do emprego formal por faixa de salários, verifica-se que 

no estado de Minas Gerais no ano de 2010, o maior número de empregos 

concentrava-se na faixa até 1,5 salários mínimos, representando 46% dos 

empregos, e com crescimento de 177,92% em relação ao ano 2000, configurando o 

mesmo cenário nacional, que no mesmo período foi caracterizado pela geração de 

empregos com baixa remuneração. Do ponto de vista mesorregional, pode-se 

verificar que predominou a mesma tendência de concentração de empregos formais 

em baixa remuneração, constatando forte participação percentual dos empregos na 

faixa até 1,5 salário mínimo, assim como também uma tendência decrescente na 

participação das faixas de remuneração superiores a 1,5 salários mínimos. (Ver 

tabela 14)  

 

 

 

Estado

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Minas Gerais 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mesorregiões

Campo das Vertentes 2,82 2,29 2,34 2,34 0,54 1,09 1,79 1,52 2,53 2,62 1,55 1,86 2,52 2,19 3,51 3,19 2,15 2,20

Central Mineira 1,89 1,35 2,03 1,75 1,00 0,31 0,93 0,72 1,63 1,75 0,87 1,14 2,12 1,73 3,54 4,18 1,60 1,61

Jequitinhonha 2,07 3,10 0,53 0,40 0,97 0,31 0,24 0,80 0,97 1,26 0,47 0,76 2,67 2,42 2,06 2,53 1,02 1,23

Metropolitana de Belo Horizonte 58,95 63,31 37,72 36,12 59,81 69,21 60,79 59,64 39,99 40,73 65,17 56,40 40,67 53,52 9,68 8,88 48,06 47,17

Noroeste de Minas 3,48 4,82 0,64 0,61 0,55 0,45 0,57 1,29 1,27 1,49 0,65 0,97 1,42 1,27 4,10 5,61 1,14 1,37

Norte de Minas 1,34 1,15 3,71 3,07 2,36 0,77 2,66 2,55 3,74 4,59 1,97 3,09 9,14 5,87 6,02 8,49 3,98 4,12

Oeste de Minas 5,41 5,46 8,66 9,62 2,38 1,35 2,73 2,73 4,68 4,95 2,31 3,16 3,69 2,94 5,76 6,81 4,33 4,76

Sul/Sudoeste de Minas 11,95 9,80 15,24 16,85 8,03 3,80 6,06 5,12 11,56 11,40 7,04 8,07 10,72 8,02 30,32 23,78 11,50 10,86

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 4,52 3,44 10,35 11,40 8,32 10,67 9,79 10,18 14,27 13,34 8,13 10,70 9,94 7,60 20,28 22,97 10,75 11,28

Vale do Mucuri 0,37 0,29 0,51 0,57 0,68 0,48 0,82 1,32 1,31 1,23 0,59 0,66 1,41 1,20 1,90 1,81 0,93 0,96

Vale do Rio Doce 2,86 2,12 6,67 6,37 3,90 4,84 6,46 6,50 6,99 6,80 4,17 4,68 6,63 5,99 3,38 3,64 5,49 5,67

Zona da Mata 4,35 2,87 11,60 10,88 11,47 6,70 7,15 7,64 11,06 9,84 7,07 8,51 9,08 7,25 9,44 8,10 9,03 8,78

8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca Total1 - Extrativa mineral 2 - Indústria de transformação 3 - Servicos industriais de utilidade pública 4 - Construção Civil 5 - Comércio 6 - Serviços 7 - Administração Pública
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        Tabela 14 - Distribuição de empregos por Faixa de Salários – MG e mesorregiões. 

 

        Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 

3.2.4 Indicadores Sociais 

 
 

Conforme apresentado, verifica-se uma expressiva desigualdade populacional 

e econômica dentro do estado de Minas Gerais. Essa desigualdade que caracteriza 

o estado mineiro, também pode ser verificada quando analisados alguns dados 

sociais. No período de 2000 a 2010 houve uma redução de 3,8 pontos percentuais 

na taxa de analfabetismo do Estado de Minas Gerais. A redução da taxa de 

analfabetismo foi repercutida em todas mesorregiões mineiras, mas, verificou-se 

ainda que as mesorregiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Norte de Minas, 

Noroeste de Minas, Vale do Rio Doce e Zona da Mata apresentaram no ano de 2010 

taxas superiores à taxa de analfabetismo do estado. Analisando a proporção de 

nascidos vivos com baixo peso pode-se verificar um aumento 0,86 ponto percentual 

no estado de Minas Gerais no período de 2000 a 2010. Esse aumento aconteceu em 

todas mesorregiões, verificando-se os maiores percentuais para as mesorregiões do 

Vale do Mucuri (2,10 pontos percentuais), Central Mineira (1,85 pontos percentuais) 

e Jequitinhonha (1,58 pontos percentuais) (Ver tabela 15). 

 
 

Fx. Sal Dezem (2010)

Estado Absoluto % Var(%) 2010/2000 Absoluto % Var(%) 2010/2000 Absoluto % Var(%) 2010/2000 Absoluto % Var(%) 2010/2000 Absoluto % Var(%) 2010/2000

Minas Gerais 2.139.982 46,05 177,92 1.506.205 32,41 49,64 683.140 14,70 1,76 317.564 6,83 -10,69 4.646.891 100 65,76

Mesorregiões #DIV/0!

Noroeste de Minas 30.151 47,34 160,10 24.061 37,78 78,91 7.198 11,30 33,94 2.281 3,58 40,37 63.691 100 98,79

Norte de Minas 121.018 63,28 142,42 50.904 26,62 58,79 13.410 7,01 -26,23 5.919 3,09 -48,67 191.251 100 71,24

Jequitinhonha 36.831 64,67 135,01 15.295 26,86 71,66 3.323 5,83 11,40 1.504 2,64 42,56 56.953 100 99,00

Vale do Mucuri 29.228 65,84 109,93 11.076 24,95 44,11 3.155 7,11 -5,79 933 2,10 -10,89 44.392 100 70,71

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 223.995 42,72 155,59 198.389 37,83 58,90 74.067 14,12 14,83 27.923 5,33 13,99 524.374 100 73,93

Central Mineira 44.848 60,01 104,52 22.508 30,12 47,96 5.346 7,15 -10,56 2.034 2,72 18,39 74.736 100 66,69

Metropolitana de Belo Horizonte 831.098 37,91 301,83 721.306 32,90 49,82 426.850 19,47 4,22 212.880 9,71 -14,72 2.192.134 100 62,68

Vale do Rio Doce 134.203 50,95 121,57 80.693 30,64 69,76 33.870 12,86 18,81 14.618 5,55 -15,79 263.384 100 71,06

Oeste de Minas 124.963 56,45 133,06 71.900 32,48 67,75 18.105 8,18 -5,75 6.412 2,90 12,67 221.380 100 82,39

Sul/Sudoeste de Minas 266.828 52,90 117,03 168.750 33,45 43,69 49.233 9,76 -19,61 19.624 3,89 -5,42 504.435 100 56,47

Campo das Vertentes 57.587 56,39 112,93 29.203 28,60 47,25 10.037 9,83 -2,09 5.297 5,19 61,84 102.124 100 69,08

Zona da Mata 239.232 58,63 143,30 112.120 27,48 17,71 38.546 9,45 -8,61 18.139 4,45 4,15 408.037 100 61,17

TotalAté 1,5 SM De 1,51 a 3 SM De 3,01 a 7 SM 7,01 SM ou mais

Emprego por Faixa de Salários Minas Gerais e Mesorregiões - 2010
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Tabela 15 - Taxa de analfabetismo e Proporção de nascidos vivos com baixo peso – MG e 
mesorregiões. 

 
Fonte: Elaboração própria/ Fundação João Pinheiro – IMRS (2011). 

  

A análise deste capítulo permitiu um posicionamento das mesorregiões 

mineiras perante o estado, o que verifica-se também, conforme apontado pela 

literatura, um cenário marcado pela relevante desigualdade intra-regional. Por meio 

das variáveis apresentadas confirma-se forte centralização do produto, da população 

e emprego na mesorregião Região Metropolitana de Belo Horizonte, contrastando 

com a pequena relevância apresentada para as mesmas variáveis, nas 

mesorregiões do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Os desníveis do estado de Minas 

Gerais não abrangem apenas os indicadores econômicos, mas consequentemente 

atingem também indicadores sociais, como pode-se observado analisando a 

diferença da taxa de analfabetismo do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2010 2000 2010

Minas Gerais 12,28 8,49 8,63 9,49

Mesorregiões

Campo das Vertentes 9,57 6,50 9,09 10,54

Central Mineira 12,89 8,85 7,63 9,48

Jequitinhonha 29,18 21,59 7,67 9,25

Metropolitana de Belo Horizonte 7,28 4,74 9,86 10,24

Noroeste de Minas 14,81 10,34 6,82 7,89

Norte de Minas 23,05 16,31 7,14 8,61

Oeste de Minas 9,81 6,44 9,06 9,42

Sul/Sudoeste de Minas 10,96 7,62 8,51 9,24

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 8,69 6,15 7,83 9,25

Vale do Mucuri 27,26 20,61 6,93 9,03

Vale do Rio Doce 16,67 12,14 7,50 8,58

Zona da Mata 12,33 8,66 8,91 9,42

INDICADORES SOCIAIS

Taxa de analfabetismo Proporção de nascidos vivos com baixo peso (%)
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4 DINÂMICA DO EMPREGO FORMAL NA MESORREGIÃO DO 

JEQUITINHONHA 

 

 

Neste capítulo são apresentadas características gerais do Vale do 

Jequitinhonha, buscando informações que possam complementar nosso 

entendimento sobre o mercado de trabalho formal da região. O Vale do 

Jequitinhonha é marcado por indicadores econômicos precários que contrastam com 

uma rica diversidade cultural. Neste do capítulo ainda são apresentados dados do 

emprego formal da mesorregião do Jequitinhonha, utilizando a RAIS como base de 

dados. São apresentados também dados municipais do emprego formal, da 

estrutura do emprego por estabelecimentos, por setores de atividade econômica e 

também da estrutura do emprego por faixa de remuneração. 

