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1. APRESENTAÇÃO1  

 

Este relatório se propõe a interpretar os dados da 

dimensão potencialidades e o mundo do trabalho, 

componente do Diagnóstico Integrado do Projeto de 

Trabalho Técnico Social (PTTS) do PAC Sub-bacia 

do Córrego Camarões, em execução pela 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 

Horizonte (Urbel), com investimentos provenientes 

do Governo Federal, por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC2 – na 

modalidade Manejo de Águas Pluviais.  

O estudo, realizado pela empresa contratada para 

execução do PTTS, Cobrape, constitui-se da análise de dados primários obtidos pela pesquisa 

domiciliar, especificamente do módulo VI do questionário – Qualificação profissional e 

potencialidades – e alguns dados complementares do perfil socioeconômico. Além disso, foram 

utilizados dados secundários relativos ao mercado de trabalho e à caracterização econômica 

local, o que permitiu, a partir de uma análise comparada, delinear as condições de inserção no 

mundo do trabalho da população pesquisada. 

Os resultados deste estudo deverão subsidiar o planejamento das ações do componente 

desenvolvimento comunitário do PTTS. Conforme descrito no Termo de Referência do contrato 

SC 165/12–SMOBI/PBH, essas ações deverão se dirigir preferencialmente aos grupos 

populacionais mais afetados pelas intervenções urbanísticas propostas pelo Programa, isto é, às 

famílias que serão relocalizadas em função da abertura de frente de obras e que se encontram 

em situação socioeconômica menos favorável. 

Situada na porção noroeste da Regional Barreiro, nos limites dos municípios de Contagem e 

Ibirité, a área de abrangência do estudo compreende, predominantemente, o bairro Tirol. Trata-

se de uma região eminentemente residencial, cujo parcelamento do solo é, predominantemente, 

de Zonas de Adensamento Preferencial (ZAP). Não obstante, observa-se um dinamismo 

econômico local, influenciado pela proximidade com o Distrito Industrial de Contagem e pelo 

desenvolvimento de centros comerciais e de serviços localizados nos bairros Lindéia e Tirol2. 

                                                           
1 Edição revisado em outubro de 2016 
2 Informações Básicas da Regional Barreiro, Prefeitura de Belo Horizonte, 2008. 

Figura 1 – Registro de pequeno comércio local 
na Vila Tirol – Acervo Cobrape_Dez/2015 
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Os dados primários foram coletados a partir das ações de campo do Diagnóstico Integrado e, 

portanto, se efetivou entre os meses de abril e junho de 2015.  

1.1- Procedimentos Metodológicos  

O desenho de pesquisa proposto segue os procedimentos metodológicos delineados para o 

Diagnóstico Integrado do PTTS PAC Sub-bacia do Córrego Camarões3, isto é, pesquisa 

quantitativa de tipo survey, na qual se apurou, especificamente, os dados relativos ao tema 

potencialidades e mundo do trabalho.  

O campo de estudo específico deste relatório está delineado pela Área Diretamente Afetada 

(ADA), na qual compreende os trechos de implantação de obras com ocupação residencial. 

Nesses trechos são observadas duas modalidades de parcelamento, sendo uma área 

urbanisticamente regularizada, que enseja o processo de desapropriação de imóveis, com ou 

sem benfeitorias, e outra de ocupação irregular4 (Vila Tirol), cujas famílias ali residentes serão 

incluídas no programa de remoção e reassentamento, de acordo com as diretrizes da política 

habitacional do município.  

Figura 2 – Caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA) de acordo com a modalidade de atendimento do 

Programa 

 
Universo: Desapropriação de imóveis residenciais (49): Desapropriação de lotes vagos (25); Remoção de moradias (41) 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

O universo de pesquisa desse relatório é constituído, portanto, pelas famílias residentes nesses 

trechos, as quais participaram das entrevistas, sendo 39 da área de remoção (Vila Tirol) e 03 

da área de desapropriação5 (Bairro Tirol), totalizando 42 famílias.  

                                                           
3 Ver item 1.1- Desenho de Pesquisa, página 07, do Relatório de Avaliação Ex-ante. 
4 Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS1) que, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, são 
área ocupadas desordenadamente e que existe interesse público em promover programas habitacionais (Lei 7.166/1996). 
5 Como mencionado no Relatório de Avaliação Ex-ante do PTTS PAC Sub-bacia do Córrego Camarões, a coleta de dados da 
pesquisa amostral foi iniciada em abril de 2015, quando a maior parte dos domicílios residenciais dos trechos de 
desapropriação já haviam sido demolidos (página 08). 
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A logística para coleta de dados também está descrita na metodologia do Relatório Ex-ante do 

Diagnóstico Integrado, sendo que somente indivíduos adultos responderam ao questionário, 

preferencialmente as pessoas responsáveis pelo domicílio. 

Todos os questionários foram preenchidos à caneta e passaram por duas revisões antes de 

serem encaminhados à digitação no banco de dados, o qual foi processado no software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), permitindo o tratamento de dados para análise 

multivariada. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 – Trecho de pesquisa na Vila Tirol (Área Diretamente Afetada) 
Acervo Cobrape_Jun/2015 
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2. ECONOMIA LOCAL  

2.1- Caracterização econômica da Regional Barreiro  

A área de abrangência do estudo está inserida na Regional Barreiro, situada a sudoeste do 

município de Belo Horizonte. Esta região, que possui 160 anos de existência, tem sua origem 

ligada à atividade econômica rural, tendo como marco a produção agrícola de grandes 

propriedades rurais, como as fazendas do Barreiro e do Pião e, posteriormente, a Colônia 

Agrícola Vargem Grande, criada por incentivos governamentais para ampliação do cultivo da 

terra através da ocupação de colonos do interior do Estado e estrangeiros6.  

Esse cenário, exclusivamente rural, começou a ser modificado ainda no início do século XX, com 

a implantação da Estrada de Ferro Central do Brasil, o que possibilitou a instalação das primeiras 

atividades de caráter industrial e o surgimento do primeiro bairro do Barreiro, chamado à época 

de Ferrugem e que, posteriormente, viria a se tornar o Bairro das Indústrias.  

Com a criação pelo poder público municipal da Cidade Satélite do Barreiro, nos anos de 1940, 

inicia-se o processo de urbanização da região, também impulsionada pela expansão 

populacional da capital mineira. Mas essa transformação ocorreria de forma definitiva nos anos 

de 1950, a partir da instalação da Siderúrgica Mannesmann (atualmente V&M do Brasil), 

empresa de capital estrangeiro produtora de tubos de aço sem costura que atraiu inúmeras 

outras empresas fornecedoras, o que exigiu a ampliação da infraestrutura urbana, propiciando a 

formação da região denominada Barreiro de Baixo7. A partir de então o Barreiro torna-se uma 

região vocacionada para atividades industriais, tendo posteriormente estímulos do poder público 

municipal, tanto por meio de medidas de incentivos fiscais, quanto pela criação de áreas 

industriais, como os distritos industriais do Vale do Jatobá e Olhos d’água/Pilar.   

