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Introdução 

 O conhecimento da dinâmica do mercado de trabalho é de fundamental importância para os diversos setores da 

sociedade. Governos, instituições de ensino, empresas, sindicatos, dentro outros, são partes interessadas nas informações 

a respeito do trabalho e suas variáveis, pois através delas podem ser adotadas diversas políticas e práticas para o 

atendimento de determinados objetivos, com foco na comparação entre as microrregiões. 

Analisar as microrregiões do norte de Minas Gerais no ano de 2013, apresentando aspectos relevantes que 

possibilitem uma reflexão e até mesmo subsídios para a adoção de políticas públicas relacionadas ao mercado de 

trabalho formal nessas regiões é o objetivo do estudo. Essa análise é oportuna, uma vez que a dinâmica dos setores 

econômicos está relacionada ao desenvolvimento da mesorregião. 

O estado de Minas Gerais está dividido em 10 mesorregiões. A mesorregião do norte de Minas Gerais, objeto de 

estudo, é composta por sete microrregiões, a saber: Grão Mogol, Montes Claros, Januária, Janaúba, Salinas, Bocaiuva e 

Pirapora. 

Esse trabalho é fruto dos estudos do Observatório do trabalho no norte de Minas gerais, vinculado ao Grupo de 

estudos e pesquisa em Administração do departamento de Administração da Universidade Estadual de Montes Claros. 

 

Material e métodos 

A pesquisa é do tipo descritiva, pois conforme Duarte, Furtado [1] descreve ou relata um fenômeno ou objeto de 

investigação mediante um estudo realizado em determinado contexto espacial e temporal. O método foi o levantamento 

de dados secundários obtidos do banco de dados do Ministério do trabalho e emprego através da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). As variáveis de estudo foram a remuneração e escolaridade dos trabalhadores, o 

estabelecimento empregador, tempo de vínculo e o setor de atividade econômica. 

Resultados e Discussão 

A RAIS analisa dados relativos aos vínculos formais de emprego e estabelecimentos empregadores. Os dados 

divulgados pela RAIS relativos a 2013 mostraram um crescimento do emprego formal no Brasil de 3,14% em relação a 

2012, refletido pelo maior crescimento do PIB (produto interno bruto) do país. O estado de Minas gerais se destaca com 

a geração de mais 128,9 mil postos dados esses divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego [2]. 

Observando a distribuição dos sexos dos vínculos formais por faixa de escolaridade nas microrregiões do norte de 

Minas Gerais, notam-se aspectos em comum como, por exemplo, o percentual de mulheres que possuem o ensino 

superior completo é maior se comparado ao de homens. 

Segundo Moreira [3], apesar de muitos dizerem que não, a mulher ainda sofre um preconceito velado no mercado de 

trabalho. Uma prova disto é uma pesquisa publicada pela americana “Latin Business Chronicle” revelou que dentre as 

500 maiores empresa Latino Américas, apenas 9 são chefiadas por mulheres, sendo 7 no Brasil e 2 no México. Observa-

se que em todas as microrregiões o percentual de trabalhadores do sexo masculino é maior que o do sexo feminino. 

Temos um cenário de baixa remuneração no Brasil,segundo Saboia [4], que defende a necessidade da preocupação 

com a oferta de educação de qualidade, pois a quantidade de anos de estudos muitas vezes não significa qualidade e 

qualificação, não impactando de fato na produtividade do país. 

Nas microrregiões do norte de Minas, a maioria dos empregados recebe entre 1,01 e 1,50 salários, mostrando que 

grande parte dos trabalhadores desta mesorregião recebe uma remuneração baixa. Na microrregião de Montes Claros, 

somando os percentuais daqueles que recebem acima de 2,00 salários mínimos, se obtém 25,25% do total de vínculos, 

por sua vez este somatório representa, na microrregião de Grão Mogol, o percentual de 17,57% e na mesorregião 

22,53% do total. Dispondo de valores reais, um salário mínimo equivalia a R$ 678,00 em 2013. Isto significa que neste 

ano, apenas 25, 25% na microrregião de Montes Claros e 17,57% na microrregião de Grão Mogol recebiam acima de 

R$ 1.356,00. 