 

 

4.1 Características Gerais do Vale do Jequitinhonha 

 
 
 A mesorregião do Jequitinhonha está localizada no nordeste do estado de 

Minas Gerais, é composta por 51 municípios. A região possui um quadro natural 

bastante diversificado, tanto em relação ao relevo, vegetação e ao clima. Estudos 

destacam fatores positivos dessa diversidade (formações geológicas que permitem 

ampla exploração da atividade mineradora, condições topográficas favoráveis de 

suas extensas áreas de chapadas etc), mas também possui fatores negativos como 

um quadro natural caracterizado pela escassez (terras de pouca fertilidade, 

escassez de recursos hídricos e concentração do regime pluviométrico). A região é 

banhada pelo rio Jequitinhonha que nasce no município de Serro-MG, e percorre 

aproximadamente 920 km até chegar a sua foz na cidade de Belmonte-BA. 

(BRASIL,2005) 
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           Mapa 1 - Minas Gerais e Mesorregiões. 
           Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais (2012). 

 

Importante destacar também que a diversidade do quadro natural foi decisiva 

para definição do processo de ocupação da região. A ocupação da região não se 

deu a partir do litoral, e sim pelo interior. O alto Jequitinhonha constitui-se como 

ponto de encontro de duas frentes de ocupação do território nacional, os que 

desbravaram as terras da mineração, e que fizeram de Minas Gerais centro da 

colônia no século XVIII, com aqueles que ocuparam o semi-árido nordestino através 

do Rio São Francisco, rio da integração nacional. Foi a partir do alto Jequitinhonha 

que os desbravadores ocuparam o médio e o baixo Jequitinhonha, rompendo a 

barreira natural da Mata Atlântica, que ligou o interior novamente ao ponto de 

origem. A pecuária e a mineração foram decisivas no processo de ocupação da 

região. No alto Jequitinhonha predominaram atividades ligadas à mineração, já no 

baixo Jequitinhonha as áreas de Mata Atlântica foram sendo sucessivamente 

substituídas pelas pastagens, que demarcaram a pecuária como forte atividade 

econômica na região por mais de um século. Várias foram as vilas criadas 

imediatamente após a descoberta de áreas de mineração. Nessa época, 1730, 

vários pontos de mineração começaram a ser explorados em localidades que se 

tornariam as cidades de Chapada do Norte, Berilo e Virgem da Lapa. No final do 

século XVII a pecuária atinge o norte de Minas Gerais, e é a partir daí que ao longo 
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de todo século XVIII se expande em direção ao nordeste do estado, alcançando em 

meados do século XIX, a região de Pedra Azul, Jequitinhonha e Almenara, no médio 

Jequitinhonha. (BRASIL,2005) 

 Do ponto de vista étnico, destaca-se na região forte influência das culturas 

indígena e africana. Segundo Soares (2000, p. 18), a arte é um traço fundamental e 

marcante da população do Vale do Jequitinhonha. A Herança indígena e africana 

forma na região uma enorme teia de costumes de jeitos de ser, falar, sentir e agir no 

Jequitinhonha. Para Silva (2003, p. 66), na região há uma rica diversidade histórica e 

cultural: danças, músicas, artesanato, festas religiosas, folclore e comidas típicas. A 

Cultura exerce fundamental importância social e econômica, pois na maioria dos 

municípios, existem famílias que sobrevivem de venda de vasos, jarros, panelas e 

outras peças de barro feitas por mulheres da região. O autor também destaca que o 

artesanato local retrata, de um lado, a identidade cultural da população, mas por 

outro, a luta do povo jequitinhonhense na sobrevivência contra o desemprego. 

Importante destacar que desde 1980, ocorre anualmente no Vale, em cidades 

diferentes, o FESTIVALE (Festival de Música e artesanato do Vale do 

Jequitinhonha), que tem por objetivo reunir manifestações culturais diversificadas da 

região, expressadas através da música, teatro, artesanato, dança, folclore e poesia. 

 Os aspectos políticos também são muito relevantes e contribuem para o 

entendimento da região. Segundo Silva (2003, p.39-40), o Vale do Jequitinhonha 

pouco progrediu, também, devido à falta vontade política de seus governantes,  dada 

a ausência de recursos, projetos, incentivos, interesses, que poderiam reduzir o nível 

de miséria da região. Dentro do estado de Minas Gerais, até meados de 1970, o 

Vale do Jequitinhonha apresentava pequena participação na economia estadual. 

Desde então, o maior peso político e econômico é do sul do estado. A participação 

política do Vale até 1970 era caracterizada pelo prestígio político dos antigos 

fazendeiros. Esses latifundiários, favorecidos pelo voto de cabresto, eram sempre 

representantes do poder legislativo, o que configurava forte atuação coronelista na 

região. 
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4.2 População e Renda 

 
 
 A população da mesorregião do Jequitinhonha, de acordo com censo 

demográfico de 2010, era de 699.413 habitantes. A média de habitantes por 

município é de 13.714 habitantes. Quando analisa-se a população dos 10 maiores 

municípios, verifica-se que os mesmos possuem o total de 319.418 habitantes, o que 

representa 45,7% da população da mesorregião. Os 10 menores municípios 

possuem o total de 43.705 habitantes representando 6,2% da população. (Ver 

Tabela 16) 
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                     Tabela 16 - População da mesorregião do Jequitinhonha. 

 

                     Fonte: Elaboração própria/ Fundação João Pinheiro – IMRS (2011). 

Município Ano  - 2000 Ano  - 2010 Variação

Diamantina 44.259 45.880 3,66

Almenara 35.385 38.775 9,58

Araçuaí 35.713 36.013 0,84

Capelinha 31.231 34.803 11,44

Itamarandiba 29.400 32.175 9,44

Minas Novas 30.646 30.794 0,48

Novo Cruzeiro 30.453 30.725 0,89

Jequitinhonha 22.902 24.131 5,37

Pedra Azul 23.608 23.839 0,98

Caraí 20.981 22.343 6,49

Medina 21.641 21.026 -2,84

Itaobim 21.271 21.001 -1,27

Padre Paraíso 17.475 18.849 7,86

Turmalina 15.655 18.055 15,33

Chapada do Norte 15.225 15.189 -0,24

Joaíma 14.555 14.941 2,65

Itinga 13.894 14.407 3,69

Virgem da Lapa 13.672 13.619 -0,39

Berilo 12.979 12.300 -5,23

Jacinto 12.087 12.134 0,39

Santo Antônio do Jacinto 12.144 11.775 -3,04

Gouveia 11.689 11.681 -0,07

Ponto dos Volantes 10.529 11.345 7,75

Jordânia 9.865 10.324 4,65

Francisco Badaró 10.309 10.248 -0,59

Rubim 9.666 9.919 2,62

Carbonita 8.967 9.148 2,02

Coronel Murta 9.134 9.117 -0,19

Divisópolis 6.480 8.974 38,49

Cachoeira de Pajeú 8.523 8.959 5,12

Comercinho 10.204 8.298 -18,68

Angelândia 7.468 8.003 7,16

Mata Verde 7.085 7.874 11,14

Jenipapo de Minas 6.490 7.116 9,65

Palmópolis 8.886 6.931 -22,00

Felisburgo 6.241 6.877 10,19

Salto da Divisa 6.779 6.859 1,18

Veredinha 5.257 5.549 5,55

Santa Maria do Salto 5.438 5.284 -2,83

Rio do Prado 5.390 5.217 -3,21

Datas 5.040 5.211 3,39

Felício dos Santos 5.729 5.142 -10,25

Bandeira 5.318 4.987 -6,22

Leme do Prado 4.736 4.804 1,44

Aricanduva 4.255 4.770 12,10

Monte Formoso 4.411 4.656 5,55

Senador Modestino Gonçalves 5.190 4.574 -11,87

José Gonçalves de Minas 4.696 4.553 -3,05

Couto de Magalhães de Minas 4.007 4.204 4,92

São Gonçalo do Rio Preto 2.963 3.056 3,14

Presidente Kubitschek 2.951 2.959 0,27

Total 678.872 699.413 3,03
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A estrutura do Valor Adicionado da mesorregião do Jequitinhonha reflete a 

baixa participação econômica da região dentro do estado de Minas gerais. A 

Administração pública no período de 2000 a 2009, foi o setor mais representativo na 

estrutura do Valor adicionado da região. A agropecuária, a indústria e o setor de 

serviços são marcados pelo baixo dinamismo, que são refletidos nos números do 

PIB da região no período. (Ver tabela 17) 

 

 Tabela 17 – Estrutura do Valor Adicionado na mesorregião do Jequitinhonha. 