No entanto, para a ancoragem da produção industrial, foram necessários não somente os 

investimentos em infraestrutura viária, como também a destinação de áreas residenciais que 

abrigassem a demanda crescente de mão de obra, de modo que a região experimentou um 

crescimento populacional vertiginoso, passando dos cerca de 2.000 habitantes dos anos 

cinquenta para mais de 60.000 ao final dos anos sessenta. A partir desse período, o aspecto 

interiorano da paisagem regional se transformou de forma acelerada, em função de um processo 

continuado de ocupação urbana, favorecido pela topografia e pelos vazios urbanos. Ainda nos 

anos setenta, o Barreiro havia se tornado um local privilegiado para a implantação de 

                                                           
6 Histórias de bairros de Belo Horizonte: Regional Barreiro. Arquivo Público de Belo Horizonte. Arreguy, R. e Ribeiro, R. (2008). 
7 Informações Básicas da Regional Barreiro, Prefeitura de Belo Horizonte, 2008. 
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empreendimentos habitacionais, tanto pela iniciativa privada, quanto pelo poder público que 

visava atender à demanda habitacional da baixa renda do município. No ano de 2010, de acordo 

com o Censo do IBGE, o Barreiro abrigava em seu território 283.544 habitantes, sendo a terceira 

região mais populosa de Belo Horizonte.  

 

 

 

 

 

 

Contudo, a expansão demográfica do Barreiro seguiu a mesma tendência dos centros urbanos 

do país, marcada pela desigualdade socioterritorial, na qual parte da população ocupa áreas 

consolidadas urbanisticamente e providas de bens e serviços, enquanto uma parcela mais pobre 

se destina a áreas desprovidas de infraestrutura urbana e degradadas ambientalmente8. A região 

possui cerca de 25 ocupações irregulares – assentamentos em vilas e favelas – onde vive uma 

população de aproximadamente 40.000 habitantes, de acordo com o Censo de 2010 (IBGE), o 

que corresponde a 15% da população local. 

Apesar dos contrastes sociais verificados no processo de ocupação de seu território, a região do 

Barreiro ainda se impõe como polo econômico da capital mineira. Em relação ao setor 

secundário, foram catalogadas, no Censo de 2010 (IBGE), 1.690 indústrias, as quais abarcam 

diversos setores manufatureiros, como siderúrgico, químico, têxtil e alimentício, entre outros.   

Contudo, a maior participação da economia regional está atualmente associada ao setor terciário, 

que abarca as atividades econômicas de comercialização de produtos e prestação de serviços. 

Aliás, este foi um imperativo do desenvolvimento local, tendo em vista que a região se encontra 

distante do centro administrativo e comercial de Belo Horizonte (15 Km), fazendo com que o 

desenvolvimento de atividades industriais e a expansão populacional gerassem uma demanda 

                                                           
8 Raquel Rolnik utiliza o conceito de exclusão territorial e afirma que, “essa situação de exclusão das grandes cidades do Brasil é muito mais 

do que a expressão da desigualdade de renda e das desigualdades sociais: é agente de reprodução dessa desigualdade” (ROLNIK, 2002, 
p. 55).    

 

Figura 4 – Empreendimentos habitacionais situados na região do Barreiro: 

1. Residencial Águas Claras com 632 unidades, construído pela Prefeitura de Belo Horizonte para 
atender à população de baixa renda da cidade (Acervo Cobrape_Jun/2011) 

2. Residencial Itália-Empreendimento particular situado no bairro Tirol (Acervo Cobrape_Dez/2015) 

1 
 

2 
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localizada para o consumo de bens e serviços. Os dados do Censo do IBGE indicavam que a 

região do Barreiro contava, em 2010, com 5.060 estabelecimentos comerciais e 9.478 

prestadores de serviços, o que permite à população o acesso local a uma gama de 

estabelecimentos comerciais varejistas, redes bancárias, além de serviços de saúde, educação, 

lazer e cultura.     

Nessa perspectiva, a região do Barreiro adquiriu 

determinada autonomia em relação ao município em 

razão de uma dinâmica territorial de desenvolvimento 

econômico. O marco histórico desse 

desenvolvimento foi a implantação de uma grande 

indústria siderúrgica em seu território, no entorno da 

qual se expandiu o empreendedorismo industrial que, 

associado à expansão populacional, desencadeou o 

surgimento de outras “economias” para o 

atendimento a uma demanda regionalizada para o 

consumo de bens e serviços (NETO & OLIVEIRA, 

2005)9.  

Esse contexto sugere que a região do Barreiro apresenta condições favoráveis à sua população 

quanto a inserção no mercado de trabalho, tanto pela forte presença do setor secundário, 

estimulado pela criação de distritos industriais em seu território, quanto pela expansão recente 

do setor terciário. Ademais, contribui para essas condições a influência do processo de 

cornubação entre municípios vizinhos, em especial, com o Distrito Industrial da cidade de 

Contagem, implantado ainda nos anos quarenta e considerado polo tecnológico da produção 

industrial do Estado de Minas Gerais.  

No entanto, deve-se considerar que o comportamento do mercado de trabalho possui variantes 

que não dependem somente de fatores locais, mas em grande medida, de fatores conjunturais 

relacionados à macroeconomia e, sobretudo, da relação entre as características dos postos de 

trabalho ofertados e a qualificação da mão de obra disponível ao mercado. No caso do Barreiro, 

esses fatores expõem contradições do desenvolvimento local, pois embora a região tenha 

experimentado um crescimento econômico significativo, sobretudo na última metade do século 

vinte, os indicadores socioeconômicos se apresentam em condições menos favoráveis em 

relação a outras regionais de Belo Horizonte.  

                                                           
9 De acordo com Neto & Oliveira, Dinâmicas territoriais de desenvolvimento. ANPOCS, 2005.  

Figura 5 – Empreendimento do PAC Arrudas 
situado entre Contagem e Belo Horizonte, nas 

imediações da empresa siderúrgica V&M do Brasil 
  Acervo Cobrape_Jan/2016 
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Um dos indicadores que possibilitam essa avaliação se refere ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH)10 – composto pelas dimensões humanas relativas à longevidade, educação e 

renda – elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). De 

acordo com o mais recente resultado do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2014, compilado 

a partir dos dados do Censo do IBGE de 2010, a Regional Barreiro, embora com IDH considerado 

alto (entre 0.700 e 0.800), se posiciona em último lugar no ranking entre as nove regionais de 

Belo Horizonte.  

É importante considerar que o IDH não inclui todas dimensões do desenvolvimento, mas está 

focalizado na dimensão humana, do ponto de vista das capacidades e oportunidades, as quais 

condicionam o bem estar das pessoas11. Assim, torna-se um importante indicador de avaliação 

comparativa das condições de vida entre diferentes grupos populacionais.   

Ressalta-se que o Barreiro possui um vasto território, no qual coexistem áreas distintas em 

relação às condições de vida de sua população, como o bairro Barreiro de Baixo, que apresenta 

IDH considerado muito alto (entre 0.800 e 1.000) em oposição à região da Vila Pinho, com índice 

considerado médio (entre 0.600 a 0.699)12. No entanto, os dados agregados do território como 

um todo demonstram que, em geral, as condições de vida da população dessa Regional se 

apresentam menos favoráveis no contexto da cidade. 

