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A economia de Belo Horizonte é um conjunto complexo de atividades cuja dinâmica 

ao longo de sua história é bastante representativa dos diversos processos socioespaciais li-

gados à urbanização e à metropolização brasileiras que tanto marcaram o país na segunda 

metade do século passado. Da mesma forma que o estado de Minas Gerais representa uma 

boa média das características do Brasil – com regiões industrializadas e desenvolvidas com 

bons indicadores de desenvolvimento humano contrastando com outras áreas geográficas 

precárias – a cidade de Belo Horizonte, justamente pelo fato de que sintetiza e reúne essas 

características diversas, é um bom retrato da grande cidade brasileira da segunda metade do 

século XX, com seus diversos problemas e desafios, assim como suas virtudes e potencialida-

des de transformação. O bom conhecimento acerca da estrutura produtiva da cidade é fun-

damental não somente para que o planejamento urbano formule ações preventivas contra 

eventuais gargalos, mas também para uma atuação conjunta com as políticas de formação 

profissional e de (re-)inserção de determinados grupos, principalmente os mais vulneráveis, 

no mercado de trabalho. A espacialidade da economia urbana também é um aspecto funda-

mental nesse sentido, podendo prover subsídios à formulação de políticas de uso e ocupação 

do solo capazes de regular a atividade econômica e sua interação com o espaço urbano. 

Pensar a economia de Belo Horizonte de hoje é uma tarefa que envolve não somen-

te a análise da economia brasileira atual, mas sobretudo a apreciação do contexto metro-

politano desta cidade. Deste modo, procuraremos nos concentrar na análise da dinâmica 

contemporânea da capital mineira, com diversas e imprescindíveis referências a outras es-

calas espaciais – economia da RMBH, economia mineira e economia brasileira – cujos pro-

cessos interferem no seu espaço e interagem de forma recíproca com este. 

A economia brasileira passa por um período de retomada do crescimento com as ta-

xas de inflação sob controle, que foi ensaiada algumas vezes desde a implantação do Pla-

TENDÊNCIAS RECENTES
DA ECONOMIA URBANA

2

2.1  Aspectos da economia brasileira hoje
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no Real, mas sem a continuidade que vem sendo observada, com taxas de crescimento 

anual superiores a 3% por vários anos seguidos, desde 2004, o que significa um real au-

mento no PIB per capita. Soma-se a isso o fato de que a distribuição de renda também vem 

demonstrando alguns avanços nesta conjuntura, devido aos programas governamentais 

de transferência de renda e também a um aumento real do salário mínimo, que vem se 

recuperando e atingindo patamares inalcançados desde o final da década de 70, segundo 

dados do IPEA1. Este crescimento foi possibilitado por um declínio constante das taxas de 

juros com as taxas de câmbio em trajetória de valorização (o que contribuiu para o contro-

le inflacionário), o que se deveu a altos níveis de liquidez nos mercados internacionais. 

Por sua vez, o crescimento recente da economia mundial foi puxado principalmente 

pela entrada progressiva no cenário internacional de comércio exterior e de investimentos 

de duas grandes economias anteriormente fechadas – Índia e China. A produção de manu-

faturados a preços baixos direcionada aos mercados globais e advinda destes dois países, 

manteve em baixos patamares a pressão inflacionária por todo o mundo (que mais recen-

temente vem aumentando devido aos preços do petróleo e dos alimentos em ascensão). 

Ressalta-se que o Brasil, durante um bom tempo, permaneceu excluído deste cenário de 

crescimento acelerado, em função principalmente das políticas macroeconômicas pratica-

das desde a implantação do Plano Real que tornaram a entrada de capitais responsável 

pela valorização cambial estritamente vinculada às altas taxas de juros, causando também 

um aumento progressivo do endividamento do setor público. 

Em termos estruturais, o crescimento dos últimos anos foi puxado pelas exportações – 

cujo crescimento da demanda externa causa uma elevação automática – simbolizado pela 

pujança da economia agro-industrial primário-exportadora do centro-oeste brasileiro e pela 

retomada dos investimentos em novas áreas de mineração no quadrilátero ferrífero. Mais re-

centemente, ocorre também uma retomada da demanda interna por bens de consumo durá-

veis, assim como por imóveis e veículos automotores, decorrente da expansão do crédito pos-

sibilitada pela queda dos juros, gerando uma expansão da atividade industrial, que por sua 

vez envolve quedas expressivas dos níveis de desemprego urbano. Na Região Metropolitana 

de São Paulo, um bom indicador do nível de desemprego urbano ligado ao aquecimento da 

atividade econômica no país, tendo desemprego atingido em maio de 2008, segundo o IPEA, 

o patamar de 13,0%, a taxa mais baixa desde janeiro de 1992 naquela região metropolitana.

As economias das áreas metropolitanas são diretamente afetadas por estas condições 

conjunturais macroeconômicas que influenciam decisões de investimentos. A conjuntura 

recente de crescimento econômico conjugado com baixas taxas de inflação, sustentado pe-

lo aumento do investimento produtivo e, conseqüentemente, da capacidade instalada, ge-

ra impactos significativos em Belo Horizonte. Portanto, os anos recentes vêm se caracteri-

1  Disponíveis em www.ipeadata.gov.br (consultas em 2008).
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zando por uma retomada progressiva do crescimento econômico e, consequentemente,w2 

do nível do emprego formal e do volume da produção industrial. 

O gráfico 1, a seguir, apresenta os dados referentes ao desemprego nas principais me-

trópoles brasileiras de 2002 a 2007. Observa-se um aumento no desemprego no ano de 

2003, que representou um período de ajuste recessivo e altas taxas de juros, seguido de 

uma diminuição que se fez mais acentuada que a média, em Belo Horizonte. 

2.1.1  A inserção da RMBH na dinâmica regional brasileira

A inserção da região da capital mineira na configuração econômico-regional recente 

é bem descrita por Lemos e Diniz (2000). Esses autores apontam que a economia da me-

trópole belo-horizontina vem passando por algumas transformações a partir de uma série 

de fatores. Ao longo das últimas décadas ocorre uma desaceleração da atividade industrial 

de São Paulo e do Rio de Janeiro decorrente das chamadas deseconomias de aglomeração2. 

Esse processo beneficia diretamente outras áreas metropolitanas situadas numa região de 

certa proximidade daqueles dois pólos, que apresentam as condições gerais de produção 

em termos de infra-estrutura urbana. 

Deste modo, se antigamente a proximidade relativa do Rio de Janeiro e de São Pau-

lo constituía um entrave ao crescimento econômico de Belo Horizonte, hoje esta proximi-

dade se torna uma vantagem, devido ao fato de que aqueles grandes centros pararam de 

2 Aumento de custos devido aos congestionamentos da infra-estrutura; aumento do preço da mão-de-obra devido ao maior custo 
de vida; maiores custos de localização devido à renda da terra mais elevada etc.

GRÁFICO 1 - TAXA DE DESOCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFERÊNCIA DOS
MESES DE OUTUBRO, DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS

Recife
Salvador
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Porto Alegre
Total

19

17

15

13

11

5

9

7

out/02 out/03 out/04 out/05 out/06 out/07

FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE EMPREGO

PRINCIPAIS REGIÕES
METROPOLITANAS, 2002 A 2007
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atrair o investimento produtivo, mas que uma certa proximidade passa a ser importante, 

pois as atividades avançadas de comando e controle das atividades produtivas permane-

cem naquelas metrópoles. Assim, outras metrópoles passam a ser beneficiadas por este 

processo: Curitiba, Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre. Considerando a maior dis-

tância da capital gaúcha e a integração relativa de Campinas com a própria dinâmica me-

tropolitana de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba seriam as metrópoles propensas ao 

maior crescimento. Também o processo de globalização altera a lógica das economias de 

metrópoles como Belo Horizonte pois “as grandes aglomerações urbanas passaram a de-

ter uma autonomia relativa, tornando-se um vaso comunicante de dinâmica específica em 

relação ao resto do mundo” (LEMOS et. al, 2000, p. 4).

