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RESUMO

Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar e comparar o perfil de desenvolvimento das microrregiões de Barbacena e Juiz de Fora, cada uma em suas especificidades,

tendo como parâmetro as características do Estado de Minas Gerais.

Nossa pesquisa se fundamenta em textos que abordam os conceitos de desenvolvimento (FURTADO, 1973), obstáculos que possivelmente impedem o desenvolvimento (PINTO,

1963; AMSDEM, 2001), questões de organização espacial (MARKUSEN, 1995) e estudo das regiões pesquisadas (RAIS/MTE, diversos anos, RENAI, diversos anos; IBGE, 2000;

2010).

A microrregião de Barbacena possui o PIB per capita de 15.529,36 reais, reúne 12 munícipios. Já a microrregião de Juiz de Fora possui um PIB per capita de 24.323,55 reais,

reúne 33 municípios.

Com base nos dados fornecidos pela Relação Anual de Indicadores sociais do Ministério do trabalho e Emprego (RAIS/MTE), bem como dos Censos Demográficos de 2000 e

2010, apuramos de forma comparativa a composição do mercado de trabalho das microrregiões, partindo de informações em relação aos Grandes Setores e construindo os perfis

diferenciados de cada localidade. No ano de 2002, por exemplo, a microrregião de Barbacena registrava o total de 3.984 de estabelecimentos, enquanto Juiz de Fora registrava

16.879. Em 2009, Barbacena registrou 4.451, Juiz de Fora: 19.076. Em 2014, Barbacena registrou 5.213 e Juiz de Fora 21.189. A pesquisa visa ainda apresentar o número de

vínculos ativos, as rendas médias anuais e o tamanho dos estabelecimentos, jogando luz sobre os setores mais relevantes para o desenvolvimento regional. Os estudos

prosseguem com o intuito de chegar ao objetivo do projeto analisando os diferentes níveis de desenvolvimento dessas duas microrregiões. A escolha do estado de Minas Gerais

como parâmetro se justifica, uma vez que será possível mensurar o quão distantes ou próximos da média de desenvolvimento estadual estão as duas microrregiões analisadas

neste trabalho.
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