Figura 6 – Verificação do IDH de acordo com as regiões administrativas de Belo Horizonte  

 
Fonte: PNUD/2014 

                                                           
10 Os indicadores de longevidade, educação e renda, agregados a partir dos dados do Censo/IBGE compõem o IDH. Este índice 

varia de 0 a 1; quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento humano. Belo Horizonte possui IDH muito alto, com 
índice de 0.810. 
11 Website do PNUD, acessado em fevereiro de 2016. 
12 O Barreiro de Baixo possui o maior IDH da Regional, com índice de 0.894, em 28ª no ranking de Belo Horizonte, portanto, 

compatível com diversas áreas da região Centro Sul. Em contraposição, a Vila Pinho possui um dos piores índices de Belo 
Horizonte, com IDH de 0.637, situado na posição 563º do ranking. 
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Os indicadores referentes à inserção da População Economicamente Ativa (PEA) no mercado 

de trabalho também se apresentam em condições menos favoráveis no território do Barreiro em 

comparação com outras regionais de Belo Horizonte.  

Os dados do PNUD/2014 revelam que a PEA acima de 18 anos de idade na Regional Barreiro 

experimentava a segunda maior taxa de desocupação da cidade, com índice de 6,92%, atrás 

apenas da Regional Norte, com índice de 7,32%. Importante mencionar que a taxa de 

desocupação de Belo Horizonte no período era de 6,07%, influenciada, sobretudo, pelo índice 

da Regional Centro Sul, que registrava o menor patamar da cidade, com 4,58%.  

Figura 7 – Verificação da taxa de desocupação da PEA acima de 18 anos de acordo com as regiões administrativas 

de Belo Horizonte  

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

Um dos fatores que contribuem para dificultar a inserção no mercado de trabalho da População 

Economicamente Ativa se refere à qualificação profissional, que por sua vez é determinada, em 

grande medida, pelo fator educacional.   

De acordo com os dados do PNUD/2014, a população ocupada, com 18 anos ou mais, da região 

do Barreiro possui o menor nível de instrução entre as regionais de Belo Horizonte, tendo menos 

da metade com ensino médio e apenas 8,7% com ensino superior. A população ocupada com 

maior grau de qualificação encontra-se na Regional Centro Sul, tendo em vista que quase 60% 

possui ensino superior completo. Para o conjunto da cidade de Belo Horizonte, o ensino médio 

alcança mais de 60% e o superior completo quase ¼ da população ocupada.  
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Figura 8 – Verificação do grau de instrução da população ocupada, com 18 anos ou mais, de acordo com as regiões 

administrativas de Belo Horizonte  

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

O grau de instrução está relacionado, em grande medida, ao patamar de renda auferida pelo 

trabalhador, uma vez que quanto maior é a exigência de qualificação para ocupar postos de 

trabalho, maior será a sua remuneração. Assim os indicadores educacionais tendem a refletir na 

média de rendimento mensal da população ocupada.  

Também, neste aspecto, o Barreiro se apresenta em condições menos favoráveis em relação ao 

restante da cidade. O rendimento mensal médio da população ocupada, com 18 anos ou mais, 

dessa região, no ano de 2010, era de R$1.105,70, o que correspondia a pouco mais de dois 

salários mínimos, fixado naquele período em R$510,00.  

Para o conjunto dos trabalhadores da cidade de Belo Horizonte a média de rendimento mensal 

representava quase o dobro da região do Barreiro. Mas esta diferença se mostrava mais 

acentuada se comparada à região Centro Sul, onde a média de renda era superior em mais de 

quatro vezes.  

Figura 9 – Verificação do rendimento médio mensal da população ocupada com 18 anos ou mais, de acordo com as 

regiões administrativas de Belo Horizonte  

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 
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Outro indicador relevante para se avaliar o grau de inserção da população no mercado de 

trabalho diz respeito à formalização do trabalhador. As relações formais tendem a possibilitar 

maior segurança para o trabalhador ao garantir benefícios e direitos previstos na legislação 

trabalhista e de seguridade social. Para efeito de análise, o indicador de trabalho formal do PNUD 

agrupa empregados com carteira assinada, funcionários públicos e militares, além de 

empregadores e autônomos contribuintes do instituto de previdência oficial. 

Nesse caso, a Regional Barreiro ocupava uma posição intermediária (5ª) em comparação com 

outras regionais da cidade, com 74,6% de formalização da população ocupada acima de 18 anos 

de idade. Contudo, deve-se observar que há um equilíbrio entre todas as regionais quanto aos 

percentuais apresentados nesse quesito, os quais são próximos ao patamar verificado para o 

conjunto da cidade de Belo Horizonte. Ressalta-se que esses índices podem ser considerados 

elevados, se comparados ao índice nacional que estava no período em 59,3%.  

Observa-se que o maior grau de formalização dos trabalhadores encontra-se na Regional Centro 

Sul, onde também foram verificados os melhores indicadores em relação à inserção da 

População Economicamente Ativa no mercado de trabalho.   

Figura 10 – Verificação do grau de formalização dos ocupados com 18 anos ou mais por região administrativa de  

Belo Horizonte  

 
Universo: População ocupada de Belo Horizonte/2010: 1.235.144  

Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

A economia da cidade de Belo Horizonte está voltada, predominantemente, para o setor terciário, 

sendo que o setor industrial, embora relevante, ocupa menor escala na composição do Produto 

Interno Bruto (PIB). Isto é atestado pelos dados do PNUD referente aos indicadores de trabalho, 

os quais demonstram que a maioria da população ocupada com 18 anos ou mais está inserida 

no setor terciário, isto é, no âmbito das atividades econômicas de comércio e serviços, cujos 

percentuais agregados alcançam 75,2% do universo.  



  Potencialidades e Mundo do Trabalho / Diagnóstico Integrado 
   PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões – Mar/2016 

 

16 
 

Essa proporção da distribuição entre os setores da economia para o conjunto de trabalhadores 

da cidade é também verificada na análise por regiões administrativas. Não obstante, observa-se 

que a Regional Centro Sul, onde está situado o centro administrativo e comercial de Belo 

Horizonte, possui uma maior proporção da mão de obra atuante nos setores comercial e de 

serviços, com um índice de 78,2%. Na outra extremidade encontra-se a Regional Barreiro, na 

qual registra-se a maior participação de trabalhadores empregados no setor industrial, justificado 

pela concentração de indústrias situadas em seu território.     

Figura 11 – Distribuição da população ocupada, com 18 anos ou mais, segundo o setor da economia e região 

administrativa de Belo Horizonte  

  
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

Os dados apresentados acima denotam que a região do Barreiro, embora tenha experimentado 

um crescimento econômico acentuado na segunda metade do século passado, sobretudo, a 

partir da implantação de parques industriais, possui indicadores socioeconômicos menos 

favoráveis que outras regiões de Belo Horizonte. A seleção de indicadores da população 

ocupada do Barreiro guarda similaridades apenas com as regionais Norte e Venda Nova, as 

quais possuem menor participação na composição do PIB da capital mineira. 
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2.2- Caracterização econômica do Bairro Tirol  

A Área Diretamente Afetada (ADA) pelas obras de 

reestruturação urbanística do PAC Sub-bacia do Córrego 

Camarões, está inserida exclusivamente no Bairro Tirol, 

situado na porção oeste da Regional Barreiro, entre os 

bairros Lindéia, Regina e Itaipu. O bairro Tirol é, 

eminentemente residencial, cuja maior parte do território 

possui parcelamento de Zona de Adensamento 

Preferencial (ZAP), de acordo com a lei de uso e 

ocupação do Solo de Belo Horizonte (Lei 7.166/96).  