Cerca de metade dos empregados em cada microrregião se mantêm com o vínculo por menos de dois anos. Isto 
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mostra a falta de estabilidade dos trabalhadores. Dados estes que comprovam a situação que atinge o país em âmbito 

geral.  

Na mesorregião, a grande maioria dos estabelecimentos tem o porte de 1 a 4 empregados, com uma média das 

microrregiões de aproximadamente 62% neste porte.  

 No contexto da mesorregião do norte de Minas Gerais é visível a dependência dos vínculos em relação ao serviço 

público. Quanto aos setores econômicos que empregam os vínculos, as microrregiões em estudo se assemelham quando 

obervado o maior empregador. Com exceção da microrregião de Montes Claros, nas demais microrregiões a maior parte 

dos vínculos trabalha na administração pública, ficando na microrregião de Montes Claros a administração pública 

como o segundo maior empregador. 

 

 

Considerações finais 

Na análise das microrregiões do norte de Minas Gerais no ano de 2013, percebe-se que há semelhanças e diferenças 

em termos de mercado de trabalho formal. Identifica-se que predomina a remuneração entre 1,01 e 1,5 salários mínimos 

e um alto nível de rotatividade no qual 50,36% dos vínculos permanecem até 23, 9 meses em postos de trabalho. Além 

de um destaque para mulher, que precisa continuar buscando seu espaço no mercado de trabalho. 

 Já o nível de escolaridade apresentado pela maior parte dos empregados é o ensino médio completo. Destacam – se 

diferenças da parcela de trabalhadores com nível superior nas microrregiões de Montes Claros e Grão Mogol. A faixa de 

escolaridade superior completo possui maior representatividade na primeira e menor representatividade na segunda 

microrregião citada.    

Assim, as semelhanças coincidem com os dados nacionais, conforme o referencial teórico pesquisado. Já as 

diferenças mostram que há uma concentração de fatores favoráveis ou diversificados em termos de oportunidades de 

trabalho, que se concentram em 2 das 7 microrregiões.  

Em relação aos estabelecimentos, setores e subsetores, predomina o setor Serviços e subsetor Administração pública. 

E apenas as microrregiões Montes Claros e Pirapora apresentam diversificação de setores de atividades. Em relação ao 

porte, predominam estabelecimentos de 1 a 4 empregados, Comparando porte e postos de trabalho os estabelecimentos 

de maior porte (1000 ou mais empregados) empregam mais pessoas na mesorregião do norte de Minas Gerais enquanto 

que nas microrregiões de Salinas e Grão Mogol inexistem estabelecimentos que empregam 1000 empregados ou mais. 

Nesse sentido, surge a necessidade de políticas públicas que atendam as especificidades de cada microrregião, como 

por exemplo, a capacitação profissional dos habitantes e estímulo para novos empreendimentos e fortalecimento das 

micros, pequenas e médias empresas, que possam gerar mais empregos e consequentemente desenvolvimento. Os dados 

permitiram identificar diferenças que chamam a atenção, principalmente entre a maior e a menor microrregião, o que 

leva a refletir sobre o desenvolvimento desigual na mesorregião do norte de Minas Gerais ou dependente da 

microrregião de Montes Claros, o que configura a necessidade de políticas públicas que visem harmonizar as diferenças.  
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Gráfico 1: Faixa média de remuneração nas microrregiões do norte de Minas Gerais em 2013. Fonte: base de dados da RAIS/MTE; 

elaborado pelo Observatório do trabalho Administração/ Unimontes. 
 

 

Gráfico 2: Tempo médio de vínculo das microrregiões do Norte de Minas em 2013. Fonte: base de dados da RAIS/MTE; elaborado 

pelo Observatório do trabalho Administração/ Unimontes. 
 

 