 

Fonte: Elaboração própria - Fundação João Pinheiro (2009). 

Especificação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (1)

Valor Adicionado da agropecuária (R$mil)

Minas Gerais 9.285.595             9.046.612             11.166.793          13.487.660          15.422.704          15.568.048          15.699.539          16.854.735          23.231.249          22.715.843          

Jequitinhonha 304.440                  268.099                  283.718                  380.115                  333.736                  361.147                  329.256                  446.943                  627.865                  582.033                  

% 3,28                           2,96                           2,54                           2,82                           2,16                           2,32                           2,10                           2,65                           2,70                           2,56                           

Valor Adicionado da indústria (R$mil)

Minas Gerais 27.797.815          27.742.475          31.708.302          39.277.111          52.531.304          54.302.644          59.712.608          66.341.687          78.923.612          75.826.235          

Jequitinhonha 159.208                  152.921                  183.144                  231.603                  292.468                  301.544                  326.662                  356.750                  399.404                  418.236                  

% 0,57                           0,55                           0,58                           0,59                           0,56                           0,56                           0,55                           0,54                           0,51                           0,55                           

Valor Adicionado da administração pública (R$mil)

Minas Gerais 11.902.205          13.624.724          16.397.556          17.719.024          19.553.837          22.454.876          25.091.755          28.505.269          33.508.636          35.801.978          

Jequitinhonha 391.190                  451.021                  539.346                  573.743                  627.269                  717.792                  817.583                  921.540                  1.090.867             1.168.175             

% 3,29                           3,31                           3,29                           3,24                           3,21                           3,20                           3,26                           3,23                           3,26                           3,26                           

Valor Adicionado dos serviços (R$mil) (2)

Minas Gerais 51.135.614          59.273.888          68.071.130          76.981.650          87.979.793          97.430.734          112.175.615       127.032.176       143.168.488       153.798.137       

Jequitinhonha 781.655                  904.417                  1.048.094             1.169.561             1.293.639             1.495.698             1.689.410             1.876.058             2.178.583             2.381.534             

% 1,53                           1,53                           1,54                           1,52                           1,47                           1,54                           1,51                           1,48                           1,52                           1,55                           

Valor Adicionado total (R$mil)

Minas Gerais 88.219.024          96.062.975          110.946.225       129.746.422       155.933.801       167.301.426       187.587.762       210.228.599       245.323.349       252.340.215       

Jequitinhonha 1.245.302             1.325.437             1.514.956             1.781.279             1.919.843             2.158.389             2.345.327             2.679.751             3.205.853             3.381.803             

% 1,41                           1,38                           1,37                           1,37                           1,23                           1,29                           1,25                           1,27                           1,31                           1,34                           

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios (R$mil)

Minas Gerais 12.393.269          15.252.246          16.835.682          19.076.366          21.391.015          25.337.830          27.166.215          31.064.455          37.197.396          34.714.533          

Jequitinhonha 43.801                     56.055                     62.368                     81.148                     91.015                     117.909                  124.966                  122.227                  136.576                  128.096                  

% 0,35                           0,37                           0,37                           0,43                           0,43                           0,47                           0,46                           0,39                           0,37                           0,37                           

Produto Interno Bruto (R$mil)

Minas Gerais 100.612.293       111.315.221       127.781.907       148.822.788       177.324.816       192.639.256       214.753.977       241.293.054       282.520.745       287.054.748       

Jequitinhonha 1.289.103             1.381.492             1.577.324             1.862.427             2.010.858             2.276.298             2.470.293             2.801.978             3.342.429             3.509.899             

% 1,28                           1,24                           1,23                           1,25                           1,13                           1,18                           1,15                           1,16                           1,18                           1,22                           
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 A análise da evolução do valor adicionado por setores de atividade econômica 

da mesorregião do Jequitinhonha permite considerar que no período de 2000 a 2009 

exceto o setor de serviços, houve uma tendência à diminuição na participação 

relativa nos demais setores da economia da região, e consequentemente no PIB 

(Ver gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9 - Evolução da participação do valor adicionado e do PIB da mesorregião do 
Jequitinhonha – 2000-2009 no valor adicionado (por setor de atividade) e no PIB de Minas 
Gerais. 

Fonte: Elaboração própria - Fundação João Pinheiro (2009). 

 

  A região também é caracteriza por uma baixa renda per capita, que reflete as 

consequências de sua estagnação econômica.  Tomando como base o ano 2000 

nota-se que a maioria das cidades possuía renda per capita superior ao salário 

mínimo nominal do período. Já no ano de 2010 observa-se um dado interessante, 

somente as cidades de Diamantina e Salto da Divisa possuíam renda per capita 

superior ao salário mínimo do ano corrente. Deve-se considerar que no período de 

2000 a 2010, ocorreu uma forte valorização nominal do salário mínimo, e 

consequentemente a  renda per capita da maioria dos municípios da região não 

acompanhou essa valorização.(Ver tabela 18) 
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Tabela 18 – Relação da renda per capita mensal dos municípios da mesorregião do 
Jequitinhonha pelo salário mínimo nominal dos anos de 2000 e 2010. 

 

                      Fonte: Elaboração própria/ Fundação João Pinheiro – IMRS (2011). 

Notas: *salário mínimo nominal em 2000 era de R$151. ** No ano de 2010 o salário 
mínimo nominal era de R$510,00. 
 

 

Brasil/Estado/Município Renda per Capita(R$) -2000

Relação Renda per 

Capita/Salário Mínimo 

Nominal - 2000*

Renda per 

Capita(R$) -2010

Relação Renda per 

Capita/Salário Mínimo 

Nominal -2010**

Brasil 580,22 3,84 830,85 1,63

Minas Gerais 539,87 3,58 773,41 1,52

Almenara 317,55 2,10 495,31 0,97

Angelândia 248,03 1,64 329,37 0,65

Araçuaí 257,11 1,70 420,14 0,82

Aricanduva 156,30 1,04 330,88 0,65

Bandeira 169,66 1,12 357,47 0,70

Berilo 180,12 1,19 351,82 0,69

Cachoeira de Pajeú 149,08 0,99 315,54 0,62

Capelinha 282,72 1,87 479,14 0,94

Caraí 164,23 1,09 270,88 0,53

Carbonita 219,08 1,45 436,09 0,86

Chapada do Norte 173,52 1,15 330,01 0,65

Comercinho 120,13 0,80 311,52 0,61

Coronel Murta 185,55 1,23 333,73 0,65

Couto de Magalhães de Minas 260,02 1,72 380,38 0,75

Datas 202,18 1,34 347,56 0,68

Diamantina 415,83 2,75 658,58 1,29

Divisópolis 190,35 1,26 308,95 0,61

Felício dos Santos 155,48 1,03 355,02 0,70

Felisburgo 195,62 1,30 351,09 0,69

Francisco Badaró 170,20 1,13 346,56 0,68

Gouveia 283,85 1,88 452,33 0,89

Itamarandiba 213,09 1,41 386,02 0,76

Itaobim 238,88 1,58 399,23 0,78

Itinga 131,49 0,87 314,81 0,62

Jacinto 181,78 1,20 398,96 0,78

Jenipapo de Minas 165,15 1,09 353,89 0,69

Jequitinhonha 231,77 1,53 415,93 0,82

Joaíma 227,81 1,51 350,43 0,69

Jordânia 204,11 1,35 409,15 0,80

José Gonçalves de Minas 185,72 1,23 357,57 0,70

Leme do Prado 231,77 1,53 364,38 0,71

Mata Verde 222,28 1,47 347,33 0,68

Medina 178,99 1,19 412,23 0,81

Minas Novas 159,64 1,06 362,04 0,71

Monte Formoso 123,04 0,81 288,89 0,57

Novo Cruzeiro 244,21 1,62 322,74 0,63

Padre Paraíso 184,69 1,22 325,77 0,64

Palmópolis 139,24 0,92 327,17 0,64

Pedra Azul 213,38 1,41 403,60 0,79

Ponto dos Volantes 123,12 0,82 305,12 0,60

Presidente Kubitschek 179,96 1,19 326,77 0,64

Rio do Prado 190,39 1,26 335,36 0,66

Rubim 197,12 1,31 372,59 0,73

Salto da Divisa 249,57 1,65 522,83 1,03

Santa Maria do Salto 210,71 1,40 376,16 0,74

Santo Antônio do Jacinto 148,30 0,98 330,44 0,65

São Gonçalo do Rio Preto 233,29 1,54 386,34 0,76

Senador Modestino Gonçalves 174,77 1,16 337,80 0,66

Turmalina 244,71 1,62 468,27 0,92

Veredinha 185,47 1,23 341,43 0,67

Virgem da Lapa 209,48 1,39 366,98 0,72
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Souza (2003) destaca o crescimento sistemático, nos últimos anos, do 

interesse de pesquisadores pela região ao lado de intervenções governamentais e 

não governamentais. Mas ressalta que tem acontecido de forma desarticulada, 

contribuindo para que predomine na região representações voltadas para a denúncia 

de suas mazelas, o que tem generalizado o Jequitinhonha como “bolsão de 

Pobreza”, “região problema”, “vale da miséria”, “ferida de subdesenvolvimento” e etc.  