O bairro se formou pela expansão da região do Barreiro de Baixo, centro administrativo da 

Regional. As principais vias de ligação com o Centro da cidade são as Avenidas Tereza Cristina 

e Afonso Vaz de Melo, ambas interligadas à Avenida Olinto Meirelles. Como ligação inter-regional 

encontram-se, ao sul do bairro, as avenidas Nélio Cerqueira e Waldyr Soeiro Emrich.  

Não há registro de atividades industriais relevantes situadas nos limites territoriais do bairro, de 

modo que as atividades econômicas desenvolvidas localmente estão voltadas quase que 

exclusivamente para os setores comercial e de serviços. A maior parte desses estabelecimentos 

está concentrada em uma área comercial de influência em toda a sub-região, situada à rua 

Antônio Eustáquio Piazza na confluência com a Avenida Tereza Cristina, tendo como destaque 

o supermercado de varejo e atacado Apoio Mineiro e o centro comercial João Paulo II. Este 

centro se constitui enquanto condomínio comercial estruturado em 42 lojas box, as quais 

congrega uma gama de estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como: sacolão, padaria, 

farmácia, papelaria, bar e restaurante, açougue, sorveteria, lojas de vestuário e sapatos, auto 

escola e serviços odontológicos, entre outros.   

 

 

Figura 12 – Cena cotidiana do Bairro Tirol 
  Acervo Cobrape_Fev/2016 

Figura 13 – Supermercado Apoio Mineiro e Centro Comercial João Paulo II_ Bairro Tirol 

  Acervo Cobrape_Fev/2016 
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De acordo com o PNUD/2014 a Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) Tirol, que inclui os 

conjuntos Átila de Paiva, Ademar Maldonado e João Paulo II, possui uma população de 20.485 

habitantes. A População Economicamente Ativa dessa Unidade representava, em 2010, 69,9% 

do universo populacional e o índice de desocupação estava em 5,29%. Portanto a relação entre 

a PEA e população desocupada com 18 anos ou mais era mais favorável em relação à região 

do Barreiro, como um todo, e se aproximava da Regional Centro Sul que possui os melhores 

indicadores quanto à inserção no mercado de trabalho entre as regiões da cidade de Belo 

Horizonte. 

Figura 14 – Verificação da relação PEA/taxa de desocupação da população com 18 anos ou mais da UDH Tirol em 

comparação com as regiões administrativas Barreiro e Centro Sul 

  
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

Outro indicador que contribui para a inserção no mercado de trabalho da população se refere ao 

grau de instrução. Como mencionado anteriormente, a população ocupada com 18 anos ou mais 

de idade do Barreiro possui o menor nível de instrução dentre as regionais de Belo Horizonte. 

No entanto, quando se realiza um recorte da Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH), na 

qual está inserida a área de abrangência do Programa, UDH-Tirol, verifica-se que há um 

acréscimo de quase 20% no índice da população ocupada com ensino médio completo e o 

percentual daqueles que completaram o ensino superior representa mais que o dobro do índice 

da Regional.     
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Figura 15 – Verificação do grau de instrução da população com 18 anos ou mais da UDH Tirol em comparação com 

as regiões administrativas Barreiro e Centro Sul 

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

De acordo com os indicadores analisados, é possível inferir que a População Economicamente 

Ativa da UDH Tirol apresenta melhores condições de inserção produtiva em relação ao conjunto 

da população do Barreiro. Essa condição reflete um melhor índice de Desenvolvimento Humano 

dessa UDH, com 0.821, considerado muito alto, em contraposição ao índice geral da Regional, 

que é considerado alto, mas com pontuação de 0.722, situado em última posição entre as regiões 

administrativas da cidade.  

Contudo, a Área Diretamente Afetada, a qual se dirige a análise específica deste estudo, está 

situada, predominantemente, em uma ocupação irregular (Vila Tirol), definida como ZEIS1 e, 

portanto, tende a apresentar condições socioeconômicas menos favoráveis em relação ao seu 

entorno, o que pode indicar impactos relevantes quanto aos indicadores de inserção da PEA no 

mundo do trabalho.  
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3. ANÁLISE DE DADOS 

Nesta seção serão apresentados, a partir de uma análise comparada, os resultados da pesquisa 

de dados primários referentes ao Módulo VI do Diagnóstico Integrado, por meio do qual se 

apurou o potencial de inserção produtiva da População Economicamente Ativa da Área 

Diretamente Afetada pelas intervenções urbanísticas do Programa PAC Sub-bacia do Córrego 

Camarões. 

3.1- Caracterização da População Economicamente Ativa 

O universo de pesquisa abrange 42 famílias residentes na Área Diretamente Afetada pelas obras 

do Programa PAC Sub-bacia do Córrego Camarões, das quais 39 pertencem à área de remoção 

(Vila Tirol) e 3 estão situadas em área de parcelamento regular do bairro, passível de 

desapropriação. 

A população total da área pesquisada é de 138 pessoas, das quais 70 fazem parte da População 

Economicamente Ativa, isto é, pessoas com 10 anos ou mais que estão disponíveis ao mercado 

de trabalho. Desse modo, a PEA representa pouco mais da metade do universo populacional da 

ADA, portanto, com uma proporção inferior a encontrada para a UDH Tirol, que era de 66,9% e 

da Regional Barreiro, com 70,9%, de acordo com os dados do PNUD/2014. Isso significa que os 

indivíduos economicamente dependentes correspondem a quase 1/3 da população do território 

em análise, os quais são representados pelas categorias somente do lar, somente estudantes e 

nem trabalha, nem estuda.  

Figura 16 – Verificação da proporção da População Economicamente Ativa em relação ao universo populacional 

de pesquisa 

 
Universo: 138 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 
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Com relação ao sexo da População Economicamente Ativa, a pesquisa indicou que a maior 

parcela é composta por homens, com índice de 52,9%, o que significa uma inversão da relação 

encontrada para a população em geral, na qual as mulheres constituem maioria, com índice de 

52,2%. No entanto, os dados refletem a tendência nacional, em que a participação das mulheres 

na PEA, embora crescente nos últimos anos, é inferior à participação dos homens, cujo índice 

alcança 48%, de acordo com os dados do IBGE do Censo de 2010. 

Figura 17 – Verificação do sexo da População Economicamente Ativa em comparação com o universo populacional 

da pesquisa 

 
Universo: PEA_70 pessoas; População_138 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

A PEA do universo de estudo é constituída, predominantemente, por pessoas com 30 anos ou 

mais, obtendo-se 72,8% de frequência agregada a partir desse recorte das faixas etárias.  As 

pessoas mais jovens, até 29 anos, representam apenas ¼ do total. Portanto, nota-se uma mão 

de obra mais madura, o que indica uma baixa demanda para ações de inclusão produtiva para 

os mais jovens, como por exemplo o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego do 

Governo Federal.   

Figura 18 – Distribuição da faixa etária da População Economicamente Ativa 

 
Universo: PEA_70 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 
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De acordo com os resultados da pesquisa, a população ocupada da área de estudo possui 

condições menos favoráveis quanto ao grau de instrução, se comparada ao seu entorno. Isto 

porque o percentual de trabalhadores com ensino fundamental é de 70,2% e aqueles que 

completaram o ensino médio é de 40,1%, em contraposição à unidade de desenvolvimento da 

qual faz parte, cujos índices eram de 81,7% e 65,3% respectivamente. A diferença mais 

acentuada se refere ao grupo de trabalhadores com ensino superior, com percentuais de 1,7% 

para a ADA e 19,5% para a UDH. 