Segundo os autores citados, as vantagens locacionais de Belo Horizonte e Curitiba, 

macropólos mais próximos de São Paulo e do Rio de Janeiro, seriam diversas: o comparti-

lhamento dos serviços avançados3, como consumidores e como produtores para aqueles mer-

cados; o transbordamento dos encadeamentos inter-industriais do RJ e de SP, resultante da 

integração das cadeias produtivas de BH e Curitiba com aquelas regiões; a possibilidade de 

atendimento aos mercados consumidores que se situam nos grandes centros por parte de in-

dústrias localizadas em BH ou Curitiba; infra-estrutura urbano-industrial já existente e con-

solidada devido a um histórico relativamente longo de industrialização baseada em ativida-

des exportadoras de bens intermediários; BH como ponto de articulação do sudeste com o 

Brasil central e o nordeste, e Curitiba como ponto de passagem para o restante do sul; e por 

último os fatores desaglomerativos já citados no caso de Rio de Janeiro e São Paulo. 

Alguns outros fatores incidem de forma distinta em cada centro: a maior densidade 

econômica e dinamismo do entorno e da agroindústria ali situada, no caso de Curitiba; a 

maior disponibilidade de recursos naturais que entram como insumo na pauta produtiva 

industrial em Belo Horizonte; o custo urbano comparativamente baixo de BH em relação 

a Curitiba; e o maior tamanho econômico de Belo Horizonte, em termos absolutos, pro-

porcionando ganhos de escala maiores. Levando em consideração este balanço, Belo Hori-

zonte apresentaria vantagens para uma série de setores produtivos, e Curitiba para outros 

– mas em termos absolutos e comparativos, BH apresentaria maiores vantagens locacio-

nais, de acordo com os aspectos citados acima.

Ainda em relação ao contexto mais ampliado da rede urbana brasileira, segundo Diniz 

(1993), Belo Horizonte se situa num dos vértices de um polígono de desenvolvimento que com-

preende o triângulo mineiro e o sul de Minas polarizado por São Paulo, o interior paulista e 

partes da região sul do país. Trata-se de uma região onde as condições gerais de produção4 ne-

3 Os serviços avançados são os setores do terciário que se caracterizam por um grande contingente de emprego de alto nível de 
qualificação e renda, que se situam nos centros metropolitanos, como os serviços financeiros, jurídicos, contábeis, de publicidade 
e propaganda, de engenharia, de arquitetura, de consultoria etc.
4  Que vão desde a disponibilidade de energia elétrica e boa acessibilidade da malha de transportes, até a existência de mão-de-
obra qualificada e de um certo leque de serviços necessários à produção.
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cessárias ao investimento produtivo se fazem presentes de forma mais significativa e que se 

beneficia da desconcentração industrial da capital paulista, configurando uma desconcentra-

ção concentrada nesta porção do território em relação ao restante do país. 

2.2  A economia da RMBH: uma breve caracterização

Com o objetivo de demonstrar algumas características gerais da economia da RMBH 

e do município da capital, esta seção traça, a partir de alguns dados, um breve panorama 

setorial das atividades econômicas em termos de pessoal ocupado e de valor adicionado 

em Belo Horizonte. Parte-se do pressuposto de que o perfil setorial do emprego constitui 

um bom retrato de uma economia urbana, provendo uma ligação possível com a análi-

se do dinamismo da região a partir do desempenho de seus principais setores de ativida-

de econômica. Posteriormente, as próximas seções aprofundarão esta análise setorial nas 

atividades industriais e de serviços. Em primeiro lugar, caracterizamos a economia de Be-

lo Horizonte a partir da massa de rendimentos (na forma de salários, juros, lucros e alu-

guéis) auferidos no município, apresentados na Tabela 1 abaixo em comparação a outras 

grandes capitais brasileiras e na Tabela 2 logo a seguir no nível metropolitano.

TABELA 1 - VALOR TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
MUNICÍPIOS DAS PRINCIPAIS CAPITAIS – 1991/2000

MUNICÍPIO 1991 PARTICIPAÇÃO 2000 PARTICIPAÇÃO

SP-SÃO PAULO 3.810.726,58 44,5% 6.266.994,06 40,2%

RJ-RIO DE JANEIRO 1.828.033,61 21,4% 3.435.788,75 22,0%

MG-BELO HORIZONTE 614.272,12 7,2% 1.226.408,08 7,9%

PR-CURITIBA 438.091,71 5,1% 967.582,30 6,2%

RS-PORTO ALEGRE 490.673,44 5,7% 947.899,13 6,1%

BA-SALVADOR 445.259,72 5,2% 819.660,01 5,3%

CE-FORTALEZA 307.082,99 3,6% 645.675,43 4,1%

PE-RECIFE 295.480,20 3,5% 549.238,49 3,5%

GO-GOIÂNIA 243.160,73 2,8% 546.949,25 3,5%

ES-VITÓRIA 86.236,93 1,0% 191.776,26 1,2%

Fonte: IBGE; www.ipeadata.gov.br. Unidade:R$ de 2000 (mil)
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TABELA 2 - VALOR TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
PRINCIPAIS ÁREAS METROPOLITANAS - 1991/2000

REGIÃO 1991 PARTICIPAÇÃO 2000 PARTICIPAÇÃO

ÁREA METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO 5.266.484,88 43,2% 8.950.779,08 38,8%

ÁREA METROPOLITANA 
DO RIO DE JANEIRO 2.504.180,53 20,6% 4.859.406,87 21,1%

ÁREA METROPOLITANA 
DE BELO HORIZONTE 803.002,40 6,6% 1.692.384,43 7,3%

ÁREA METROPOLITANA 
DE PORTO ALEGRE 841.746,39 6,9% 1.671.456,69 7,2%

REGIÃO INTEGRADA DE 
DESENV. DO DISTRITO 
FEDERAL E ENTORNO

626.601,08 5,1% 1.406.050,15 6,1%

ÁREA METROPOLITANA 
DE CURITIBA 538.569,66 4,4% 1.237.783,29 5,4%

ÁREA METROPOLITANA 
DE SALVADOR 489.003,06 4,0% 925.712,22 4,0%

ÁREA METROPOLITANA 
DE RECIFE 487.273,25 4,0% 923.971,45 4,0%

ÁREA METROPOLITANA 
DE FORTALEZA 347.413,57 2,9% 743.085,05 3,2%

ÁREA METROPOLITANA 
DE GOIÂNIA 276.641,06 2,3% 651.639,07 2,8%

Fonte: IBGE; www.ipeadata.gov.br. Unidade:R$ de 2000 (mil)

Um segundo retrato da economia de Belo Horizonte e de sua região metropolitana é 

apresentado na Tabela 3 abaixo, que contém os dados referentes ao valor adicionado, ao 

PIB e ao PIB per capita em 2002 e 2005 no município da capital e na RMBH.
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TABELA 3 - VALOR ADICIONADO, PIB TOTAL E PIB PER CAPITA (R$ 1.000,00)
BELO HORIZONTE E RMBH, 2002/2005

ANO

LO
CA

LI
DA
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(R
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0)
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CU
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IO

IN
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SE
RV

IÇ
OS

2002
BH 2 2.496.406 14.745.701 17.242.109 21.036.166 2.301.231 9.141,27

RMBH 180.156 1.031.6753 24.585.406 35.082.315 43.129.925 4.597.762 9.381

2005
BH 148 3.801.665 19.363.306 23.165.120 28.386.694 2.375.329 11.950,64

RMBH 245.816 17.044.932 34.027.544 51.318.292 62.329.389 4.881.093 12.770

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2007.