Para o autor, não se trata de não admitir os graves problemas que afligem grande 

parte da população local, mas não há dúvida de que é preciso reconhecer que o 

Vale não é uma região homogênea e que a maioria das matérias divulgadas na 

imprensa não captam essas diferenciações. 

 Esta dissertação tem o propósito de contribuir para o conhecimento da 

mesorregião do Jequitinhonha, por meio de estudo sobre o mercado de trabalho 

formal no período de 2000 a 2010. Logicamente, por restrições determinadas pela 

necessidade de focalizar, muitas questões inerentes à realidade socioeconômica da 

região não serão abordadas nesta dissertação. De acordo com Souza (2003), tratar 

a região de forma homogênea nos aspectos políticos, econômicos e sociais, pode 

contribuir para perpetuação de bordões simplórios e generalizantes que não 

permitem transparecer características positivas de uma região que resiste 

bravamente ao descaso de políticas públicas. 

 

 

4.3 Análise do Emprego Formal na Mesorregião do Jequitinhonha 

 
 

Os dados do emprego formal da mesorregião do Jequitinhonha revelam um 

crescimento significativo no período de 2000 a 2010, acompanhando a tendência de 

formalização do mercado de trabalho brasileiro no mesmo período. No ano de 2010 

o total de trabalhadores no setor formal com vínculo ativo atingiu 56.953 

empregados. De 2000 a 2010 foram gerados 28.333 empregos formalizados na 

mesorregião do Jequitinhonha, o que representa um crescimento de quase 100%. É 

importante ressaltar que as maiores variações acontecem em cidades que possuíam 

estoque muito pequeno de trabalhadores formalizados (Ver tabela 19). 
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Tabela 19 - Expansão dos empregos formais nos municípios da mesorregião do Jequitinhonha 
2000-2010. 

 

Fonte: Elaboração própria/ Fundação João Pinheiro – IMRS (2011). 

 

 Analisando comportamento do emprego formal no período de 2000 a 2010 na 

mesorregião do Jequitinhonha, pode-se considerar que houve um crescimento 

contínuo neste período, apresentando variações positivas para todos biênios 

considerados. (ver gráfico 10) 

 

Município 2000 Índice 2002 Índice 2004 Índice 2006 Índice 2008 Índice 2010 Índice

Ponto dos Volantes 23 100 259 1126,09 315 1369,57 547 2378,26 781 3395,65 794 3452,17

Santo Antônio do Jacinto 20 100 295 1475,00 276 1380,00 522 2610,00 532 2660,00 609 3045,00

Chapada do Norte 42 100 396 942,86 359 854,76 557 1326,19 354 842,86 730 1738,10

Comercinho 39 100 299 766,67 397 1017,95 441 1130,77 94 241,03 490 1256,41

Monte Formoso 36 100 167 463,89 182 505,56 228 633,33 225 625,00 291 808,33

Berilo 258 100 1.734 672,09 2.280 883,72 567 219,77 725 281,01 1.172 454,26

Rio do Prado 93 100 369 396,77 410 440,86 364 391,40 520 559,14 368 395,70

Veredinha 144 100 185 128,47 282 195,83 377 261,81 333 231,25 454 315,28

Coronel Murta 175 100 180 102,86 253 144,57 409 233,71 416 237,71 549 313,71

Angelândia 229 100 278 121,40 352 153,71 343 149,78 557 243,23 651 284,28

Jenipapo de Minas 153 100 196 128,10 246 160,78 374 244,44 524 342,48 423 276,47

Palmópolis 49 100 129 263,27 157 320,41 253 516,33 194 395,92 132 269,39

Felisburgo 195 100 297 152,31 323 165,64 359 184,10 570 292,31 523 268,21

Cachoeira de Pajeú 274 100 564 205,84 545 198,91 816 297,81 763 278,47 699 255,11

Bandeira 106 100 115 108,49 123 116,04 158 149,06 248 233,96 267 251,89

Senador Modestino Gonçalves 170 100 242 142,35 277 162,94 263 154,71 387 227,65 422 248,24

São Gonçalo do Rio Preto 124 100 225 181,45 167 134,68 253 204,03 263 212,10 294 237,10

Carbonita 500 100 584 116,80 1.101 220,20 1.202 240,40 934 186,80 1.167 233,40

Almenara 2.020 100 2.617 129,55 2.661 131,73 3.254 161,09 3.788 187,52 4.694 232,38

Aricanduva 104 100 161 154,81 206 198,08 276 265,38 163 156,73 240 230,77

Jordânia 286 100 312 109,09 342 119,58 563 196,85 680 237,76 660 230,77

Padre Paraíso 501 100 605 120,76 632 126,15 700 139,72 732 146,11 1.144 228,34

Turmalina 1.048 100 1.344 128,24 1.515 144,56 2.124 202,67 1.940 185,11 2.365 225,67

Novo Cruzeiro 488 100 684 140,16 653 133,81 583 119,47 555 113,73 1.086 222,54

Itinga 285 100 386 135,44 322 112,98 566 198,60 979 343,51 610 214,04

Francisco Badaró 214 100 235 109,81 337 157,48 387 180,84 364 170,09 439 205,14

Araçuaí 1.656 100 1.838 110,99 2.060 124,40 2.817 170,11 2.549 153,93 3.370 203,50

Datas 260 100 321 123,46 302 116,15 323 124,23 359 138,08 527 202,69

Itamarandiba 1.567 100 1.946 124,19 2.369 151,18 2.277 145,31 2.469 157,56 3.002 191,58

Itaobim 1.082 100 1.384 127,91 1.307 120,79 1.552 143,44 1.686 155,82 2.071 191,40

Mata Verde 204 100 251 123,04 221 108,33 222 108,82 275 134,80 390 191,18

Diamantina 3.840 100 4.178 108,80 4.812 125,31 5.473 142,53 6.482 168,80 7.337 191,07

Capelinha 2.428 100 2.761 113,71 3.228 132,95 4.221 173,85 4.668 192,26 4.631 190,73

Felício dos Santos 189 100 292 154,50 276 146,03 261 138,10 311 164,55 349 184,66

Pedra Azul 1.106 100 1.461 132,10 1.469 132,82 2.075 187,61 1.939 175,32 2.036 184,09

Divisópolis 222 100 277 124,77 305 137,39 354 159,46 466 209,91 401 180,63

Virgem da Lapa 379 100 537 141,69 576 151,98 701 184,96 648 170,98 681 179,68

Medina 947 100 1.278 134,95 1.249 131,89 1.352 142,77 1.449 153,01 1.587 167,58

Presidente Kubitschek 176 100 188 106,82 194 110,23 292 165,91 282 160,23 270 153,41

José Gonçalves de Minas 109 100 140 128,44 132 121,10 136 124,77 140 128,44 163 149,54

Gouveia 1.141 100 1.312 114,99 1.354 118,67 1.433 125,59 1.635 143,30 1.677 146,98

Jequitinhonha 1.057 100 1.293 122,33 1.296 122,61 1.676 158,56 1.624 153,64 1.483 140,30

Joaíma 676 100 756 111,83 822 121,60 627 92,75 959 141,86 931 137,72

Leme do Prado 145 100 177 122,07 209 144,14 251 173,10 469 323,45 195 134,48

Minas Novas 1.106 100 1.223 110,58 1.349 121,97 1.788 161,66 1.507 136,26 1.454 131,46

Salto da Divisa 418 100 668 159,81 673 161,00 773 184,93 898 214,83 545 130,38

Rubim 428 100 486 113,55 416 97,20 430 100,47 561 131,07 546 127,57

Caraí 603 100 816 135,32 469 77,78 449 74,46 624 103,48 767 127,20

Jacinto 575 100 454 78,96 558 97,04 658 114,43 686 119,30 704 122,43

Couto de Magalhães de Minas 445 100 547 122,92 525 117,98 368 82,70 422 94,83 434 97,53

Santa Maria do Salto 285 100 307 107,72 296 103,86 308 108,07 282 98,95 129 45,26