Importante ressaltar que a escolaridade é uma das condicionantes para a qualificação 

profissional que, por sua vez, determina as possibilidades de inserção produtiva da mão de obra 

disponível ao mercado. Nesse sentido, a população da área em estudo tende a se posicionar em 

condições menos favoráveis no mercado de trabalho em relação ao seu entorno.     

Figura 19 – Verificação do grau de instrução da população ocupada com 18 anos ou mais da ADA em comparação 

com o seu entorno (UDH Tirol)  

 
Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

PNUD/2014_Censo/2010 

 

 

3.2- Inserção no mercado de trabalho 

Este item analisa as condições de inserção no mercado de trabalho da População 

Economicamente Ativa da área de estudo.  

a. Situação ocupacional  

A pesquisa de dados primários demonstrou que a maior parcela da PEA da área de estudo 

desenvolve algum tipo de atividade remunerada, tendo maior participação de trabalhadores com 

carteira assinada, com um índice de 67,3%. Esse percentual é superior ao patamar encontrado 

para a UDH Tirol, cujo índice estava em 57,1%, segundo os dados do PNUD/2014. A título de 

comparação, a Regional Barreiro possuía 64,6% da população ocupada com carteira assinada, 

sendo um dos maiores índices entre as Regionais de Belo Horizonte. 
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Figura 20 – Verificação da situação ocupacional da população que está trabalhando  

 
Universo: População ocupada_59 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

Outro indicador relevante para caracterização das condições de inserção no mercado de trabalho 

se refere ao grau de formalização da população ocupada. Isto porque, em geral, as relações de 

trabalho informal tendem a provocar condições de maior vulnerabilidade do trabalhador frente às 

circunstâncias da dinâmica econômica. 

De acordo com o IBGE (2010), o Brasil sofreu transformações importantes na última década em 

relação ao perfil de ocupação, pois verificou-se um avanço da formalização das relações de 

trabalho, que saltou de 42,6%, no ano de 2000, para 59,32% em 2010.   

Como mencionado anteriormente, os dados do PNUD/2014 indicavam que a taxa de 

formalização da população ocupada tanto da UDH Tirol, quanto da Regional Barreiro e o conjunto 

da cidade de Belo Horizonte era significativamente superior ao índice nacional, pois foram 

registrados percentuais acima de 70%. 

Para a área de abrangência deste estudo, deve-se considerar que esse indicador também se 

apresenta de forma positiva, pois alcança mais da metade da população ocupada (66,17%) e é 

também superior ao índice nacional. Por outro lado, se comparado ao entorno imediato, UDH 

Tirol, a população da ADA possui maiores restrições quanto à inserção no mercado de trabalho 

formal, tendo em vista que o índice verificado é inferior em quase 10%.  
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 Figura 21 – Verificação do grau de formalização da população ocupada da ADA em comparação com 

os índices da UDH Tirol, Regional Barreiro e Belo Horizonte  

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010; 

Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

b. Local de trabalho da população ocupada 

Um dos aspectos que caracterizam as condições de inserção no mercado de trabalho se refere 

ao local do emprego do trabalhador, tendo em vista os impactos decorrentes do tempo e custo 

necessários aos deslocamentos diários. Isto porque considera-se que quanto maior o tempo 

despendido em viagens diárias entre domicílio e o trabalho, maior será o impacto na qualidade 

de vida do trabalhador. Também é relevante o custo com viagens diárias para se chegar ao 

destino, seja por meio de transporte coletivo ou por meios privados. 

Como mencionado no item 2.2, o Bairro Tirol, onde situa-se a área específica deste estudo, é 

eminentemente residencial, embora possua um centro comercial importante para a sub-região. 

Por outro lado, o bairro está localizado entre duas regiões de atividade econômica, como o 

Distrito Industrial do município vizinho de Contagem e o Distrito Industrial do Vale do Jatobá, 

além da proximidade com o centro comercial e administrativo do Barreiro. Desse modo, 

pressupõe-se que há um potencial regional para absorção de mão de obra local, tanto para o 

setor secundário, quanto para o terciário.       

Essa assertiva é comprovada pelos dados da pesquisa, os quais indicam que a maior parcela da 

mão de obra ativa trabalha na própria região, seja no mesmo bairro ou em bairros vizinhos.  

Assim, é possível inferir que a maior parcela destes trabalhadores tende a sofrer menos impactos 

quanto às variáveis tempo de deslocamento e custo do transporte no trajeto diário entre o 

domicílio e o local de trabalho. 

Importante destacar, ainda, que cerca de 1/3 da população ocupada atua em outro município, o 

que pode ser explicado pela proximidade do bairro com a cornubação entre Belo Horizonte e 

cidades vizinhas, como Ibirité e, especialmente, Contagem considerada polo de atividades 

econômicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  
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Figura 22 – Verificação do local de trabalho da população ocupada 

 
Universo: População ocupada_59 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

c. Rendimento da população ocupada 

 

Como mencionado no item 3.1, a maior parcela da População Economicamente Ativa da área 

de estudo possui apenas o ensino fundamental, o que revela uma condição inferior à média de 

escolaridade do bairro da qual faz parte e do conjunto da população ocupada da Regional do 

Barreiro. O grau de instrução tende a direcionar a mão de obra para postos de trabalho com 

maior ou menor qualificação e que, por sua vez, tende a condicionar os patamares de 

remuneração. 

 

Os dados da pesquisa demonstraram que essa é uma realidade para a população da ADA, pois 

a média de rendimento mensal é de R$924,30, o que corresponde a 1,2 salário mínimo, fixado 

no período de coleta de dados (Mar-Jun/2015) em R$788,00. Comparativamente esse valor 

representava quase 1/3 da média de rendimento da UDH Tirol, metade da média da Regional 

Barreiro e quatro vezes menos em relação ao conjunto de trabalhadores da cidade de Belo 

Horizonte.  

 

Esse resultado reflete as diferenças significativas quanto às condições de inserção no mercado 

de trabalho entre a população ocupada da ADA e o seu entorno.  
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Figura 23 – Verificação do rendimento médio mensal da população ocupada em comparação com a UDH Tirol,   

Regional Barreiro e Belo Horizonte 

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010  

Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 
 

d. Caracterização da população desocupada 

Com relação à taxa de desocupados, é importante considerar a volatilidade desse indicador pela 

influência de fatores sazonais macroeconômicos. Os dados da UDH Tirol, que servem como 

parâmetro de comparação, foram obtidos a partir do Censo de 2010 do IBGE, quando a taxa de 

desocupação estava em 5,29%, inferior ao índice para a população de Belo Horizonte que estava 

em 6,07% naquele período. No entanto, esse índice permaneceu estável até o período de coleta 

de dados do Diagnóstico Integrado, entre março e junho de 2015, quando foi registrado 5,6% de 

desocupados na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), de acordo com a Pesquisa 

Mensal de Emprego do IBGE (Junho/2015).  

Nesse sentido, a taxa de desocupação entre a PEA situada na área de estudo pode ser 

considerada elevada, pois foi registrado um patamar de 16%, ou seja, quase três vezes superior 

ao encontrado para RMBH no mesmo período. 