A Tabela 4 a seguir apresenta dados da RAIS5 referentes ao pessoal ocupado por sub-

setores do IBGE. A Tabela 5, em seguida, apresenta os mesmos dados referentes ao mu-

nicípio de Belo Horizonte, e a Tabela 6 a participação de cada setor de Belo Horizonte na 

RMBH, permitindo deste modo uma primeira avaliação da inserção (e do peso da econo-

mia) do município da capital no contexto metropolitano, a partir da quantidade de pes-

soal ocupado.

5 Base de dados disponibilizada pelo Ministério do Trabalho que agrega os dados obtidos no Relatório Anual de Informações 
Sociais obtido junto às empresas. Estes dados serão bastante utilizados a seguir, e se referem somente ao mercado de trabalho 
formal, subestimando a dinâmica de alguns setores de atividade econômica com maior grau de informalidade. Os dados de em-
prego total incluindo os ocupados informais só estão disponíveis nos dados do Censo Demográfico do IBGE, ou seja, para os anos 
de 1991 e 2000, o que não inclui a dinâmica de crescimento econômico dos últimos anos.
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TABELA 4 - PESSOAL OCUPADO NO EMPREGO FORMAL POR SUB-SETORES DO IBGE
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, 1996 E 2006

SUB-SETORES 1996 % 2006 %

Extrativa mineral 7.504 0,7 9.493 0,6

Indústria de produtos minerais não-metálicos 11.031 1,0 12.423 0,8

Indústria metalúrgica 25.215 2,3 39.638 2,7

Indústria mecânica 8.065 0,7 17.265 1,2

Indústria do material elétrico e de comunicações 7.762 0,7 7.878 0,5

Indústria do material de transporte 28.583 2,6 25.642 1,7

Indústria da madeira e do mobiliário 6.668 0,6 8.033 0,5

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 10.173 0,9 9.865 0,7

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 5.694 0,5 7.920 0,5

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, ... 12.084 1,1 18.871 1,3

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 16.105 1,5 15.028 1,0

Indústria de calçados 3.311 0,3 1.877 0,1

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 25.248 2,3 30.981 2,1

Serviços industriais de utilidade pública 23.306 2,1 26.032 1,7

Construção civil 85.155 7,7 121.650 8,1

Comércio varejista 109.281 9,9 183.465 12,3

Comércio atacadista 26.957 2,4 43.629 2,9

Instituições de crédito, seguros e capitalização 27.556 2,5 24.927 1,7

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico... 96.819 8,8 203.139 13,6

Transportes e comunicações 78.891 7,1 86.558 5,8

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manut., redação, ... 102.034 9,2 144.988 9,7

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 47.385 4,3 54.117 3,6

Ensino 29.377 2,7 40.460 2,7

Administração pública direta e autárquica 296.167 26,8 345.415 23,1

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal... 13.458 1,2 15.185 1,0

Outros / ignorado 2.446 0,2 0 0,0

TOTAL 1.106.275 100 1.494.479 100

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego; RAIS.
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Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que as tabelas não permitem uma caracterização 
que reflita de forma mais refinada a importância de cada setor na economia metropolitana, 
por subestimar setores dinâmicos que auferem altos níveis de rendimento mas que, em fun-
ção da alta produtividade advinda da mecanização, por exemplo, empregam contingentes 
menores de pessoal. A Tabela 5 permite uma visualização do crescimento econômico dos últi-
mos anos, que teve efeitos diretos, ainda em curso de aceleração no nível de pessoal ocupado, 
refletindo também na queda do desemprego e no aumento dos rendimentos. Os setores que 
mais cresceram em participação entre 1996 e 2006 foram indústria mecânica, comércio vare-
jista, comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnico-administra-
tivos. Verifica-se o grande peso relativo da administração pública no contingente de pessoal 
ocupado, que diminuiu sua participação mas permanece bastante expressivo.
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TABELA 5 - PESSOAL OCUPADO POR SUB-SETORES DO IBGE
BELO HORIZONTE, 1996 E 2006

SUB-SETORES 1996 % 2006 %

Extrativa mineral 1.359 0,2 1.655 0,2

Indústria de produtos minerais não-metálicos 1.755 0,2 1.750 0,2

Indústria metalúrgica 10.571 1,2 12.690 1,2

Indústria mecânica 3.125 0,4 3.954 0,4

Indústria do material elétrico e de comunicações 2.128 0,2 1.331 0,1

Indústria do material de transporte 1.463 0,2 3.042 0,3

Indústria da madeira e do mobiliário 3.497 0,4 2.709 0,3

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 7.948 0,9 7.378 0,7

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 3.533 0,4 4.308 0,4

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, ... 4.812 0,6 5.807 0,5

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 10.226 1,2 9.562 0,9

Indústria de calçados 3.211 0,4 1.617 0,1

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 12.684 1,5 14.860 1,4

Serviços industriais de utilidade pública 21.988 2,5 24.652 2,3

Construção civil 71.633 8,3 97.705 9,1

Comércio varejista 85.615 9,9 129.300 12,0

Comércio atacadista 16.551 1,9 21.730 2,0

Instituições de crédito, seguros e capitalização 25.448 3,0 22.190 2,1

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico... 85.070 9,9 164.142 15,2

Transportes e comunicações 55.714 6,5 50.955 4,7

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, ... 88.786 10,3 122.620 11,4

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 41.827 4,9 43.764 4,1

Ensino 26.024 3,0 33.322 3,1

Administração pública direta e autárquica 267.303 31,0 290.559 26,9

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal... 8.246 1,0 7.642 0,7

Outros / ignorado 1.786 0,2 0 0,0

TOTAL 862.303 100 1.079.244 100

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego; RAIS.

No município da capital mineira verifica-se um crescimento maior do que na RMBH, 

no setor dos serviços avançados (cuja análise será aprofundada adiante), assim como no 

comércio varejista. As maiores quedas de participação ocorreram na administração públi-

ca – que aumentou em número absoluto, mas em ritmo menor que os demais setores –, e 

na indústria de calçados.
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TABELA 6 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO PESSOAL OCUPADO
EM BELO HORIZONTE NA RMBH 1996 E 2006

SETORES 1996 2006

Extrativa mineral 18,1% 17,4%

Indústria de produtos minerais não-metálicos 15,9% 14,1%

Indústria metalúrgica 41,9% 32,0%

Indústria mecânica 38,7% 22,9%

Indústria do material elétrico e de comunicações 27,4% 16,9%

Indústria do material de transporte 5,1% 11,9%

Indústria da madeira e do mobiliário 52,4% 33,7%

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 78,1% 74,8%

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. Diversas 62,0% 54,4%

Ind. Química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, ... 39,8% 30,8%

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 63,5% 63,6%

Indústria de calçados 97,0% 86,1%

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 50,2% 48,0%

Serviços industriais de utilidade pública 94,3% 94,7%

TOTAL DA INDÚSTRIA 48,9% 43,0%

CONSTRUÇÃO CIVIL 84,1% 80,3%

Comércio varejista 78,3% 70,5%

Comércio atacadista 61,4% 49,8%

TOTAL DO COMÉRCIO 69,9% 60,1%

Instituições de crédito, seguros e capitalização 92,4% 89,0%

Com. e adm. de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos-administrativos, ... 87,9% 80,8%

Transportes e comunicações 70,6% 58,9%

Servs. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, ... 87,0% 84,6%

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 88,3% 80,9%

Ensino 88,6% 82,4%

Administração pública direta e autárquica 90,3% 84,1%

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal... 61,3% 50,3%

TOTAL DOS SERVIÇOS 83,3% 76,4%

TOTAL 77,9% 72,2%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego; RAIS.
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A análise da participação de Belo Horizonte na economia metropolitana revela uma 

relativa desconcentração no nível de pessoal ocupado ao longo do período analisado. Es-

ta dinâmica se apresenta de forma mais acentuada nos seguintes setores: indústria mecâ-

nica; indústria do material elétrico e de comunicações; indústria da madeira e do mobili-

ário; indústria metalúrgica e indústria química. Apenas três setores apresentaram maior 

concentração em Belo Horizonte: indústria têxtil; os serviços industriais de utilidade pú-

blica e a indústria do material de transporte. Verifica-se uma altíssima concentração do se-

tor terciário, que apesar de ter diminuído permanece muito expressiva.

