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Introdução 

 O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o município de Montes Claro e tornar evidentes 

certas disparidades que o diferenciam dos demais da mesma mesorregião. Tal análise se faz pertinente 

em vista do papel que o município desempenha dentro da região. 

 Ao analisar os dados optou-se por considerar separadamente aspectos como Produto Interno Bruto 

(PIB), número de vínculos formais, remuneração e tamanho dos estabelecimentos. Tais dados foram 

extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponibilizados pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) [1], do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [2] e do 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social, após captados os dados foram observados e analisados à 

luz do método quantitativo. Para registrar a discrepância gerada pelo município, elencamos a título de 

comparação, o segundo e o terceiro município mais dinâmicos da mesorregião com base na análise do 

valor do PIB, a se saber, Pirapora e Janaúba, respectivamente.  

A região do Norte de Minas tem seu histórico econômico intimamente ligado à expansão da 

pecuária advinda do nordeste e das bandeiras paulistas. As primeiras indústrias, estavam ligadas ao 

setor têxtil, embaladas pelo crescimento do comércio de algodão. A partir do ano de 1965 a região 

entrou em processo de industrialização em decorrência da melhoria da infraestrutura sob influência da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (SINDEAUX apud EÇA, 2014) [4]. 

Tal cenário impulsionou a economia da região, favorecendo em suma os municípios de Pirapora e 

Montes Claros, porém tais investimentos, foram regressivos com os passar dos anos o que obrigou a 

muitas indústrias declarem falência ou fechar. Dito contexto, o município de Montes Claros se viu 

obrigado a diversificar sua atividade para atrair investimentos para a cidade. (FRANÇA, 2009) [5]. 

Com essa combinação de fatores, o processo de urbanização se tornou intenso e acelerado, o que a 

tornou cidade pólo, concentrando funções em torno de serviços, comércio e indústria, além de gerar 

relações de consumo que extrapolam os limites territoriais da cidade. 

O município de Montes Claros atualmente é considerado um centro regional, cidade de médio 

porte, configura-se como a economia mais dinâmica da mesorregião do Norte de Minas (ARRUDA E 

AMORIM FILHO apud FRANÇA, 2009) [5]. Segundo dados do IMRS, em 2010, Montes Claros 

registrou em 2010 um PIB de R$ 4.501.661,50, podemos citar também que o município se espalha por 

uma área de 3.568 km², segundo dados do IBGE e conta com um contingente de 87.754 vínculos 

registrados, segundo dados da RAIS.  

 

  

Resultados 

Colocando em observação os dados obtidos podemos notar que o município de Montes Claros 

gerou em 2010 um PIB de R$4.501.661,50, ao passo que Pirapora gerou R$1.054.596,60 e Janaúba 

R$524.695,70 (GRAF. 1). Colocando em pauta outros dados como o número de trabalhadores formais 

observamos que em Montes Claros, concentram-se cerca de 87.754, enquanto Pirapora registra apenas 

12.662 e Janaúba 10,739 (GRAF. 2), ampliando ainda mais nosso ponto de vista, podemos observar, 

que a primeira responde sozinha por 40,68% de todo o volume de vínculos formais da mesorregião, 

seguida por Pirapora (5,86%) e Janaúba (4,97%) (GRAF. 3). Observando os salários pagos no 

 
1 O projeto global aprovado pelo CEPEX sob parecer nº. 018/2013, resolução nº. 047 – CEPEX/2013 denomina-se “Observatório do 

Mercado de Trabalho no Norte de Minas: Estudos sobre o Mercado de Trabalho e Ações de Emprego no Norte de Minas”. Apoio financeiro: 
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município de Montes Claros, podemos notar que a maioria dos vínculos (40,60%) recebem entre 1,01 

e 1,5 salários mínimos, tal tendência se repete nos outros dois municípios, a saber 41,14% em 