Figura 24 – Verificação da taxa de desocupação da ADA em comparação com os índices da UDH Tirol, 

Regional Barreiro e Belo Horizonte  

 
Fonte: PNUD/2014_Censo/2010 

Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 
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A pesquisa procurou identificar os principais motivos alegados pelos entrevistados quanto ao 

fato de não estarem trabalhando no período de coleta de dados. Os dados revelaram que, em 

regra, as respostas se apresentaram de forma genérica, isto é, procura, mas não encontra 

emprego, alegado por 72,7% da população desocupada.  

  

Entretanto, o índice de desocupação verificado entre a população pesquisada é 

significativamente maior em relação ao seu contexto local, o que denota a interferência de 

outros fatores, como a baixa qualificação desses trabalhadores. De acordo com o boletim do 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2011), o 

mercado de trabalho no Brasil, a partir das décadas recentes, vem apresentando uma tendência 

à seletividade pela qualificação profissional do trabalhador, no qual os menos qualificados 

possuem maiores dificuldades de inserção produtiva. 13 

  

Figura 25 – Verificação dos motivos de não estar trabalhando 

 
Universo: População ocupada_59 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

3.3- Perfil profissional 

 

Neste item será analisado o perfil profissional da População Economicamente Ativa da área de 

abrangência do estudo e as perspectivas de qualificação e inserção no mercado de trabalho. 

 

a. Profissão 

Para efeito de análise, as profissões da PEA apuradas na pesquisa foram agrupadas em 

categorias, as quais possibilitam relacioná-las à área de atuação e ao nível na hierarquia de 

funções.  

                                                           
13 Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho: Reflexões e ensaios metodológicos construídos a partir da Pesquisa de 

Emprego e Desemprego. DIEESE. São Paulo, 2011. 
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Os resultados revelam um percentual importante de profissionais que exercem atividades 

econômicas em ocupações que exigem baixa qualificação, o que reflete os indicadores menos 

favoráveis quanto à escolarização da mão de obra da população em análise. 

A maioria dos profissionais se enquadra no setor terciário, com 71,2% do universo da PEA, o 

que reflete o contexto econômico local e da própria cidade de Belo Horizonte, como observado 

no item 2.1 deste relatório. Contudo, estes ocupam, predominantemente, postos de trabalho com 

características de funções menos qualificadas em 88% dos casos, as quais exigem nenhuma ou 

baixa qualificação, como diarista, faxineira, conferente, atendente, ajudante geral, entre outros 

(Ver quadro geral das profissões no Anexo 1_Tabela 11). 

É importante mencionar que os postos de trabalho que possuem a menor escala de 

remuneração, como as funções menos qualificadas da construção civil (braçais) e trabalhadores 

domésticos, representam quase 1/3 da mão de obra da área de estudo. 

Cabe destacar ainda o percentual relevante de trabalhadores da indústria de transformação, 

16,1%, o que também é um reflexo das características econômicas da região, a qual abriga o 

maior percentual de empregados no setor industrial entre as regiões de Belo Horizonte. Mas 

também neste caso predominam postos de trabalho em funções menos qualificadas, como 

soldador, operador de produção ou auxiliar industrial.   

Figura 26 – Distribuição da população ocupada, segundo setor de atividade econômica e hierarquização das 
funções  

 
Universo: População ocupada_59 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

Como meio de ampliar a compreensão sobre o perfil profissional da PEA da área de abrangência, 

a pesquisa buscou identificar se os trabalhadores possuíam outra profissão ou outra habilidade 

baseando-se em experiência de trabalho. Apenas 05 pessoas informaram possuir outra 
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habilidade profissional, o que também é um indicador de maiores restrições dessa população 

para inserção produtiva.  

As outras habilidades profissionais apuradas reproduzem o mesmo perfil do quadro geral de 

profissões dessa população, isto é, atividades laborais exercidas em funções com baixa 

qualificação, como pedreiro, atendente de bar ou operador de máquinas. 

Figura 27 – Verificação de outras habilidades profissionais da População Economicamente Ativa 

 
Universo: PEA_68 pessoas (02 pessoas não possuem profissão) 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

 

b. Perspectivas de qualificação profissional 

Com vistas a subsidiar as ações de Desenvolvimento Comunitário do PTTS direcionadas à 

população diretamente afetada pelas obras de reestruturação urbanística do PAC Sub-bacia do 

Córrego Camarões, a pesquisa buscou caracterizar a demanda da mão de obra disponível ao 

mercado de trabalho para capacitação ou qualificação profissional.  

Os resultados da pesquisa demonstraram que a maior parcela da População Economicamente 

Ativa da área de estudo não buscou se qualificar, o que reflete o predomínio de pessoas com 

ocupações caracterizadas por funções com baixa ou nenhuma qualificação profissional.  
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Figura 28 – Verificação quanto à participação em cursos de qualificação profissional da População 
Economicamente Ativa 

 
Universo: PEA_70 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

 

De acordo com o estudo do DIEESE (2011), existe uma relação direta entre escolaridade e 

qualificação profissional, na qual os mais instruídos possuem maiores possibilidades e meios 

para se capacitarem ao mercado de trabalho. Nesse sentido, o baixo nível de instrução da mão 

de obra se torna uma barreira à qualificação profissional, o que é uma realidade da área em 

estudo, na qual predomina o ensino fundamental entre a população ocupada. Os dados da 

pesquisa demonstraram que entre aqueles que se qualificaram profissionalmente a maior parcela 

alcançou ao menos o ensino médio (72%) em oposição ao grupo daqueles que não se 

qualificaram onde a maioria frequentou apenas o ensino fundamental (53%).  

Figura 29 – Verificação quanto do grau de instrução da população ocupada em relação à participação ou não em 

cursos de qualificação profissional  

 
Universo: PEA_70 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

A identificação da demanda para a qualificação profissional poderá possibilitar a configuração de 

um plano de ações que amplie as possibilidades de inclusão produtiva da população, sobretudo 

por se tratar de uma mão de obra onde predomina a baixa qualificação. Dessa forma, a pesquisa 



  Potencialidades e Mundo do Trabalho / Diagnóstico Integrado 
   PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões – Mar/2016 

 

31 
 

procurou identificar quais os cursos de qualificação que a população já participou e quais 

pretende participar. 

Os dados da pesquisa indicaram que a maior parte dos cursos de qualificação que a população 

já participou está relacionada ao perfil ocupacional local, isto é, são cursos relacionados ao setor 

terciário com uma tendência à prestação e serviços, embora seja relevante também a 

participação em capacitação no setor industrial.  

No entanto, a qualificação profissional recebida pela população é, em geral, caracterizada pela 

baixa complexidade, o que reflete o perfil educacional da população ocupada verificado 

anteriormente. Embora essa qualificação melhore as possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho, mantem-se a tendência em ocupar postos de trabalho em posições inferiores.     

Tabela 1 – Verificação dos cursos de qualificação profissional que a PEA já participou 

 
Universo: PEA_70 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

A pesquisa também averiguou se a participação em cursos de qualificação profissional ampliou 

as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, ou seja, se essa população ocupa ou já 

ocupou postos de trabalho relativos à qualificação que recebeu.  

Os dados indicam que a maioria da população ocupada obteve benefícios com relação à 

qualificação profissional, tendo em vista que desenvolvem ou já desenvolveram atividades 

remuneradas relativas a essa qualificação. 

Contudo, essa qualificação não resultou em melhora no patamar de renda mensal, pois a média 

de renda entre os que se qualificaram é praticamente a mesma entre aqueles que não se 

qualificaram.   