Total 28.620 100 37.749 131,90 41.180 143,89 47.303 165,28 51.011 178,24 56.953 199,00
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    Gráfica 10 - Crescimento do Emprego Formal de 2000 a 2010 – Jequitinhonha 

    Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

Constata-se também, assim como verificado para o caso brasileiro, no período 

de análise desta dissertação, que o número de estabelecimentos de empregos 

formalizados aumentou de forma significativa na mesorregião do Jequitinhonha, 

apresentando um crescimento a taxas constantes, que significou um acréscimo de 

81,2% do número de estabelecimentos em relação ao ano de 2000.  De acordo com 

o gráfico abaixo, pode-se verificar que a taxa de crescimento do número de 

estabelecimentos na mesorregião do Jequitinhonha foi superior à taxa de 

crescimento brasileiro, do Estado de Minas Gerais e São Paulo (Ver gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11 - Número de estabelecimentos Formais de 2000 a 2010 – Brasil, MG, SP e 
Jequitinhonha. 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
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 Outra importante constatação, que é verificada analisando a evolução dos 

estabelecimentos de empregos formais pelo seu tamanho, ou seja, pelo número total 

vínculos empregatícios por estabelecimento, é a ocorrência de maiores oscilações 

em estabelecimentos que empregam 500 ou mais funcionários. Exceto no biênio de 

2002-2004, que houve uma redução de 30% nesses estabelecimentos, nos demais 

biênios analisados estes estabelecimentos apresentaram crescimento superior aos 

dos estabelecimentos menores. Este comportamento pode indicar maior confiança 

na economia do país no período analisado, o que reflete também nos investimentos 

da região. 

 

 

Gráfico 12 - Variação bianual do emprego por tamanho de estabelecimento de 2000 a 2010 – 
Jequitinhonha. 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

 Os dados setoriais com base na classificação da PNAD, permitem importantes 

considerações sobre o mercado de trabalho formal da mesorregião do Jequitinhonha 

no período de 2000 a 2010. Em números absolutos, os setores que mais geraram 

empregos foram Administração Pública, com 10.013 empregos, Comércio, gerando 

6.743 empregos e o setor de serviços gerando 6.015 empregos, ou seja, cerca de 

80% do total do emprego formal gerado na região, apresentando uma relevante 

concentração setorial. Em números relativos, destaca-se o crescimento do setor de 

Construção Civil, que cresceu 602, 27% na região, o setor de Extrativismo mineral, 

crescendo 170,98% seguido pelo setor de Comércio que cresceu 150,28%. (Ver 

Tabela 20) 
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Tabela 20 – Crescimento dos setores de atividade econômica da PNAD no emprego Formal do 
Jequitinhonha (em número de empregos formais). 

 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

 Ainda interpretando a relevância dos dados setoriais do mercado de trabalho 

formal para mesorregião do Jequitinhonha, verifica-se que no ano de 2010 a 

Administração Pública, defesa e seguridade social (Seção L) foi o setor que possuía 

maior participação relativa no estoque de empregos formais, contribuindo com 

37,67% dos empregos da região, porém neste mesmo ano, perdeu 1,82 ponto 

percentual em relação ao ano de 2000. O setor de Comércio, reparação de veículos 

automotores, objetos pessoais e domésticos (seção G) no mesmo ano, possuía a 

segunda maior participação relativa no estoque de empregos da região, 

representando 19,72% dos empregos da região, apresentando crescimento de 4,04 

pontos percentuais em relação ao ano de 2000. A agricultura, pecuária, silvicultura e 

exploração florestal (Seção A) foi a terceira maior participação relativa no estoque de 

empregos da região, possuindo 11,81% dos empregos, porém em relação ao ano de 

2000, apresentou queda de 4,54 pontos percentuais. Ressalta-se também que ao 

somarmos o total de empregos dos três maiores setores anteriormente citados para 

o ano de 2010, verifica-se que a soma atinge aproximadamente 70% dos empregos 

formais da região, comparando com o ano de 2000, esse percentual representava de 

71,52%, percebe-se que apesar da queda de 1,52 pontos percentuais no período de 

2000 a 2010, ainda possui forte concentração setorial do emprego formal na região. 

Por meio da análise setorial do emprego, conclui-se que no período analisado houve 

um expressivo crescimento do emprego formal, mais não se pode afirmar que houve 

melhoria da diversificação da atividade produtiva na região (Ver tabela 21). 

Setores PNAD

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto %

1 - Extrativa mineral 572 100 626 109,44 1.323 231,29 1.500 262,24 1.445 252,62 1.550 270,98 978 170,98

2 - Indústria de transformação 2.609 100 2.781 106,59 2.535 97,16 3.001 115,02 3.376 129,4 3.221 123,46 612 23,46

3 - Servicos industriais de utilidade pública 334 100 337 100,9 26 7,78 0 0 21 6,29 125 37,43 -209 -62,57

4 - Construção Civil 353 100 1.997 565,72 2.151 609,35 1.662 470,82 2.566 726,91 2.479 702,27 2.126 602,27

5 - Comércio 4.487 100 5.397 120,28 6.840 152,44 7.830 174,5 9.279 206,8 11.230 250,28 6.743 150,28

6 - Serviços 4.713 100 6.936 147,17 7.506 159,26 7.833 166,2 8.673 184,02 10.728 227,63 6.015 127,63

7 - Administração Pública 11.303 100 15.612 138,12 15.357 135,87 19.270 170,49 19.473 172,28 21.316 188,59 10.013 88,59

8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 4.249 100 4.063 95,62 5.442 128,08 6.207 146,08 6.178 145,4 6.304 148,36 2.055 48,36

Total 28.620 100 37.749 131,9 41.180 143,89 47.303 165,28 51.011 178,24 56.953 199 28.333 99,00

2000 Variação 2010/200020102008200620042002



86 
 

Tabela 21 - Participação dos setores de atividade econômica CNAE (1995) no Emprego Formal  
- Jequitinhonha. 

 
Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 

 

 Os números do Emprego formal da mesorregião do Jequitinhonha por faixa de 

remuneração, em números absolutos e relativos, confirmam forte concentração dos 

empregos da região na faixa de remuneração de até 1,5 salários mínimos (SM), 

representando aproximadamente 60% dos empregos. No ano de 2010, o total de 

empregos nesta faixa de remuneração atingiu 33.625 vínculos formais, 

apresentando crescimento em relação ao ano de 2000 de 119,53%, destacadamente 

acima do crescimento dos vínculos totais. Importante destacar que o crescimento do 

emprego formal no período de 2000 a 2010 na mesorregião do Jequitinhonha foi 

voltado para baixas remunerações, semelhante ao crescimento do emprego formal 

brasileiro no mesmo período.(Ver tabela 22) 

 

CNAE -95 Setores Empregos Part % Empregos Part % Empregos Part % Empregos Part % Empregos Part % Empregos Part %

SECAO A Agricultura, pecuaria, silvicultura e exploracao florestal 4.678 16,35 5.529 14,65 6.808 16,53 6.848 14,48 6.612 11,81 6.726 11,81

SECAO B Pesca 0 0,00 0 0,00 3 0,01 1 0,00 0 0,00 0 0,00

SECAO C Industrias extrativas 572 2,00 626 1,66 1.323 3,21 1.500 3,17 1.445 2,72 1.550 2,72

SECAO D Industrias de transformacao 2.596 9,07 2.729 7,23 2.548 6,19 2.969 6,28 3.340 5,59 3.184 5,59

SECAO E Producao e distribuicao de eletricidade, gas e agua 303 1,06 313 0,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

SECAO F Construcao 353 1,23 1.997 5,29 2.151 5,22 1.662 3,51 2.566 4,35 2.479 4,35

SECAO G Comercio, reparaçao de veiculos automotores, objetos pessoais e domesticos 4.487 15,68 5.397 14,30 6.840 16,61 7.830 16,55 9.279 19,72 11.230 19,72

SECAO H Alojamento e alimentacao 611 2,13 739 1,96 826 2,01 1.055 2,23 1.219 2,47 1.406 2,47

SECAO I Transporte, armazenagem e comunicacoes 604 2,11 897 2,38 958 2,33 1.129 2,39 1.201 2,65 1.507 2,65

SECAO J Intermediacao financeira, seguros, prev.complementar e serv.relacionados 330 1,15 343 0,91 351 0,85 369 0,78 454 1,08 617 1,08

SECAO K Atividades imobiliarias, alugueis e servicos prestados as empresas 477 1,67 542 1,44 643 1,56 879 1,86 1.082 3,24 1.845 3,24

SECAO L Administracao publica, defesa e seguridade social 11.303 39,49 15.614 41,36 15.359 37,30 19.412 41,04 19.633 37,67 21.457 37,67

SECAO M Educaçao 135 0,47 371 0,98 696 1,69 909 1,92 1.131 2,45 1.394 2,45

SECAO N Saude e servicos sociais 1.320 4,61 1.619 4,29 1.424 3,46 1.482 3,13 1.622 3,40 1.939 3,40

SECAO O Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 849 2,97 1.028 2,72 1.238 3,01 1.244 2,63 1.397 2,83 1.614 2,83

SECAO P Serviços domesticos 2 0,01 5 0,01 12 0,03 6 0,01 30 0,01 5 0,01

SECAO Q Organismos internacionais e outras instituicoes extraterritoriais 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,02 0 0,00 0 0,00

Total 28.620 100,00 37.749 100,00 41.180 100,00 47.303 100,00 51.011 100,00 56.953 100,00

Emprego Formal - Setores

2000 2002 2004 2006 2008 2010
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Tabela 22 – Empregos por Faixa de Remuneração – Jequitinhonha. 