A seguir apresentamos um outro retrato geral da economia do município de Belo Ho-

rizonte, vista a partir dos dados do Valor Adicionado Fiscal (VAF) dos setores de atividade 

contribuintes de ICMS. O Valor Adicionado Fiscal apresentado nas análises seguintes cor-

responde ao valor adicionado declarado pelas empresas (relativo ao ano de 2006) sujei-

tas ao pagamento de ICMS situadas no município de Belo Horizonte6. Vale observar que o 

bojo do setor de serviços, componente principal da economia da capital mineira – um se-

tor de alto valor adicionado, sobretudo nos serviços avançados – não está incluído nos da-

dos do VAF apresentados a seguir, por não estar sujeito ao recolhimento de ICMS (exce-

to os serviços de comunicações e transportes). A Tabela 7 apresenta o somatório do VAF 

(em reais) dos setores a partir da divisão de atividade da CNAE – Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas7.

6 O somatório deste valor adicionado declarado pelas empresas de determinado município é utilizado pelo governo estadual na defi-
nição de um índice do VAF correspondente a cada município do estado, utilizado no cálculo do repasse de ICMS às administrações 
municipais. No texto “Atividades econômicas: análise da desconcentração espacial”, neste mesmo volume, pode-se encontrar um 
estudo da dinâmica econômica intra-urbana a partir de uma série de agregações desta declaração do valor adicionado por parte 
das empresas nos seguintes níveis territoriais: Unidades de Planejamento, bairros e principais vias.
7 Os dados do VAF são apresentados na classificação da CNAE Fiscal 1.1. Para maiores informações: www.cnae.ibge.gov.br
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TABELA 7 - SOMATÓRIO DO VAF POR DIVISÃO DE ATIVIDADE (CNAE) - BELO HORIZONTE, 2006

DIVISÃO CNAE SOMATÓRIO DO VAF
PARTICIP. 

(%)

Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 3.174.870.686,00 28,63

Comércio por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio 1.890.660.239,00 17,05

Metalurgia básica 1.498.172.000,00 13,51

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a 
varejo de combustíveis

1.259.181.575,00 11,35

Alojamento e alimentação 398.822.854,00 3,60

Correio e telecomunicações 344.348.220,00 3,11

Atividades recreativas, culturais e desportivas 328.327.974,00 2,96

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 300.953.575,00 2,71

Edição, impressão e reprodução de gravações 179.167.851,00 1,62

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 156.623.930,00 1,41

Fabricação de produtos químicos 142.738.339,00 1,29

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 132.660.952,00 1,20

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 129.417.850,00 1,17

Fabricação de máquinas e equipamentos 124.297.594,00 1,12

Fabricação de móveis e indústrias diversas 113.951.974,00 1,03

Construção 98.391.834,00 0,89

Serviços prestados principalmente as empresas 93.276.386,00 0,84

Fabricação de artigos de borracha e plástico 82.313.843,00 0,74

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 70.045.509,00 0,63

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 64.885.770,00 0,59

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hopitalares, instru-
mentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, 
cronômetros e relógios

62.396.516,00 0,56

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem 
e calçados

49.347.941,00 0,44

Atividades de informática e serviços relacionados 48.143.016,00 0,43

Transporte aéreo 47.507.965,00 0,43

Fabricação de produtos têxteis 34.900.455,00 0,31

Extração de minerais metálicos 31.028.795,00 0,28
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DIVISÃO CNAE SOMATÓRIO DO VAF
PARTICIP. 

(%)

Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou opera-
dores e de objetos pessoais e domésticos

29.100.713,00 0,26

Transporte terrestre 26.529.570,00 0,24

Administração pública, defesa e seguridade social 26.382.452,00 0,24

Seguros e previdência complementar 26.132.021,00 0,24

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 22.364.919,00 0,20

Atividades associativas 18.108.795,00 0,16

Eletricidade, gás e água quente 13.862.034,00 0,12

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 11.780.761,00 0,11

Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem 11.743.491,00 0,11

Outros setores 9.262.899,00 0,08

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comu-
nicações

9.197.686,00 0,08

Fabricação de outros equipamentos de transporte 7.861.810,00 0,07

Fabricação de produtos de madeira 7.632.646,00 0,07

Atividades imobiliárias 4.982.970,00 0,04

Saúde e serviços sociais 3.367.119,00 0,03

Educação 2.292.818,00 0,02

Serviços pessoais 1.176.693,00 0,01

Extração de minerais não-metálicos 959.585,00 0,01

Reciclagem 506.695,00 0,005

Agricultura, pecuária e serviços relacionados 153.234,00 0,001

Pesquisa e desenvolvimento 24.695,00 0,0002

Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 7.968,00 0,0001

TOTAL 11.089.865.217,00 100

Fonte: PBH/Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadação.

Destaca-se aqui a concentração de 70% nos quatro primeiros setores, sendo que a al-

ta participação da metalurgia se deve à presença da Vallourec & Mannesmann no Bar-

reiro – excluindo este setor, os três restantes seguem concentrando 57% do VAF total do 

município. Considerando que o peso dos serviços, setor que mais cresceu na economia 
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belo-horizontina recente, não é representado nestes dados, evidencia-se um peso bastan-

te expressivo do comércio em suas diversas expressões, com destaque para o comércio va-

rejista de forma geral. 

2.3  Dinâmica industrial da RMBH: trajetória e perspectivas

A capital mineira foi projetada no final do século XIX para se tornar sede do poder e 

centro de serviços de apoio ao aparelho estatal. Ao longo do século XX a indústria se faz 

presente neste quadro econômico de forma crescente e a industrialização de larga escala 

tem um ponto de partida decisivo no início da década de 40, com a criação da cidade in-

dustrial Juventino Dias, em Contagem, num primeiro contexto de crescimento industrial 

significativo no estado. A grande disponibilidade de recursos naturais, principalmente de 

extração minerária, característica que marca até hoje a economia metropolitana de Belo 

Horizonte, seria o principal motor desta industrialização inicial, que consistiu basicamen-

te na indústria metalúrgica, ligada aos setores de extração mineral. Mas como colocado 

por Crocco (2004),

o processo de industrialização de Minas tem nos anos 60 o seu grande marco. 
Nesse período, inicia-se um profundo processo de transformação industrial que 
determinará a configuração da indústria mineira até os dias de hoje. No final da-
quela década, a economia mineira, pela primeira vez, apresenta um dinamismo 
econômico superior ao observado no resto do país, puxado pelos setores de 
mineração e pela indústria de transformação. Este processo teve como conse-
qüência o início de um movimento de transformação da estrutura industrial do

estado (CROCCO, 2004, p.4).

A instalação, nos anos 70, da indústria mecânica (puxada principalmente pela Fiat 

Automóveis), representa a entrada do terceiro elemento da pauta produtiva da indústria 

que permanece a característica básica da região nos dias atuais: o complexo mínero-metal-

mecânico. Este conjunto de atividades é composto pela indústria extrativa mineral, que for-

nece insumos para a metalurgia, setor que permanece bastante expressivo na economia da 

RMBH, situado principalmente nos três principais municípios da área metropolitana: Belo 

Horizonte, Contagem e Betim. Completando o complexo mínero-metal-mecânico, tem-se o 

conjunto de indústrias ligadas ao pólo industrial automotivo, centralizado na região pela 

planta da Fiat Automóveis de Betim, que estabelece uma cadeia significativa de fornecedo-

res diretos – constituindo uma rede de pequenas e médias plantas industriais.