Frequ. %

Informática 3 13,6

Cursos de culinária 2 9,1

Cursos de cabelereiro 2 9,1

Técnico em administrativo 2 9,1

Manicure 1 4,5

Cursos de encarregado de padaria 1 4,5

Técnico em enfermagem 1 4,5

Curso de ACD (aux. de saúde bucal) 1 4,5

Mecânico de autos 1 4,5

Operador de empilhadeira/máquina 3 13,6

Automação 1 4,5

Técnico em mineração 1 4,5

Solda 1 4,5

Forneira 1 4,5

Não sabe/não respondeu 1 4,5

Total 22 100,0

 Respostas 
População ADA

Setor secundário

Setor terciário
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Figura 30 – Verificação da ocupação de postos de trabalho relacionados à qualificação profissional 

 
Universo: PEA_22 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

A pesquisa também verificou o interesse da População Economicamente Ativa em se qualificar 

profissionalmente. Os resultados indicam que, embora a maioria dos trabalhadores em atividade 

ocupem postos de trabalho com baixa qualificação, verificou-se uma baixa perspectiva de 

participação em ações de qualificação ou aprimoramento profissional, alcançando pouco mais 

de 1/3 do universo da PEA.  

Esse resultado reflete, em grande medida, o baixo nível de escolarização da mão de obra em 

análise, pois os cursos de qualificação ou formação profissional seguem uma tendência do 

mercado de trabalho atual, isto é, exigem um grau de instrução cada vez maior dos participantes, 

o que inibe ou até exclui a participação de parte desse público14.    

Figura 31 – Verificação do interesse da População Economicamente Ativa em participar de ações de qualificação 
profissional 

 
Universo: PEA_70 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

Aqueles que manifestaram interesse em participar de capacitações profissionais, em um total de 

25, citaram suas áreas de interesse ou os cursos propriamente ditos.  

                                                           
14 Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho: Reflexões e ensaios metodológicos construídos a partir da Pesquisa de 

Emprego e Desemprego. DIEESE. São Paulo, 2011. 
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Nesse aspecto, constatou-se uma perspectiva de qualificação associada ao perfil profissional do 

público pesquisado, como também das características econômicas locais, isto é, registrou-se 

uma maior demanda para o setor terciário, especialmente a prestação de serviços, além de uma 

parcela relacionada ao setor industrial. Observa-se a mesma tendência daqueles que já 

participaram de cursos de aprimoramento profissional, isto é, a maioria requisita qualificação em 

atividades de baixa complexidade, o que reflete o nível educacional predominante da PEA. 

Tabela 2 – Verificação dos cursos de qualificação profissional requisitados pela População Economicamente 
Ativa que demonstrou interesse em se qualificar 

 
Universo: PEA_25 pessoas 

Fonte: Banco de Dados PTTS Sub-Bacia do Córrego Camarões_Cobrape – Out/2015 

 

  

Frequ. %

Administração (nível superior/técnico) 3 12,0

Cabeleireira 2 8,0

Cuidador de idosos 2 8,0

Solda 1 4,0

Informática avançada 1 4,0

Segurança do trabalho 1 4,0

Técnico de enfermagem 1 4,0

Cozinheira 1 4,0

Logística 1 4,0

Manutenção de ar condicionado 1 4,0

Curso de panificação 1 4,0

Representante comercial 1 4,0

Edificação 1 4,0

Elétrica 1 4,0

Metalúrgica 1 4,0

Injeção eletrônica 1 4,0

Não sabe/não respondeu 5 20,0

Total 25 100,0

Comércio

Indústria/Construção civil

Estrato afetados

Serviços

 Respostas 
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4. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 
 

De acordo com o Termo de Referência, as ações do PTTS que visam contribuir com o 

desenvolvimento comunitário, por meio da inserção produtiva, se dirigem especificamente à 

população diretamente afetada pelas intervenções urbanísticas do PAC Sub-Bacia do 

Córrego Camarões, isto é, as famílias que serão relocalizadas de forma involuntária em 

função da implantação de obras. Assim, o público ao qual se refere este estudo compreende 

predominantemente as famílias que formam o núcleo habitacional denominado Vila Tirol, 

situada próxima ao centro comercial do Bairro Tirol, nos limites da linha férrea do ramal Ibirité-

Águas Claras, na região do Barreiro.  

A Regional Barreiro é considerada polo de atividades econômicas de Belo Horizonte pela 

significativa expansão do setor terciário, notadamente de atividades comerciais e de serviços 

e pela manutenção do maior parque industrial do município, cujo apogeu se deu na segunda 

metade do século vinte, a partir da implantação da empresa siderúrgica Mannesmann. No 

entanto, a acelerada expansão populacional desencadeou, na mesma medida, contradições 

do desenvolvimento local, as quais são expostas pelos indicadores socioeconômicos que se 

apresentam menos favoráveis em relação a outras regiões de Belo Horizonte, sobretudo em 

relação ao rendimento médio e escolarização da população ocupada. 

Os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2014) 

demonstraram que a população da Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH-Tirol/Átila de 

Paiva) na qual está situada a Vila Tirol possui indicadores de inserção no mercado de trabalho 

mais positivos do que a Regional Barreiro em geral e compatíveis com outras regiões mais 

desenvolvidas da cidade. Esses indicadores se referem, sobretudo, ao nível de instrução, grau 

de formalização e renda média da população ocupada. 

A análise de dados primários demonstrou, contudo, que esses indicadores relativos à 

população da Área Diretamente Afetada (Vila Tirol) destoam de seu entorno e tendem a se 

alinhar aos indicadores da Regional como um todo. Alguns indicadores se apresentaram ainda 

menos favoráveis, o que denota que esta população demanda, de fato, ações que favoreçam 

a inserção produtiva, levando-se em consideração os impactos que podem decorrer da 

relocalização involuntária de moradia empreendida pelo poder público.  

Os dados demonstraram que a maior parcela da PEA da área de estudo está inserida no 

mercado de trabalho, porém, com um grau de formalização menor e um índice de 

desocupação maior se comparado ao seu entorno imediato e à própria Regional Barreiro 
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como um todo, o que demonstra que esta população se encontra mais vulnerável às 

oscilações sazonais do mercado de trabalho. 

A análise do perfil profissional da área em estudo demonstrou que os trabalhadores, em geral, 

possuem baixa qualificação e ocupam postos de trabalho em posições inferiores na escala de 

funções, o que também explica a baixa média de rendimento mensal que é quase a metade 

do valor registrado para a Regional Barreiro, segundo os indicadores de trabalho e renda 

publicados pelo PNUD/2014.  

Os resultados do estudo demonstraram que não há uma demanda relevante para 

empreendedorismo local, mesmo porque trata-se de um núcleo populacional reduzido, onde 

a PEA é composta por 70 pessoas, as quais apenas 15% demonstraram interesse em 

qualificar-se para o desenvolvimento de negócios próprios.   

Nesse aspecto, as ações do PTTS para fomentar o desenvolvimento comunitário do ponto de 

vista da inclusão produtiva deverão focar a demanda premente para qualificação profissional, 

de modo a ampliar as possibilidades de inserção da população no mercado de trabalho. 

Propõe-se, assim, a implementação de ações estratégicas a partir de duas frentes de atuação: 

uma direcionada à qualificação, capacitação e formação profissional, tendo como orientação 

uma conexão entre o perfil do público beneficiário e as características econômicas locais; e 

outra direcionada à capitação de demanda para a prestação de serviços autônomos.  