 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

 

 

4.4 Indicadores da estrutura produtiva da mesorregião do Jequitinhonha 

 
 

Por meio do índice de concentração setorial20 (C5), observa-se que a 

participação percentual dos 5 setores de atividade econômica mais representativos 

na geração empregos formalizados no período de 2000 a 2010. A mesorregião do 

Jequitinhonha apresenta a estrutura mais concentrada em comparação com as 

mesorregiões mineiras, com São Paulo e também para o Brasil. O indicador 

confirma as análises setoriais realizadas na seção anterior que constatam forte 

concentração setorial na geração de emprego formal na mesorregião do 

Jequitinhonha. Apesar desta mesorregião apresentar o maior Índice de 

Concentração Setorial (C5) no ano de 2010, em relação ao ano de 2000 percebe-se 

que houve uma diminuição de 3 pontos percentuais no índice. No mesmo período 

verifica-se que o Índice (C5) também aumentou no Brasil e no estado de Minas 

Gerais. (Ver Tabela 23). 

 

                                            
20

 O índice de Concentração Setorial, fornece a participação dos cinco maiores setores de atividade 
econômica da divisão da CNAE (1995) no estoque de empregos formais no ano de 2010. 

Faix de Rem (DEZ)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluta %

Até 1,5 SM 15.317 100 21.462 140,12 24.132 157,55 30.138 196,76 30.811 201,16 33.625 219,53 18.308 119,53

De 1,51 até 3,00 SM 8.195 100 10.305 125,75 10.383 126,7 10.978 133,96 12.690 154,85 15.373 187,59 7.178 87,59

De 3,01 até 7,00 SM 3.190 100 3.755 117,71 3.667 114,95 3.138 98,37 3.833 120,16 4.452 139,56 1.262 39,56

De 7,01 ou Mais SM 1.918 100 2.227 116,11 2.998 156,31 3.049 158,97 3.677 191,71 3.503 182,64 1.585 82,64

Total 28.620 100 37.749 131,9 41.180 143,89 47.303 165,28 51.011 178,24 56.953 199,00 28.333 99,00

Variação 2010/20002000 2002 2004 2006 2008 2010
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Tabela 23- ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SETORIAL (C5). 

 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

 

 O índice de diversificação setorial (D)21, foi calculado para as 12 mesorregiões 

mineiras, para o estado de São Paulo, para Minas Gerais e Brasil, com objetivo de 

verificar no período de 2000 a 2010 possíveis alterações na estrutura produtiva das 

regiões,  analisando-as por meio dos números do emprego formal. O índice aponta 

que para as regiões analisadas não houve grandes alterações da estrutura produtiva 

no período considerado. Mas conforme já apontado, a mesorregião do Jequitinhonha 

possui o menor índice, 0,82,confirmando sua baixa diversificação da estrutura 

produtiva. (Ver tabela 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21

  O índice de Diversificação Setorial (D) varia de 0 a 1. As estruturas mais diversificadas apresentam 
o índice D maior, mais próximos de 1. Para mais informações sobre esse índice, sugere-se a leitura 
de Kupfer  e Hasenclever (2002).  

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Jequitinhonha 72 72 70 72 70 69

VALE DO MUCURI 66 68 69 68 65 66

Nororeste de MG 66 65 68 67 61 64

NORTE MG 64 61 60 61 62 60

CENTRAL MINEIRA 58 59 60 59 58 59

METROPOLITANA BH 58 58 57 55 57 57

VALE DO RIO DOCE 51 53 53 53 52 56

C VERTENTES 56 58 58 59 55 54

TRIANGULO MINEIRO 51 53 55 55 53 53

Brasil 50 52 51 50 51 52

MG 51 53 51 51 52 52

ZONA DA MATA 48 50 51 51 52 49

SUL/SUDOESTE MG 53 54 51 53 48 49

OESTE MG 48 47 48 50 48 48

São Paulo 45 47 47 47 45 46

C5 -  ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SETORIAL
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Tabela 24 - Índice de Diversificação Setorial (D). 

 

Fonte: Elaboração Própria - MTE/RAIS (2011). 
 

 Os dados apresentados neste capítulo permitiram qualificar a mesorregião do 

Jequitinhonha como uma boa amostra para estudar as desigualdades regionais do 

Brasil. Por meio da variável emprego formal, foi permitido fazer uma análise da 

estrutura produtiva da mesorregião, na qual pode-se verificar uma concentração da 

geração de empregos em poucos setores da atividade produtiva, que revela o baixo 

dinamismo econômico da região. Por meio dos índices de concentração (C5) e 

diversificação setorial (D) pode-se verificar que economias mais avançadas como a 

do estado de São Paulo, Oeste de MG e Sul/Sudoeste de MG, por exemplo, 

possuem menores índices de concentração e maiores índices de diversificação 

setorial. Os dados sugerem que o caminho da diversificação setorial pode ser 

importante para a mesorregião, mas também deve-se considerar que sem a 

coordenação de políticas públicas nesse sentido, talvez o Jequitinhonha demore 

muito tempo, ou mesmo não consiga superar seu baixo desenvolvimento econômico. 

 

 

 
 
 

Região 2000 2002 2004 2006 2008 2010

São Paulo 0,94 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94

OESTE MG 0,94 0,94 0,94 0,93 0,94 0,94

SUL/SUDOESTE MG 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93

TRIANGULO MINEIRO 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93

ZONA DA MATA 0,93 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93

MG 0,93 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92

BRASIL 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92

METROPOLITANA BH 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91

C VERTENTES 0,92 0,91 0,91 0,90 0,91 0,91

CENTRAL MINEIRA 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91

VALE DO RIO DOCE 0,92 0,91 0,91 0,91 0,92 0,91

NOROESTE MG 0,88 0,88 0,87 0,87 0,89 0,89

NORTE MG 0,85 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88

VALE DO MUCURI 0,88 0,86 0,86 0,87 0,88 0,88

V. JEQUITINHONHA 0,81 0,80 0,82 0,80 0,82 0,82

ÍNDICE DE DIVERSIFICAÇÃO SETORIAL - (D)
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CONCLUSÃO 

 
 

 A investigação apresentada nos capítulos anteriores procurou responder o 

problema de pesquisa, isto é, se o aumento do emprego formal na mesorregião do 

Jequitinhonha possibilitou mudanças significativas na estrutura produtiva da região. 

Antes de entrar nos resultados específicos do mercado de trabalho formal da 

mesorregião do Jequitinhonha, é importante destacar algumas outras questões. O 

Vale do Jequitinhonha é marcado pelo contraste de seus baixos indicadores 

econômicos com uma rica diversidade cultural. Para compreender os baixos 

indicadores econômicos da região é muito importante também buscar entender a 

economia do Estado de Minas Gerais. Conforme apresentado neste estudo, 

verificou-se que o estado de Minas Gerais possui uma estrutura econômica 

caracterizada pela desigualdade regional, em que contrasta a forte polaridade que a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte exerce sobre a população, PIB e emprego 

do estado, com a fraca representação que regiões como Jequitinhonha e Mucuri 

apresentam para as mesmas variáveis. Também é percebido que o estado de Minas 

Gerais possui uma baixa integração econômica, que por um lado pode ser explicada 

pela sua extensão territorial, mas por outro, também revela a carência de políticas 

públicas ativas capazes de reduzir sua desigualdade intra-regional. Do ponto de 

vista étnico e cultural, destaca-se no Jequitinhonha a herança deixada pelos índios e 

negros, que até hoje pode ser percebida na obra dos artistas da região que fazem da 

arte uma atividade geradora de renda e importante para a sobrevivência do 

jequitinhonhense. 

Diante da constatação que o estado de Minas Gerais possui desigualdades que 

marcam sua estrutura econômica e social, e que bem representa o fenômeno das 

disparidades regionais brasileiras, a análise da estrutura econômica da mesorregião 

do Jequitinhonha, adotando a variável emprego formal como uma proxy da atividade 

produtiva, fornece uma importante reflexão sobre a necessidade de políticas 

regionais que visem impactos positivos na estrutura produtiva das regiões brasileiras 

economicamente atrasadas. 