Assim como na economia brasileira considerada de modo geral, as décadas de 60 e 

70 foram decisivas como períodos de expansão expressiva e formação dos quadros atu-

ais. A década de 80 representou um período de recessão combinada com um surto infla-

cionário, com efeitos negativos que permanecem atualmente, a partir de uma inércia (de 
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degradação das condições sociais) contra a qual pouco se fez de forma expressiva ao lon-

go da década seguinte. A conquista dos anos 90 que merece consideração, no que tange à 

economia da indústria, é a estabilização dos preços, que no seu início também ajudou na 

melhoria das condições sociais, mas foi logo seguida por um aumento expressivo no de-

semprego que somente nos últimos anos começou a mostrar sinais de recuperação.

Em termos qualitativos, diversas foram as transformações recentes das economias in-

dustriais das áreas metropolitanas. Alguns dados acerca da dinâmica do emprego refle-

tem, em grande medida, uma série de processos de redefinição e reorganização dos espa-

ços metropolitanos que vêm ocorrendo nas últimas décadas pelo mundo. Dentre estes se 

destaca a chamada restruturação produtiva, um amplo processo de transformação socio-

econômica levado a cabo a partir do desmonte de uma organização da esfera da produ-

ção, e da economia de modo mais amplo, dita fordista – caracterizada principalmente por 

uma grande concentração de diversos processos produtivos internos às grandes plantas 

industriais que empregavam grandes contingentes de mão-de-obra de baixa qualificação 

– e uma configuração de uma organização pós-fordista, caracterizada principalmente pela 

flexibilidade das estruturas produtivas e das relações contratuais. Há também uma redefi-

nição das relações capital/trabalho nesta restruturação, onde o mecanismo fordista de re-

passe dos ganhos de produtividade da indústria aos salários dos empregados (que envol-

via uma ampla participação dos sindicatos e era também relacionado à formação de um 

mercado de consumo de massa) é substituído por um mercado de trabalho desregulamen-

tado e com maiores flutuações salariais e do contingente de empregados.

Apesar do enorme crescimento dos serviços na geração de empregos, em termos 

quantitativos e da amplitude do leque de sub-setores, a indústria permanece sendo de im-

portância central na economia metropolitana. Isto ocorre porque ela constitui grande par-

te da base exportadora da metrópole de Belo Horizonte – que tem também uma partici-

pação dos serviços avançados, cujo raio de demanda alcança toda a área de influência do 

pólo econômico da metrópole belo-horizontina e eventualmente alguns mercados de ou-

tras metrópoles. Mas o principal indutor do dinamismo econômico desta base exportado-

ra permanece nos setores industriais, que estabelecem relações de encadeamento inter-

setorial com todo um leque de atividades, incluindo os serviços. A base exportadora é jus-

tamente o conjunto de atividades econômicas voltadas para o mercado externo – seja em 

outras regiões do estado, outros estados do país, ou outros países – e cumpre um papel 

fundamental na dinamização dos demais setores. O crescimento das atividades ligadas à 

base exportadora tem efeitos multiplicadores diretos e significativos sobre os demais seto-

res, principalmente o terciário avançado situado nas centralidades da capital e que consti-

tui sua principal oferta de empregos de alto nível de qualificação e renda.

Um primeiro retrato da última década no que diz respeito aos setores industriais no 

município de Belo Horizonte e na sua Região Metropolitana é apresentado na Tabela 8, 

privilegiando a análise do perfil setorial do pessoal ocupado. 
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TABELA 8 - DINÂMICA DO EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA
BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA, 1996 E 2006

SETORES
(DIVISÕES DA CNAE 95)

BELO HORIZONTE RMBH

1996 2006 CRES. 1996 2006 CRES.

Extração de minerais metálicos 782 1181 51,0% 5839 7734 32,5%

Extração de minerais não-metáli-
cos

509 467 -8,3% 1513 1750 15,7%

Fabricação de produtos alimentí-
cios e bebidas

11536 11028 -4,4% 23088 24706 7,0%

Fabricação de produtos do fumo 0 0 - 154 127 -17,5%

Fabricação de produtos têxteis 2123 1794 -15,5% 5579 4861 -12,9%

Confecção de artigos do vestuário 
e acessórios

8103 7768 -4,1% 10526 10167 -3,4%

Preparação de couros e Fabric. de 
artefatos de couro

4038 2758 -31,7% 4344 3179 -26,8%

Fabricação de prod. de madeira 1325 408 -69,2% 2125 1956 -8,0%

Fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel

1168 1088 -6,8% 1992 2097 5,3%

Edição, impressão e reprodução 
de gravações

7004 6313 -9,9% 8407 7793 -7,3%

Fabric. de coque, refino de petró-
leo, elaboração de combustíveis 
nucleares e prod. de álcool

54 23 -57,4% 123 1147 832,5%

Fabricação de produtos químicos 2877 2830 -1,6% 5567 7681 38,0%

Fabricação de artigos de borra-
cha e plástico

2058 3011 46,3% 7164 11222 56,6%

Fabricação de produtos de min-
erais não metálicos

1738 1750 0,7% 11014 12423 12,8%

Metalurgia básica 7650 7195 -5,9% 13512 19486 44,2%

Fabricação de produtos de metal 
- exclusive máquinas e equipa-
mentos

2769 5404 95,2% 11526 19894 72,6%

Fabricação de máquinas e equi-
pamentos

2690 3460 28,6% 7427 14939 101,1%

Fabric. de máquinas para es-
critório e equipamentos de in-
formática

205 432 110,7% 408 2264 454,9%
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SETORES
(DIVISÕES DA CNAE 95)

BELO HORIZONTE RMBH

1996 2006 CRES. 1996 2006 CRES.

Fabricação de máquinas, aparel-
hos e materiais elétricos

1396 1126 -19,3% 6050 7454 23,2%

Fabric. de mat. Eletrônico e de 
aparelhos e equipam. de comu-
nicações

732 244 -66,7% 1712 480 -72,0%

Fabric. de equipam. de instru-
mentação para usos Médico-
hospitalares 

890 1442 62,0% 1014 2882 184,2%

Fabric. e montagem de veículos, 
reboques e carrocerias

1326 2446 84,5% 28404 23978 -15,6%

Fabricação de outros equipamen-
tos de transporte

137 596 335,0% 179 1664 829,6%

Fabricação de móveis e indústrias 
diversas

3937 3871 -1,7% 7365 8199 11,3%

Reciclagem 181 195 7,7% 266 797 199,6%

Eletricidade, gás e água quente 15016 10704 -28,7% 15019 10756 -28,4%

Captação, tratamento e dis-
tribuição de água

3561 11124 212,4% 4807 11241 133,8%

TOTAL 83805 88658 5,8% 185124 220877 19,3%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego; RAIS.

Os setores que mais cresceram em termos de geração de emprego no período ana-

lisado em Belo Horizonte foram a “fabricação de outros equipamentos de transporte”, 

“captação, tratamento e distribuição de água”, “fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática” e “fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos”. Os maiores contingentes de diminuição do nível de emprego ocorreram 

nos setores: “fabricação de produtos de madeira”, “fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de comunicações”; “fabricação de coque, refino de petróleo, 

elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool” e “preparação de couros e fa-

bricação de artefatos de couro”. 

Os setores que decresceram são provavelmente menos dependentes da localização 

dentro do centro urbano adensado e mais sensíveis ao aumento no custo desta localiza-

ção. Estes setores tendem a contribuir para a desconcentração metropolitana e até regio-

nal, buscando uma proximidade relativa do centro principal, porém fugindo de seus cus-

tos proibitivos de localização.

Quanto à RMBH, os maiores crescimentos se deram nos setores “fabricação de co-
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que, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool”, “fa-

bricação de outros equipamentos de transporte”, “fabricação de máquinas para escritório 

e equipamentos de informática” e as atividades de reciclagem. Os maiores decréscimos 

na região metropolitana ocorreram na “fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicações”; “eletricidade, gás e água quente”, “preparação de cou-

ros e fabricação de artefatos de couro” e “fabricação de produtos do fumo”. 