Essas estratégias deverão estruturar a elaboração do Plano de Inclusão Produtiva.  Este plano 

deverá ser elaborado de forma participativa, isto é, a partir do envolvimento da população 

local, por meio da formação de uma comissão local para formatar e implementar o Plano. 

4.1- Propostas de ações 

É necessário ressaltar que a implementação de ações relacionadas à geração de trabalho e 

renda para as comunidades com algum nível de vulnerabilidade social no âmbito da política 

urbana apresenta desafios que extrapolam o campo de atuação do PTTS, pois envolve 

dimensões econômicas e sociais com alto nível de complexidade. Assim, as ações deste eixo 

do PTTS dependem em grande medida de estratégias de mapeamento de programas, 

entidades e empresas e, sobretudo, da realização de parcerias.  
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4.1.1- Comissão de Inclusão Produtiva 

Como primeira ação propõe-se a criação de uma Comissão de Inclusão Produtiva que será 

formada por representantes da comunidade, equipe técnica do PTTS e possíveis parceiros 

públicos e privados que atuam em programas ou projetos relacionados ao tema do trabalho e 

renda.  

Principais ações para a formação da Comissão: 

a. Realização de uma assembleia ampliada, onde serão apresentados à comunidade os 

principais resultados do Diagnóstico de Potencialidades e Mundo do Trabalho e, na 

oportunidade, deverão ser indicados os representantes comunitários para a Comissão; 

b. Realização de mapeamento de stakeholders15, incluindo órgão públicos, entidades e 

empresas da região que ofereçam cursos de capacitação e qualificação profissional; 

 

4.1.2- Elaboração do Plano de Inclusão Produtiva 

A partir dos resultados do estudo de Potencialidades e Mundo do Trabalho, bem como das 

propostas organizadas pelos encontros da Comissão, será realizado um plano participativo 

de ações de inclusão produtiva da população beneficiária.  

O processo de elaboração do plano poderá contar com as seguintes atividades, entre outras 

a serem incluídas em um processo participativo de elaboração: 

a. Articulação institucional para incremento das ações de inclusão produtiva; 

b. Realização de encontros para discussão das ações a serem incorporadas no Plano de 

Inclusão Produtiva; 

c. Elaboração de agenda de compromissos, onde serão incluídas as ações as 

atividades de elaboração e implantação do Plano; 

d. Elaboração do Catálogo de Prestadores de Serviços; 

e. Definição dos cursos de qualificação a serem ofertados à comunidade; 

f. Elaboração de agenda de atividades de implementação do Plano. 

 

 

 

  

                                                           
15 Público estratégico – pessoas ou entidades com potencial de influenciar em um determinado empreendimento 
ou programa público. 
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4.1.3 - Qualificação Profissional 

A qualificação profissional será direcionada à população de um modo geral e poderá ser 

incorporada ao Plano por meio das demandas identificadas no Diagnóstico de 

Potencialidades, bem como da própria interação da Comissão com a população local:   

a. Mapeamento 

Propõe-se a identificação de agentes públicos e privados que oferecem cursos de formação 

ou qualificação profissional na Regional Barreiro e em Belo Horizonte. 

 

b. Parcerias 

A partir do mapeamento e identificação de agentes públicos e privados que desenvolvem 

programas de qualificação profissional, a Comissão poderá estabelecer parcerias que 

viabilizem a oferta de cursos de qualificação profissional à comunidade. 

Em um segundo momento, a Comissão poderá promover uma interlocução entre os agentes 

públicos e privados para estabelecer uma rede de parceiros, na qual seja possível o 

encaminhamento direto dos participantes dos cursos de qualificação aos postos de trabalho 

disponíveis.    

c. Cursos 

Os cursos de qualificação poderão ser desenvolvidos na própria comunidade ou poderá haver 

o encaminhamento da população interessada a cursos desenvolvidos por parceiros em outras 

localidades.  

d. Divulgação 

Os cursos serão divulgados na comunidade por meio de jornal comunitário, equipamentos 

públicos, redes sociais, entre outros. 

4.1.4 – Catálogo de prestadores de serviços 

O estudo demonstrou que há entre a População Economicamente Ativa uma parcela relevante 

de prestadores de serviços, como mecânico, manicure, cabelereiro, motoboy, serviços 

domésticos e da construção civil. Assim, uma das possibilidades de contribuir com a inserção 

produtiva da população é organizar e elaborar um Catálogo de Prestação de Serviços a ser 

divulgado tanto para comunidade local quanto para a região. Neste Catálogo seriam incluídos 
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os prestadores de serviços a partir das experiências e da qualificação que poderão receber 

dentro das ações do Plano de Desenvolvimento Comunitário.  

a. Mapeamento 

A Comissão deverá auxiliar na identificação daqueles trabalhadores que já atuam como 

prestadores de serviços, bem como as pessoas que têm interesse em se qualificar para atuar 

como autônomo. Os prestadores interessados deverão ser incluídos no Catálogo, mas 

deverão ser mantidos a partir da avaliação dos clientes, por meio de critérios como qualidade 

e atendimento.  

b. Parcerias 

Também deverão ser realizadas parcerias com órgãos públicos, entidades e empresas que 

ofereçam capacitação para prestadores de serviços. 

c. Cursos 

A partir das parcerias deverão ser realizados cursos de capacitação ou aprimoramento de 

prestadores de serviços. 

 

d. Divulgação 

A divulgação do Catálogo de Prestadores de Serviços poderá ser realizada via jornal 

comunitário e panfletos a serem distribuídos nas residências, empresas e comércio local. 

4.1.5 – Monitoramento e Avaliação 

O monitoramento das ações e avaliação de resultados será essencial para medir o alcance e 

efetividade do Plano de Inclusão Produtiva.  

Importante considerar que as metas a serem estipuladas no Plano devem estar dentro das 

possibilidades efetivas do Programa público e conter objetivos e metas factíveis, de modo a 

se evitar expectativas que dependem de outros fatores econômicos conjunturais. As ações de 

monitoramento deverão se pautar pelas metas definidas no plano de trabalho, as quais 

deverão ser acompanhadas pari passu ao seu cronograma de execução. 
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a. Monitoramento das ações 

Como método para o monitoramento das ações, propõe-se a utilização da ferramenta   do 

Quadro Lógico de Indicadores, onde deverão ser definidos os indicadores do marco zero e 

as metas de curto e médio prazos a serem acompanhadas no desenvolvimento do Plano. 

As metas a serem alcançadas serão verificadas periodicamente, sendo observados os 

possíveis fatores de interferência. Uma vez identificados possíveis fatores de interferência, a 

equipe responsável pela execução do plano deverá propor estratégias/ações para superação 

de possíveis entraves. Os dados de acompanhamento do cumprimento das metas estipuladas 

serão lançados no Quadro Lógico com periodicidade a ser definida pela coordenação técnica 

do PTTS.   

b.  Avaliação de resultados 

O monitoramento de resultados consiste na verificação das metas alcançadas pelo Plano, por 

meio de pesquisa quantitativa e qualitativa. Os meios de verificação serão definidos pela 

amplitude de monitoramento a ser proposto e contará com uma avaliação do antes e depois 

da implementação do Plano.  

Os indicadores socioeconômicos da População Economicamente Ativa obtidos no 

Diagnóstico de Potencialidades e Mundo do Trabalho servirão de parâmetros de verificação 

dos resultados. 
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