O crescimento do emprego formal no Brasil, no período de 2000 a 2010, refletiu 

de forma positiva a melhoria da atividade econômica do país. Verificou-se que 

melhorias na condução das variáveis macroeconômicas foram fundamentais para 
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que fosse construído um ambiente favorável ao crescimento econômico e também 

para expansão do emprego. Os reflexos do maior crescimento PIB, da expansão do 

crédito, da valorização real do salário mínimo e da expansão de empregos formais 

atingiram o mercado consumidor brasileiro no período considerado, podendo 

verificar forte expansão do emprego em setores como comércio e construção civil de 

2000 a 2010. No entanto, ao analisar o emprego formal refletido para realidade 

regional brasileira, deve-se destacar também a necessidade de tratar a desigualdade 

regional brasileira de forma peculiar, buscado políticas que procurem reduzir a 

vulnerabilidade econômica regional às oscilações das variáveis macroeconômicas.  

Analisando o emprego formal na mesorregião do Jequitinhonha , no período de 

2000 a 2010, pode-se verificar um crescimento de quase 100%. Essa expansão de 

vínculos formais refletida no Jequitinhonha em números percentuais foi superior ao 

percebido para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, que apresentam os 

respectivos percentuais 65,76% e 68,02%. Do ponto de vista setorial por meio deste 

trabalho pode-se verificar uma forte concentração na geração de empregos 

formalizados apresentada pela mesorregião do Jequitinhonha nos seguintes setores: 

Administração Pública, Comércio, e no setor de serviços, responsáveis por 

aproximadamente 80% dos empregos formais gerados no período de 2000 a 2010. 

Constatou-se também, na região que no período de 2000 a 2010, os setores que 

mais cresceram em números relativos foram o setor de Construção Civil, 

apresentando crescimento de 602,27%, Extrativismo Mineral, crescendo 170,98%, 

seguidos pelo setor de comércio que cresceu 150,28%. Verificou-se também que de 

2000 a 2010, assim como para o caso brasileiro, a maioria dos empregos formais 

gerados na região, aproximadamente 65% dos empregos, foram registrados na faixa 

de remuneração até 1,5 salários mínimos. Os números revelam que a mesorregião 

do Jequitinhonha apresentava e continua apresentando uma estrutura setorial do 

emprego formal concentrada que também estava e está voltada para baixas 

remunerações. 

 Conclui-se portando, que a análise do mercado de trabalho formal da 

mesorregião do Jequitinhonha no período de 2000 a 2010 aponta um aumento 

considerável do número dos vínculos de empregos na região. Porém, partindo para 

uma perspectiva qualitativa, na qual se pretende analisar a diversificação setorial da 

atividade produtiva da região, pode-se concluir que o crescimento do emprego 

formal não aconteceu por conta das mudanças ocorridas neste sentido. Verifica-se 
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que o crescimento do emprego formal na mesorregião do Jequitinhonha aconteceu 

de uma forma concentrada e voltada para baixas remunerações. A análise 

econômica da mesorregião do Jequitinhonha nos remete às discussões do primeiro 

capítulo dessa dissertação, e pode-se concluir que se não forem tomadas medidas 

estatais que visem melhorar os indicadores econômicos e sociais, esta região tende 

auferir os propósitos da teoria da causação circular, sobre os quais regiões pobres 

tendem a acelerar o processo de empobrecimento, assim como as regiões mais 

ricas tendem à concentração de investimentos e maior prosperidade econômica. 

Diante desta constatação, acredita-se que para melhoria de indicadores econômicos 

da região é necessário políticas públicas ativas voltadas para o desenvolvimento 

econômico regional. Neste sentido, espera-se que o Plano Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), possa cumprir seu propósito de reduzir a 

desigualdade regional brasileira, contribuindo também para ajudar a preencher as 

lacunas do atraso socioeconômico do Jequitinhonha. 

 Para elaboração dessa dissertação foram encontradas dificuldades em obter 

trabalhos acadêmicos, como forma de orientação, que fossem voltados de forma 

específica à avaliação da estrutura da produtiva da mesorregião do Jequitinhonha. 

Compreende-se também que pela necessidade de focalizar esse trabalho, não se 

aprofundou em assuntos importantes como migração, programas de transferência de 

renda, o papel das atividades culturais para a economia da região, que poderiam 

enriquecer esse trabalho e também ajudar no conhecimento da região. 

 Terminado este estudo, sugere-se que futuras pesquisas possam auxiliar a 

compreensão na realidade socioeconômica do Jequitinhonha, buscando 

compreender sua heterogeneidade, não considerando o Jequitinhonha como uma 

região homogênea como tem sido feito ao longo dos anos, e sim buscando entender 

sua diversidade econômica, social e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ALBANO, G. P.; SÁ, A. J. Políticas públicas e globalização da agricultura no vale do 
Açu-RN. Revista de Geografia. Recife, v.20, n.2, 2008. 
 
 
ALVES, L. F.; FONTES, R.; SILVA; E. Crescimento e desigualdade em Minas 
Gerais. In: FONTES, R.; FONTES, M. Crescimento e desigualdade regional em 
Minas Gerais. Viçosa: UFV, 2005. 
 
 
AMARAL, E. F. L.; GOLGHER, A. B.; QUEIROZ, B. L. Mudanças demográficas e 
condições econômicas e sociais em Minas Gerais. In: OLIVEIRA, F.A.; SIQUEIRA, 
W. B. As Muitas Minas: ensaios sobre a economia mineira. Belo Horizonte: 
Conselho Regional de Economia, 2010. 
 
 
ARAÚJO, T.B. Revisitando a questão regional. In: CENTRO INTERNACIONAL 
CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Cadernos do 
Desenvolvimento. Ano 1, nº 1. Rio de Janeiro, 2006. 
 
 
_______. O financiamento do desenvolvimento econômico: a distribuição de renda e 
a questão regional. In: CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE 
POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. O desenvolvimento econômico 
brasileiro e a Caixa: palestras. Ricardo Bielschowsky  et al. Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
________. Por uma política nacional de desenvolvimento regional. Revista 
Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 20, n. 2, p. 144-161, abr./jun.,1999. 
 
 
BALTAR, P.; KREIN, J D.; MORETTO, A. Tendências recentes do emprego, In: 
Carta Social do Trabalho n. 3. Campinas: Cesit/IE-Unicamp, 2006. 
 
 
 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Economia e Finanças. 2011. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=preparar
TelaLocalizarSeries >.  acesso em: 10 abr. 2011. 
 
 
BANDEIRA, S.P. As mesorregiões no contexto da nova política federal de 
desenvolvimento regional: considerações sobre aspectos institucionais e 
organizacionais. Belo Horizonte: UFMG-CEDEPLAR, 2004. 
 
 
BATELLA, W.B.; DINIZ, A. M. A. O Estado de Minas Gerais e suas regiões: um 
resgate histórico das principais propostas oficiais de regionalização. Sociedade & 
Natureza. Uberlândia, v.17 n.33, p.p.59-77. 2005. 



94 
 

 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.  A PNDR em dois tempos: a 
experiência apreendida e o olhar pós 2010. 2010. Disponível em: 
<http://www.mi.gov.br/>. Acesso em: jul. 2012. 
 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Planomeso: plano de 
desenvolvimento integrado e sustentável do Jequitinhonha e Mucuri. 2005. 
Disponível em: <http://www.mi.gov.br/>. Acesso jun. 2011.  
 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. Estudo da dimensão territorial para 
o planejamento: volume VII Avaliação de Sustentabilidade da Carteira de 
Investimentos / Brasília: MP, 2008. 
 
 
BREITBACH, A. C. M. Entre especialização e diversificação industrial: por um 
desenvolvimento regional durável. Perspectiva Econômica, São Leopoldo, v. 1, n. 
2, p. 1-30, jul/dez. 2005. 
 
 
CANO, W. Novas determinações sobre as questões regional e urbana após 
1980. Campinas: IE/Unicamp: 2010. (“Texto para Discussão” n. 193). 
 
 
CARDOSO JR., J. C. De volta para o futuro? As fontes de recuperação do emprego 
formal no Brasil e as condições para sua sustentabilidade temporal. Brasília, IPEA, 
2007. (“Texto para Discussão” n. 1310). 
 
 
CARNEIRO, P. A. S.; FONTES, M. P. F. Aspectos geográficos e agrícolas do estado 
de Minas Gerais. In: FONTES, R.; FONTES. Crescimento e desigualdade regional 
em Minas Gerais. Viçosa, Editora UFV. 2005. 
 
 
CARNEIRO, R. Impasses do desenvolvimento brasileiro: a questão produtiva. 
Campinas: E/Unicamp, 2008. (“Texto para Discussão” n.153). 
  
 
CARVALHO, L. B. Diversificação ou especialização: uma análise do processo de 
mudança estrutural da indústria brasileira nas últimas décadas. Rio de Janeiro: 
Revista do BNDES, n.33, p.233-280,2010. 
 
 
CHAVES, M. A. A heterogeneidade regional em Minas Gerais: como combinar o 
dinâmico e o Estagnado. In: VII Seminário sobre a Economia Mineira. Belo 
Horizonte: UFMG/Cedeplar, 1995. 
 