Contudo, verifica-se que os contingentes de crescimento são muito mais expressivos, 

inclusive em termos relativos, na área metropolitana do que no município da capital. É 

interessante também destacar o crescimento relativo dos setores produtores de máquinas 

e bens de capital na RMBH. Trata-se de uma indicação positiva de uma provável substi-

tuição de importações nos níveis nacional e regional, diminuindo a dependência externa 

quanto ao provimento destes equipamentos imprescindíveis para a produção industrial 

de forma geral.

A seguir, a Tabela 9 apresenta a inserção do contingente de empregados formais de 

Belo Horizonte nos totais da economia metropolitana, em 1996 e 2006.

TABELA 9 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO EMPREGO FORMAL - DE BELO HORIZONTE
NA RMBH - SETORES INDUSTRIAIS - 1996 E 2006

SETORES (DIVISÕES DA CNAE 95)
BH/RM

1996 2006

Extração de minerais metálicos 13,4% 15,3%

Extração de minerais não-metálicos 33,6% 26,7%

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 50,0% 44,6%

Fabricação de produtos do fumo 0,0% 0,0%

Fabricação de produtos têxteis 38,1% 36,9%

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 77,0% 76,4%

Preparação de couros e Fabric. de artefatos de couro, ... 93,0% 86,8%

Fabricação de produtos de madeira 62,4% 20,9%

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 58,6% 51,9%

Edição, impressão e reprodução de gravações 83,3% 81,0%

Fabric. de coque, refino de petróleo, combust.nucleares e prod. de álcool 43,9% 2,0%

Fabricação de produtos químicos 51,7% 36,8%

Fabricação de artigos de borracha e plástico 28,7% 26,8%

Fabricação de produtos de minerais não metálicos 15,8% 14,1%

Metalurgia básica 56,6% 36,9%

Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 24,0% 27,2%
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SETORES (DIVISÕES DA CNAE 95)
BH/RM

1996 2006

Fabricação de máquinas e equipamentos 36,2% 23,2%

Fabric. de máquinas para escritório e equipamentos de informática 50,2% 19,1%

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 23,1% 15,1%

Fabric. de mat. eletrônico e de aparelhos e equipam. de comunicações 42,8% 50,8%

Fabric. de equipam. de instrumentação para usos médico-hospitalares 87,8% 50,0%

Fabric. e montagem de veículos, reboques e carrocerias 4,7% 10,2%

Fabricação de outros equipamentos de transporte 76,5% 35,8%

Fabricação de móveis e indústrias diversas 53,5% 47,2%

Reciclagem 68,0% 24,5%

Eletricidade, gás e água quente 100,0% 99,5%

Captação, tratamento e distribuição de água 74,1% 99,0%

TOTAL 45,3% 40,1%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego; RAIS.

O total apresentado na tabela acima demonstra uma pequena desconcentração do 

emprego de Belo Horizonte em relação a sua região metropolitana8. Apenas os setores 

“captação, tratamento e distribuição de água”, “fabricação e montagem de veículos, rebo-

ques e carrocerias” e “fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações” apresentaram um aumento na concentração do emprego em Belo Horizon-

te. Este último dado se explica pelo fato de que este setor se caracteriza por um elevado 

componente tecnológico que torna mais necessária a proximidade dos serviços produtivos 

especializados. Os setores que mais desconcentraram foram: “reciclagem”, “fabricação de 

outros equipamentos de transporte”, “fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração 

de combustíveis nucleares e produção de álcool” e “fabricação de produtos de madeira”.

Os municípios de Betim e Contagem constituem os principais pólos econômicos in-

dustriais da RMBH. Um recorte destes dois municípios permite um melhor entendimento 

da dinâmica industrial da região metropolitana como um todo, considerando que Betim 

e Contagem constituem um indicador aproximado e razoável da dinâmica industrial re-

cente. As três tabelas a seguir apresentam algumas tendências de Belo Horizonte, Betim 

e Contagem que permitem uma aproximação da dinâmica metropolitana do emprego nas 

duas últimas décadas:

8  Esta desconcentração do emprego se torna muito mais expressiva se forem levados em consideração os dados de ocupação 
que incluem os empregos informais.
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TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO FORMAL
BELO HORIZONTE, 1986, 1996 E 2006

SETORES 1986 1996 2006

Indústria 100.650 12,3% 88.300 10,2% 95.315 8,8%

Construção Civil 112.825 13,8% 71.633 8,3% 97.705 9,1%

Comércio 86.918 10,6% 102.166 11,8% 151.030 14,0%

Serviços 512.113 62,6% 590.172 68,4% 727.552 67,4%

Agropecuária 2.281 0,3% 8.246 1,0% 7.642 0,7%

Outros / ignorado 2.952 0,4% 1.786 0,2% 0 0,0%

TOTAL 817.739 100,0% 862.303 100,0% 1.079.244 100,0%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.

TABELA 11 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO FORMAL
CONTAGEM, 1986, 1996 E 2006

SETORES 1986 1996 2006

Indústria 41.419 50,8% 38.751 39,4% 43.470 27,8%

Construção Civil 3.038 3,7% 6.380 6,5% 7.572 4,8%

Comércio 12.508 15,3% 19.870 20,2% 41.099 26,2%

Serviços 24.502 30,0% 32.481 33,0% 63.199 40,4%

Agropecuária 65 0,1% 733 0,7% 1.232 0,8%

Outros/ignorado 20 0,0% 229 0,2% - 0,0%

Total 81.552 100,0% 98.444 100,0% 156.572 100,0%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.
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TABELA 12 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO FORMAL
BETIM, 1986, 1996 E 2006

SETORES 1986 1996 2006

Indústria 22.362 70,6% 30.088 55,6% 40.510 47,7%

Construção Civil 526 1,7% 2.098 3,9% 3.528 4,2%

Comércio 2.102 6,6% 4.928 9,1% 10.182 12,0%

Serviços 6.477 20,5% 16.516 30,5% 30.084 35,4%

Agropecuária 171 0,5% 372 0,7% 563 0,7%

Outros/ignorado 34 0,1% 114 0,2% 0 0,0%

TOTAL 31.672 100,0% 54.116 100,0% 84.867 100,0%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.

Em que pese a maior quantidade de trabalhadores industriais, observa-se a baixa par-

ticipação dos empregos industriais no conjunto da economia de Belo Horizonte com ten-

dência a queda. Chama atenção a diminuição da participação do emprego industrial em 

Betim e Contagem, municípios tradicionalmente industriais, onde o emprego vem migran-

do para os setores mais propriamente urbanos, quais sejam, o comércio e os serviços. A 

virada que ocorre em Contagem entre 1996 e 2006, período em que o emprego industrial 

se torna relativamente menos importante que o setor terciário, não chega a ocorrer em 

Betim, devido ao peso da indústria naquele município, em decorrência da planta da Fiat. 

Ainda assim, o ritmo de crescimento do comércio – 2102 empregados em 1986 e 10.182 

em 2006 – e dos serviços – 6477 empregados em 1986 e 30.084 em 2006 – em Betim tam-

bém é um dado expressivo.

Em números absolutos, verifica-se um crescimento do emprego industrial em Betim 

– ainda que muito abaixo da média do crescimento dos empregos naquele município co-

mo um todo – enquanto BH e Contagem apresentam diminuição no período entre 1986 e 

1996, em conseqüência dos períodos de crise econômica dos anos 80 e 90, seguida da re-

cuperação ligada à conjuntura dos últimos anos. Como observado anteriormente, acredi-

tamos que esta diminuição da importância da indústria como geradora de empregos se re-

laciona também aos processos de restruturação da produção, que geram progressivamen-

te quadros mais enxutos de empregados nas plantas industriais.