Pirapora e 41,16% em Janaúba, outro ponto importante a se citar dentro do mesmo tema é o 

contingente de empregados que recebem entre 0,51 e 1,00 salário mínimo, enquanto em Pirapora eles 

somam 9,58% do total e em Janaúba 9,04%, em Montes Claros atingem o valor de 21,14%, sendo a 

segunda maior faixa salarial da análise (GRAF. 4). Analisando o tamanho dos estabelecimentos 

observados nos municípios, podemos observar que 57,42% dos estabelecimentos do município de 

Montes Claros possuem entre 1 a 4 funcionários, sendo portanto a maioria, esta característica se 

repete em Pirapora (54,94%) e Janaúba (59,03%), formando uma distribuição semelhante entre os três 

municípios (GRAF. 5), um ponto a se frisar aqui é que Montes Claros responde por 37,14% do total 

de estabelecimentos do Norte de Minas (GRAF. 6). 

Conclusões 

 Através do presente estudo é possível confirmar a disparidade apresentada pelo município de 

Montes Claros, o que acaba por confirmar sua importância no processo de dinamização da economia 

da região, portanto cabem algumas observações extraídas da exposição dos dados. O PIB de Montes 

Claros é quase 4 vezes maior que o PIB de Pirapora, município cuja base da economia, segundo dados 

do IBGE, se encontra na indústria e cerca de 8 vezes maior que o PIB de Janaúba, que se sustenta 

sobre o agronegócio e um setor de serviços em crescimento. Porém é de se citar que por mais que gere 

mais riquezas, a cidade, concentra uma porcentagem maior de vínculos que recebem entre 0,51 e 1 

salário mínimo, em linhas gerais nos municípios de Janaúba e Pirapora, uma porcentagem menor dos 

vínculos recebem entre a mesma faixa salarial. Outro valor que impressiona é a concentração de 

vínculos dentro do município, que sozinho responde por mais de 40% de todos os vínculos da 

mesorregião na qual se encontra, esse dado pode ser complementado com o fato de Montes Claros 

também concentrar 37,14% dos estabelecimentos formais da anteriormente citada.  

 Apesar de apresentar número impressionantes, nota-se que Montes Claros, ainda guarda tendências 

observadas nos outros municípios, como por exemplo a distribuição do tamanho dos estabelecimentos 

que se manteve semelhante, revelando-se uma característica homogênea dentre os três municípios. 

 Levando em consideração os dados apresentados chegamos à conclusão de que é inegável a 

discrepância fornecida pelos números absolutos registrados em Montes Claros, porém, também é de 

notar que existem tendências que se repetem tanto no município em questão quando nos demais. 

Portanto o presente trabalho se faz necessário para se observar de maneira superficial o impacto da 

cidade nos indicadores gerais da região, abrindo espaço, no entanto para uma análise mais profunda 

de outros indicadores e posterior medição e pontuação de tendências regionais. 
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Gráfico 1: Produto Interno Bruto dos 

municípios de Montes Claros, Pirapora e 

Janaúba no ano de 2010 

 

Fonte: IBGE 2010 

Gráfico 2: Número de vínculos formais 

registrados em Montes Claros, Pirapora e 

Janaúba no ano de 2013 

 

Fonte: RAIS/MTE 2013 

Gráfico 3: Participação do número de 

empregados no Norte de Minas em 2013 

 
Fonte: RAIS/MTE 2013 

Gráfico 4: Distribuição da remuneração 

dos vínculos formais nos municípios de 

Montes Claros, Pirapora e Janaúba em 

2013 

 

Fonte: RAIS/MTE 2012 

Gráfico 5: Distribuição dos 

estabelecimentos por tamanho nos 

municípios de Montes Claros, Pirapora e 

Janaúba no ano de 2013  

 
Fonte: RAIS/MTE 2013 

 

Gráfico 6: Participação do número de 

estabelecimentos no Norte de Minas no 

ano de 2013 

 

Fonte: RAIS/MTE 2013 

 

 

 

 

 

 



 
 