95 
 

 
CORSEUIL, C. H, MOURA, R. L.; RAMOS, L. Determinantes da expansão do 
emprego formal: o que explica o aumento do tamanho médio dos 
estabelecimentos? Brasília: IPEA, 2009. (“Texto para Discussão” n. 1450). 
  
 
DEDECCA, C.S. População, trabalho e desenvolvimento no Brasil: 
oportunidades e desafios. Campinas: IE/Unicamp, 2010. (“Texto para Discussão” 
n.185). 
 
 
DINIZ, C. C. A questão regional e as políticas governamentais no Brasil. Belo 
Horizonte: Cedeplar/Face/UFMG, 2001. (“Texto para Discussão” n. 159). 
 
 
DINIZ, C. C.; CROCCO, M. Economia regional e urbana: contribuições teóricas 
recentes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 
 
 
DINIZ, G. F. C. Indústria mineira: mudanças estruturais e aglomerações territoriais. 
2010. Fl.89, Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) – PUCRS, 
Porto Alegre, 2010. 
 
 
DOMINGUES, E. P.; FARIA, W. R., MAGALHÃES, A. S. Infraestrutura, crescimento 
e desigualdade regional: uma projeção dos impactos dos investimentos do programa 
de aceleração do crescimento (PAC) em Minas Gerais. Pesquisa e Planejamento 
Econômico. v.39, p.121-158, 2009.  
 
 
FERNANDES, C. L. L.; OLIVEIRA, F. A. Características e evolução recente da 
economia em Minas Gerais. In: OLIVEIRA, F.A.; SIQUEIRA, W. B. As Muitas 
Minas: ensaios sobre a economia mineira. Belo Horizonte: Conselho Regional de 
Economia, 2010. 
 
 
FERRAZ, J. C. Crescimento econômico: a importância da estrutura produtiva e da 
tecnologia. Visão do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, n. 45, p. 1-8, 2008. 
 
 
FRIEDMAN, J. & ALONSO, W. (edictors) (1969). Regional development and 
planning, Cambridge, MIT. 
 
 
Fundação João Pinheiro. Índice Mineiro de Responsabilidade Social: IMRS. 2011. 
Disponível em: <http://www.fjp.gov.br/index.php/indicadores-sociais/-imrs-indice-
mineiro-de-responsabilidade-social>. Acesso em: jun. 2012. 
 
 



96 
 

Fundação João Pinheiro. Informativo CEI. Belo Horizonte, 2010. Disponível em: 
<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/component/docman/doc_download/550-infocei-
pibmg-20083 > acesso em 31 mai 2012 
 
 
Fundação João Pinheiro. Informativo CEI. Belo Horizonte, 2009. Disponível em: < 
http://www.fjp.gov.br/index.php/analise-economica/pib-produto-interno-bruto-de-
minas-gerais> acesso em 25 abr 2012. 
 
 
FURTADO, C. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: ed. 
Contraponto, 2009. 
 
 
___________. Perspectivas da Economia Brasileira. Rio de Janeiro: Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros, 1958. 
 
 
 
GUIMARAES N. T. Desigualdades e políticas regionais no Brasil: caminhos e 
descaminhos. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 15, p. 41-96. 1997. 
 
 
HADDAD, P. R. Economia regional: teorias e métodos de análise. Fortaleza: BNB 
Etene, 1989. 
 
 
HIRCHMAN, A. O. Estratégia do desenvolvimento econômico. Rio de janeiro: 
Fundo de Cultura, 1961. 
 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD. 2001- 2009. Disponível 
em: < http://www.sidra.ibge.gov.br/pnad/pnadpb. > acesso em 19 set 2011. 
 
 
IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Disponível em:< 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/
default.shtm> acesso em 10 out 2011. 
 
 
ISARD, W. (1956), Location and space-economy, MIT Press, Cambridge, MA. 
 
 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil em desenvolvimento. 
Estado, Planejamento e Políticas Públicas. Brasília, v. 2. Cap. 13, 2009. 
 
 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Natureza e dinâmica das 
mudanças recentes na renda e na estrutura ocupacional brasileiras. 
Comunicado IPEA. Brasília, 2011. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/component/docman/doc_download/550-infocei-pibmg-20083
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/component/docman/doc_download/550-infocei-pibmg-20083


97 
 

KON, A. Desenvolvimento regional e trabalho no Brasil. São Paulo: Associação 
Brasileira de estudos do Trabalho – Abet, 1998. 
 
 
KUPFER, D.; HANSENCLEVER, L. Economia Industrial: fundamentos teóricos em 
práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elseivier, 2002. 
 
 
LAFER, C. O planejamento do Brasil: observações sobre o Plano de Metas (1956-
1961). In: LAFER, B. (Org.). Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970. 
p. 29-50. 
 
 
LEMOS, M. B. Integrando a Indústria para o Futuro. In: BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG).  Minas Gerais do Século XXI. 
Belo Horizonte: Rona Editora, 2002. 
 
 
LIMA, A. C. C.; SIMÕES, R.F. O período 1995/2008. In: XIV Seminário sobre a 
economia mineira. Diamantina, 2010. 
 
 
MARSHALL, A. Princípios de Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
 
 
Minas Gerais: <http://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-
inas/geografia/5669-ocalizacao-geografica/69547-mesorregioes-e-microrregioes-
ibge/5146/5044> acesso em 10. Jun. 2012. 
 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). Brasília. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/pdet/index.asp > 
acesso em: 20 abr 2011. 
 
 
MONTE-MOR, R. L. M.; RUIZ, R.M.; A região Metropolitana de Belo Horizonte: o 
antigo, o novo e tudo ao mesmo tempo e agora. In: OLIVEIRA, F.A.; SIQUEIRA, W. 
B. As muitas Minas: ensaios sobre a economia mineira. Belo Horizonte: Conselho 
Regional de Economia, 2010. 
 
 
MYRDAL, G. Teoria econômica y regiones subdesarroladas. Tradução: Ernesto 
Cuesta, Oscar Soberon. México: Fundo de cultura Econômica, 1968. 
 
 
NOGUEIRA Jr., R.P. As desigualdades interregionais no Estado de Minas Gerais, 
com enfoque no setor industrial. In: OLIVEIRA, F.A.; SIQUEIRA, W. B. As muitas 
Minas: ensaios sobre a economia mineira. Belo Horizonte: Conselho Regional de 
Economia, Minas Gerais, 2010. 
 



98 
 

PAMPLONA, J. B. Erguendo-se pelos próprios Cabelos: auto-emprego e 
reestruturação produtiva no Brasil. São Paulo: Germinal, 2001. 
 
 
___________.O Comércio de Rua na Cidade de São Paulo: Evolução Recente, 
Perfil e Política de Regulação. BNDES, 2009. 
 
 
PEREIRA, P.G. Dificuldades de implementação da política nacional de 
desenvolvimento regional (PNDR): impasses, embates e conflitos – uma 
contribuição ao debate. 2009. fl. 220, Dissertação (Mestrado em Planejamento 
Urbano e Regional ) – UFRJ, Rio de Janeiro, 2009. 
 
 
PERROUX, F. A Economia do século XX. Tradução: Jose Lebre de Freitas. Lisboa: 
Herder, 1967. 
 
 
RICHARDSON, H.W. Economia regional: teoria da localização, estrutura urbana e 
crescimento regional. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
 
 
SABOIA, J. Efeitos do Salário mínimos sobre a distribuição de renda no Brasil no 
período de 1995/2005: resultados e simulações. Econômica, Rio de Janeiro, v. 9, n. 
2, p. 270-295, 2007.  
 
 
SICSÚ, J. PAC: quatro anos depois o governo tenta mudar o rumo. In: SICSÚ, J. 
(Org.). Arrecadação (de onde vem?) e gastos públicos (para onde vão?). São 
Paulo: Boitempo, 2007.  
 
 
SILVA, C. M. S. Política de desenvolvimento regional na união européia: o que 
podemos aprender? Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 125-144, 
2000. 
 
 
SILVA, J. U. Pobreza e políticas sociais no vale do Jequitinhonha. fl. 150. 
Dissertação (Mestrado em Economia Política) – PUC/SP, 2000. 
 
 
___________. Pobreza, migração e exclusão na visão dos migrantes do vale do 
Jequitinhonha. 2003. fl. Tese (Doutorado em Ciências Socias) – PUC/SP, São 
Paulo, 2003. 
 
 
SIQUEIRA,T. V. Zona da mata do Nordeste: diversificação das atividades e 
desenvolvimento econômico. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 8, n.15. p. 147-
194, 2001. 
 



99 
 

 
SOARES, G. C. Vale do Jequitinhonha: um vale de muitas culturas. Cadernos de 
História, Belo Horizonte, v. 5, p. 17-22, 2000. 
 
 
SOUZA,J. V. A. Fontes para uma reflexão sobre a história do Vale do Jequitinhonha. 
Unimontes Científica, Montes Claros, v.5, p.1-21, 2003. 
 
 