As tabelas a seguir apresentam dados que permitem aprofundar a análise em alguns 

setores industriais, permitindo deste modo a identificação da especialização produtiva in-

dustrial de cada um dos três principais municípios industriais da RMBH:
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TABELA 13 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO FORMAL NA
INDÚSTRIA - BELO HORIZONTE, 1986, 1996 E 2006

SETORES 1986 1996 2006

Minerais não metálicos 2.990 3,8% 1.755 2,7% 1.750 2,5%

Metalúrgica 18.384 23,6% 10.571 16,3% 12.690 18,4%

Mecânica 3.973 5,1% 3.125 4,8% 3.954 5,7%

Eletricidade e comunicações 1.638 2,1% 2.128 3,3% 1.331 1,9%

Material de transportes 956 1,2% 1.463 2,3% 3.042 4,4%

Madeira e mobiliário 4.548 5,8% 3.497 5,4% 2.709 3,9%

Papel e gráficas 4.709 6,0% 7.948 12,2% 7.378 10,7%

Borracha, fumo e couros 7.600 9,8% 3.533 5,4% 4.308 6,2%

Química 3.885 5,0% 4.812 7,4% 5.807 8,4%

Têxtil 17.727 22,8% 10.226 15,7% 9.562 13,9%

Calçados 4.886 6,3% 3.211 4,9% 1.617 2,3%

Alimentos e bebidas 6.604 8,5% 12.684 19,5% 14.860 21,5%

TOTAL 77.900 100,0% 64.953 100,0% 69.008 100,0%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.

TABELA 14 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO
FORMAL NA INDÚSTRIA - CONTAGEM, 1986, 1996 E 2006

SETORES 1986 1996 2006

Minerais não metálicos 4.993 12,1% 3.087 8,0% 3.387 7,8%

Metalúrgica 9.575 23,2% 7.213 18,8% 9.144 21,2%

Mecânica 5.591 13,6% 2.374 6,2% 4.685 10,8%

Eletricidade e comunicações 3.820 9,3% 3.680 9,6% 3.338 7,7%

Material de transportes 1.583 3,8% 3.879 10,1% 4.118 9,5%

Madeira e mobiliário 1.002 2,4% 1.269 3,3% 2.020 4,7%

Papel e gráficas 636 1,5% 1.204 3,1% 1.443 3,3%

Borracha, fumo e couros 2.504 6,1% 1.609 4,2% 1.680 3,9%

Química 2.409 5,8% 3.375 8,8% 2.951 6,8%

CONT. >>
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SETORES 1986 1996 2006

Têxtil 4.729 11,5% 2.866 7,5% 2.657 6,2%

Calçados 553 1,3% 54 0,1% 207 0,5%

Alimentos e bebidas 3.835 9,3% 7.776 20,3% 7.573 17,5%

TOTAL 41.230 100,0% 38.386 100,0% 43.203 100,0%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.

TABELA 15 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO
FORMAL NA INDÚSTRIA - BETIM, 1986, 1996 E 2006

SETORES 1986 1996 2006

Minerais não metálicos 1.462 6,6% 950 3,2% 643 1,6%

Metalúrgica 3.465 15,6% 2.008 6,7% 9.416 23,6%

Mecânica 608 2,7% 665 2,2% 5.686 14,2%

Eletricidade e comunicações 769 3,5% 704 2,4% 1.496 3,7%

Material de transportes 12.714 57,3% 21.998 73,7% 14.437 36,2%

Madeira e mobiliário 193 0,9% 321 1,1% 728 1,8%

Papel e gráficas 19 0,1% 215 0,7% 375 0,9%

Borracha, fumo e couros 571 2,6% 49 0,2% 334 0,8%

Química 1.789 8,1% 1.028 3,4% 3.668 9,2%

Têxtil 219 1,0% 976 3,3% 1.122 2,8%

Calçados 29 0,1% 5 0,0% 1 0,0%

Alimentos e bebidas 335 1,5% 910 3,1% 2.020 5,1%

TOTAL 22.173 100,0% 29.829 100,0% 39.926 100,0%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.

Nos três municípios ocorre uma participação alta dos empregos na indústria metalúr-
gica, por volta de um quinto do total em 2006. Belo Horizonte apresenta uma alta partici-
pação da indústria têxtil, que declina ao longo do período analisado de 23% para 14% do 
total. Os setores que aumentam sua participação na capital são: papel e gráficas e alimen-
tos e bebidas. Contagem tem uma distribuição mais regular por dentre os setores, com 
participações crescentes do setor de alimentos e bebidas, que cresce entre 1986 e 1996 
(fenômeno decorrente do crescimento do setor de alimentos enlatados, processados etc., 
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cujo mercado consumidor se encontra nos supermercados dos grandes centros urbanos) 
mas se estabiliza posteriormente; assim como dos materiais de transporte e da indústria 
química. Betim, por sua vez, apresenta uma participação elevada da metalurgia, dos ma-
teriais de transporte, e da indústria mecânica – sendo que estes dois últimos são os seto-
res marcantes da economia daquele município.

Estes dados representam o perfil industrial da RMBH, cuja base exportadora se 
caracteriza, como dissemos, pelo complexo mínero-metal-mecânico, somado a uma 
gama de setores principalmente voltados para a demanda metropolitana, como o se-
tor de alimentos e bebidas por exemplo. As atividades ligadas à mineração e à meta-
lurgia exportam não somente para fora da metrópole, mas também para mercados in-
ternacionais. O setor mecânico, por sua vez, atende principalmente ao mercado con-
sumidor brasileiro (de automóveis, principalmente), mas vem apresentando por parte 
de algumas indústrias uma tendência à exportação de peças, componentes e bens de 
capital do setor automotivo para outros países – o que pode vir a representar um ele-
mento dinamizador de peso, devido ao fato de que os produtos do complexo mecâni-
co têm um maior componente tecnológico e um maior valor agregado do que a pauta 
exportadora mineradora e metalúrgica.

2.3.1  Diversificação produtiva ou reprodução da especialização?

Além dos diversos processos ligados à restruturação produtiva, sabemos que mudan-
ças conjunturais ocorrem no Brasil de forma bastante freqüente, afetando diretamente 
seus setores produtivos, não somente no que diz respeito aos ciclos curtos ligados à dinâ-
mica econômica mundial – aos quais a economia brasileira é vulnerável – mas também às 
mudanças nos paradigmas de política econômica. Segundo Crocco (2004), a mudança no 
“modelo econômico vigente” ocorrida ao longo da primeira metade dos anos 90  

visava pôr fim, definitivamente, ao modelo de industrialização substitutiva [de 
importações], guiado pelo Estado. Em seu lugar, o modelo neoliberal, guia-
do pelos mercados, e com uma orientação claramente voltada para fora (em 
oposição à orientação voltada para dentro do modelo anterior), supostamente 
promoveria a alocação eficiente dos recursos produtivos e, por isso, restauraria 
as bases para o crescimento de longo prazo, sem gerar espiral inflacionária e 
restrições do balanço de pagamentos (CROCCO, 2004, p.6).

Este modelo teria como imperativo básico a busca pela inserção das indústrias no 

mercado internacional através do aumento da competitividade e da produtividade e teria 

reforçado as vocações das economias regionais em torno de suas vantagens comparativas9, 

9 Aqueles setores nos quais dada região apresenta maior capacidade de produzir com maior produtividade e eficiência (em termos 
relativos aos demais setores) do que as outras regiões.
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pouco importando se estas se caracterizam por uma pauta produtiva qualitativamente in-

desejável, marcada por exemplo por setores de baixo valor agregado e com altos níveis 

de degradação ambiental. Se, como colocado por Crocco, ao longo da década de 90 e dos 

primeiros anos do século XXI, a taxa de investimento na economia como um todo per-

maneceu bastante contraída (por uma política econômica de ajuste recessivo), vem ob-

servando-se desde 2004 uma recuperação do nível de investimento e, conseqüentemente 

, de emprego e renda bastante inserida neste novo contexto de orientação para os mer-

cados externos. 

