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Objetivo: analisar as potencialidades econômicas e sociais do município
de Buritizeiro/MG, observando os principais indicadores sociais e
econômicos da cidade. Método: nessa pesquisa, a busca de informação
contemplou características de pesquisa bibliográfica e pesquisa descritiva.
O estudo, ainda, contará com o método estatístico, o descritivo e o
comparativo, abordando de forma quanti-qualitativa o objeto de análise.
Resultados: com base nas informações, constatou algumas modificações
nas posições das atividades que mais geram riqueza para cidade e que o
setor da agropecuária tem a maior participação dos setores econômicos na
composição do Produto Interno Bruto da cidade. Conclusão: os dados
sugerem que há possibilidade de mudança do perfil das atividades
agropecuárias da cidade, voltando-se para o desenvolvimento da produção
florestal, ao invés da agricultura.
Palavras-chave: Desenvolvimento socioeconômico. Potencialidades.
Desenvolvimento local. Buritizeiro/MG.

Abstract
Objective: analyze the economic and social potential of the municipality
of Buritizeiro/MG, observing the main social and economic indicators of
the city. Method: in this study, the search for information included
characteristics of bibliographic research and descriptive research. The
study will also use the statistical, descriptive and comparative methods,
approaching the object of analysis in a quanti-qualitative way. Results:
based on the information, some changes were found in the positions of the
activities that generate the most wealth for the city and that the farming
and livestock sector has the largest participation of the economic sectors
in the composition of the city's Gross Domestic Product. Conclusion: the
data suggest that there is a possibility of change in the profile of
agricultural activities of the city, turning to the development of forest
production, instead of agriculture.
Keywords: Socioeconomic
development. Buritizeiro/MG.
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INTRODUÇÃO
A

MÉTODOS

identificação

das

potencialidades

Trata-se de uma atividade ensino/pesquisa

econômicas e sociais de uma cidade tem como

conduzida na disciplina de Projeto Interdisciplinar

finalidade fornecer um diagnóstico social e

II, em 2019, com os alunos do 2º período do Curso

econômico, com informações cruciais para a

de Administração, da Faculdade de Tecnologia

tomada de decisão de diversos atores econômicos,

Alto Médio São Francisco (FACFUNAM).

como empresas, investidores e o setor público, com

Neste estudo, a busca de informação

o interesse de ser mais um instrumento de auxílio

contemplou

na produção de políticas públicas municipais mais

bibliográfica e pesquisa descritiva. Essas pesquisas

direcionadas

são fundamentais, pois auxiliam o pesquisador na

(ALMEIDA;

OLIVEIRA,

2016;

NUNES; KARNOPP, 2013).
Para

a

cidade

de

características

de

pesquisa

compreensão mais ampla do objeto de estudo e
Buritizeiro,

essa

permite descrição de determinadas características

identificação poderia ser fundamental para mapear

de uma sociedade, de forma a estabelecer relações

as principais atividades econômicas do município.

entre variáveis (GIL, 2002).

A cidade de Buritizeiro encontra-se na posição

Quanto à fonte dos dados, as principais

geral 692º, de 853, em Minas Gerais, no que diz

foram: (i) Prefeitura da Cidade de Buritizeiro- MG;

respeito ao IDH do ano de 2010. No entanto, a

(ii)

cidade é a 5ª maior em extensão territorial e tem

(IBGE) – Cadastro Central de Empresas, Contas

como

Nacionais,

setor

econômico

preponderante

o

Instituto

Brasileiro

Censo

Geografia

Demográfico

Estatística

de

2010:

agropecuário, que representou 41% do Produto

Participação setorial no Produto Interno Bruto

Interno Bruto do município em 2016, sendo a

(PIB); Setor econômico de maior participação no

atividade com segundo maior valor adicionado

Produto Interno Bruto municipal; (iii) Programa

bruto à produção florestal, pesca e aquicultura

das Nações Unidas para o Desenvolvimento

(IBGE, 2019). Logo, a cidade apresenta um

(PNUD): Índice de Desenvolvimento Humano

potencial

Municipal; Esperança de Vida ao Nascer; Taxa de

enorme

desenvolvimento

de

econômico,

crescimento
com

e

foco

na

expansão de atividades agrárias, para os próximos
anos.

Fecundidade Total; e Índice de Gini.
O estudo, ainda, contou com o método
estatístico descritivo e comparativo, abordando de

Observando

algumas

forma quanti-qualitativa o objeto de análise.

perfil

Segundo Goldenberg (2004), a conciliação entre a

socioeconômico de Buritizeiro-MG? e (ii) Quais

pesquisa quantitativa e qualitativa fornece ao

são suas potencialidades econômicas? Dessa forma,

pesquisador uma ferramenta mais segura de

o propósito fundamental deste trabalho foi analisar

confrontação e análise da realidade, sendo essa

as potencialidades econômicas e sociais do

técnica fundamental para avaliar as potencialidades

município de Buritizeiro-MG, observando os

do município.

perguntas

surgiram:

esse
(i)

cenário,
Qual

o

principais indicadores sociais e econômicos da
cidade.
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O

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A

Tabela

apresenta

a

como o Brasil, sofreu várias transformações nesses

Buritizeiro-MG.

últimos 30 anos. Uma delas pode ser observada na

perceptível a participação do setor agropecuário

queda taxa de pobres e extremamente pobres. Os

como preponderante na geração de riqueza em

avanços

Buritizeiro, chegando a 41% do valor do PIB do

e

de

reflorestamento, em sua extensão territorial, em

Produto

econômicos

da

composição

do

setores

evolução

indicadores sociais de Buritizeiro. A cidade, assim

agropecuárias

dos

exibe

participação

atividades

os

1

principais

das

1

Gráfico

Interno

Conforme

o

Bruto

gráfico,

na
de
ficou

ano de 2016.

conjunto com o desenvolvimento industrial da

Outro dado interessante é o crescimento do

cidade vizinha, Pirapora, representaram novas

setor de serviços, que saiu de 22%, em 2005, para

oportunidades de emprego, refletindo em taxas

26%, em 2016. Isso pode ser reflexo do

menores, saindo de 38,18% para 4,83% a parcela

desenvolvimento das atividades agropecuárias, que

de extremamente pobres.

geram renda e emprego, e também estimulam o

Vale ressaltar que as políticas sociais, como
Bolsa Família, e o período de crescimento

setor de serviços.
A

Tabela

2

mostra

as

atividades

econômico vivenciado pós anos 2000 também têm

econômicas que mais geram valor adicionado ao

grande impacto nessas taxas (QUEIROZ, 2016).

PIB de Buritizeiro-MG. Ao observar o período,

Isso é reafirmado ao observar o IDH, que elevou de

percebem-se algumas modificações nas posições

0,326, em 1991, para 0,624, em 2010, deslocando a

das atividades que geram riqueza para a cidade. O

cidade do nível baixo de desenvolvimento para

desenvolvimento das atividades de reflorestamento

médio desenvolvimento.

em Buritizeiro, ao longo dos anos, representa uma

As transformações no mercado de trabalho,

transformação no perfil de atividades agrárias na

como a maior inserção de mulheres, o aumento das

cidade, que tinha como foco uma atividade mais

oportunidades de emprego e um melhor acesso à

voltada para a agricultura e a pecuária. Ou seja,

educação formal, reduzindo a taxa de fecundidade

grandes extensões de terras começam a ser

total e o Índice de Gini, e as mudanças nos hábitos

utilizadas para as monoculturas de eucalipto, pinho

alimentares e acesso a medicamentos, elevando a

e mogno.

expectativa de vida, também foram sentidos na
cidade, conforme dados da tabela.

Além disso, a presença do Terminal
Integrador de Pirapora (Porto Seco), para transporte
de grãos, passa a estimular o desenvolvimento de

Tabela 1 – Indicadores de renda, pobreza e desigualdade
do município de Buritizeiro-MG.
Variáveis
1991 2000 2010
IDH

0,326

0,497

0,624

Renda per capita

157,07 208,76 340,72

% de extremamente pobres

38,18

23,74

4,83

% de pobres

70,69

53,19

18,93

Esperança de vida ao nascer

60,6

66,7

71,1

Taxa de fecundidade total*

4,1

2,8

2,7

Índice de Gini

0,55

0,52

0,41

*Número médio de filhos que uma mulher poderá ter entre 15
a 49 anos. Fonte: PNUD, IPEA e FJP.

culturas voltadas para a exportação, como café,
feijão e soja. Logo, se associarmos essa mudança
de perfil com a possibilidade de uma usina solar na
cidade, a possibilidade de novos investimentos e
novas empresas se torna mais coerente.
Outro

dado

interessante

é

o

desenvolvimento do setor de serviços, a entrada de
supermercados, serviços de hotelarias e serviços
voltados para o desenvolvimento turístico, como a
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vinda de um Parque Aquático, corroboram a ideia
da visibilidade que a cidade vem ganhando.
O setor de administração, defesa, educação
e saúde pública e seguridade social é o setor que
mais gera valor adicionado no período. Em cidade
de pequeno e médio porte, esse setor de atividade
contribui significativamente para a geração de
receita e emprego.
Isso ocorre por dois motivos. Primeiro, a
cidade de Buritizeiro apresenta vários distritos,
dada sua extensão territorial e, para a manutenção
destes, requer geração suficientemente grande de
oferta de serviços públicos. Segundo o crescimento
dos gastos públicos para a ampliação dos serviços
de educação e de saúde, ao longo desses últimos 15
anos, também reflete nessa geração de receita.

CONCLUSÃO
Este

trabalho

buscou

evidenciar

as

transformações e as potencialidades econômicas do
município

de

Buritizeiro-MG,

mostrando

a

evolução de seus principais indicadores sociais e
econômicos. Por meio das informações, observouse que houve um aumento gradativo no nível de
desenvolvimento econômico e social da cidade.
Nota-se também que o desenvolvimento do
setor

de

agropecuária

contribuiu

para
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o

desenvolvimento da cidade, além da mudança do
perfil das atividades agropecuárias, que eram
voltadas para a agricultura e, conforme os dados
apontam, para o desenvolvimento da produção
florestal.
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Gráfico 1 – Evolução da participação dos setores econômicos na composição do Produto Interno Bruto de Buritizeiro/MG.

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca
de Manaus (SUFRAMA).

Tabela 2 – Atividade econômica segundo a geração de valor adicionado bruto ao PIB em Buritizeiro-MG.
Ano

Atividade com maior valor
adicionado bruto

Atividade com segundo maior
valor adicionado bruto

Atividade com terceiro maior
valor adicionado bruto

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Demais serviços.

2010

Agricultura, inclusive apoio à
agricultura e a pós-colheita.

2011

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Agricultura, inclusive apoio à
agricultura e a pós-colheita.

Demais serviços.

2012

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Demais serviços.

Agricultura, inclusive apoio à
agricultura e a pós-colheita.

2013

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Demais serviços.

Agricultura, inclusive apoio à
agricultura e a pós-colheita.

2014

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Demais serviços.

Agricultura, inclusive apoio à
agricultura e a pós-colheita.

2015

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Demais serviços.

Agricultura, inclusive apoio à
agricultura e a pós-colheita.

2016

Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social.

Produção florestal, pesca e
aquicultura.

Demais serviços.

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca
de Manaus (SUFRAMA).
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