Deste modo, a base exportadora das economias regionais tende a ganhar maior im-

portância. Como ocorrido em várias economias nacionais nestes primeiros anos do século, 

esta dinâmica de expansão recente se relaciona a um crescimento da economia mundial 

diretamente ligado ao contexto de expansão da economia norte-americana e de inser-

ção das economias chinesa e indiana nos mercados internacionais, como exportadores de 

produtos industrializados a baixíssimo custo. Isso teria contribuído para o controle infla-

cionário aliado ao crescimento, mas também acirrando a concorrência e eliminando do 

mercado produtores que operam com custos mais altos, e como importadores de grandes 

contingentes de insumos, recursos naturais e serviços produtivos.

O impacto deste crescimento recente da economia chinesa nas exportações de Mi-

nas Gerais10 é analisado pelas matérias publicadas no VALOR ECONÔMICO (2007). De 

acordo com o Informativo do Comércio Exterior publicado pela Fundação João Pinheiro 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2007), em 2007 a China toma dos Estados Unidos o pri-

meiro lugar no destino das exportações do estado. E este mesmo informativo afirma que 

as exportações de produtos intensivos em recursos naturais, como os produtos minerais, 

representam 55,5% do total de exportações do estado; aqueles intensivos em capital (pro-

dutos siderúrgicos, por exemplo) representam 30,4%; enquanto as exportações intensi-

vas em tecnologia – supostamente com maior valor agregado e maior emprego de mão-

de-obra de alta qualificação – representam apenas 12,2% do total. Ou seja, infere-se que 

a pauta das exportações mineiras para a China se concentra justamente nos produtos da 

mineração, da indústria metalúrgica e na celulose – cujo reflexo é a generalização e a in-

tensificação dos projetos de reflorestamento de eucalipto por todo o estado. Vem ocorren-

do também um aumento dos investimentos na exploração de novas áreas de mineração e 

outros recursos naturais relacionados, devido principalmente ao aumento recente dos pre-

ços das commodities nos mercados internacionais. Segundo Valor Econômico (2007), o 

crescimento vem sendo mais intenso no estado do Pará, onde o ritmo de novas descober-

tas é superior ao de Minas Gerais, mas este último se mantém com sua posição histórica 

de principal (e mais produtivo) pólo minerador e metalúrgico do Brasil.

10 Vale ressaltar que a avaliação das tendências gerais da economia mineira é importante para o entendimento da dinâmica recente 
de Belo Horizonte por diversos motivos, principalmente por influenciar diretamente a pujança de seu setor terciário.
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Libânio (2008) analisa de forma mais aprofundada os impactos do crescimento da 

China na economia mineira, confirmando que “a economia de Minas Gerais apresenta um 

padrão de especialização com alto grau de complementaridade em relação à China e, por-

tanto, tem recebido impactos positivos em seus principais setores exportadores, associa-

dos à produção agrícola e à extração mineral” (LIBÂNIO, 2008, p.3). Libânio argumenta 

que o impacto do crescimento chinês em determinada economia depende do padrão de 

especialização desta, punindo as economias de estrutura semelhante (e portanto concor-

rentes) e beneficiando aquelas de perfil complementar, como é o caso da economia minei-

ra. Estes impactos externos da China se devem também ao alto grau de abertura de sua 

economia, que configura uma parcela grande e crescente do comércio mundial. Libânio 

demonstra também o aumento significativo no preço dos minerais decorrente desta ex-

pansão do mercado consumidor, que entre 2002 e 2006 aumentaram em 220% (op. cit., 

p. 5). Porém, este autor considera também que há um risco no excesso de otimismo, pois 

a conjuntura favorável em relação ao impacto advindo da China não necessariamente im-

plica mudanças estruturais de longo prazo:

Embora a economia de Minas Gerais tenha claramente se beneficiado da ex-
pansão da China nos últimos anos, é importante salientar que nossa atual es-
tratégia de desenvolvimento aprofunda o caráter primário-exportador de nossa 
economia, o que pode significar taxas de crescimento pouco satisfatórias a 
longo prazo. Como destacado por uma vasta literatura teórica e empírica a 
respeito da relação entre padrão de especialização e crescimento, os países 
que apresentam taxas de crescimento mais expressivas são aqueles que con-
seguem desenvolver rapidamente seu setor industrial, principalmente com a 
especialização em setores de maior dinamismo tecnológico e com maiores 
externalidades em P&D e outras formas de “spillovers”.

Ademais, o grande dinamismo do setor de commodities traz ainda alguns pro-
blemas não desprezíveis. Em primeiro lugar, os significativos danos ao meio 
ambiente provocados pela atividade mineradora. Em segundo lugar, o fato de 
que os preços de commodities flutuam de forma bastante intensa nos merca-
dos internacionais, trazendo certo grau de instabilidade a economias que têm 
nestes produtos uma fonte importante de recursos. Por fim, cabe notar que, na 
maioria dos casos, tais setores são intensivos em capital, o que significa que 
o ritmo de geração de postos de trabalho não acompanha a expansão do valor 
agregado no setor (LIBÂNIO, 2008, p. 10).

Esta tendência à permanência da especialização nos remete ao tema da diversificação 

da estrutura produtiva da indústria na RMBH e suas limitações. Deve-se ressaltar que o pe-

so das exportações da principal indústria situada na RMBH – a Fiat Automóveis – é bastante 

significativo, atendendo não somente ao mercado nacional como um todo (em fatias cres-

centes em relação às duas primeiras décadas de funcionamento daquela indústria), mas 

também aos países do Mercosul, ao México, à Venezuela, à Europa, ao Oriente Médio e ao 
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norte do continente africano. Segundo o sítio da empresa na Internet11, em 2007 a Fiat foi 

líder no mercado nacional de automóveis (mais de 700 mil veículos produzidos no ano), e 

as exportações atingiram a casa dos 100 mil veículos. As plantas ligadas à Fiat, especiali-

zadas na produção de peças e componentes dos veículos, também têm seus mercados con-

sumidores ampliados, passando a atender inclusive ao mercado chinês12.

Em perspectiva histórica, o peso das atividades mínero-metalúrgicas diminui pro-

gressivamente, com o aumento da participação da outra ponta do complexo, qual seja, as 

atividades metal-mecânicas. Ressalta-se nas duas últimas décadas o aumento significati-

vo – embora sujeito a problemas conjunturais – da participação dos bens de consumo du-

ráveis e de capital e a concomitante diminuição da participação do conjunto dos setores 

intermediários. O desafio para o futuro próximo se torna justamente a aceleração desta 

dinâmica. A Tabela 16 demonstra a participação relativa dos grandes grupos setoriais na 

indústria de Minas Gerais (dados referentes a todo o estado) desde a metade da década 

de 80 até o ano 2000.

11 www.fiat.com.br – consulta em setembro de 2008.
12 Ver o caso da Teksid do Brasil, empresa do grupo Fiat situada em Betim, fornecedora de peças fundidas para a montadora (e 
para grande parte do mercado nacional de fabricantes de veículos), que nos últimos anos ampliou consideravelmente seu mercado 
consumidor internacional: http://www.teksid.com.br/mercado_externo.asp (consulta em janeiro de 2008).
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TABELA 16 - PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS NO PIB DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE MINAS GERAIS -1985, 1989, 1994 E 2000  (%)

ESPECIFICAÇÃO 1985 1989 1994 2000

Produtos alimentares 10,1 8,1 9,4 15,9

Bebidas 0,8 1,2 3,3 3,7

Fumo 1,6 3,4 4,1 1,7

Têxtil 7,5 6,1 3 1,6

Perfumaria, sabões, velas 0,2 0,3 0,5 1,3

Mobiliário 1 2,1 1,8 0,9

Vest., calçados e artef. de tecidos 3,6 5,5 0,9 0,1

Bens de Consumo Não Duráveis 24,8 26,7 23,0 25,2

Metalurgia 32 27 24,7 24,7

Química 14,3 8,9 11,8 13,2

Minerais não-metálicos 6,6 11,7 10,3 10,1

Papel e papelão 1,7 1,6 0,9 1,5

Produtos de matéria plástica 1 0,5 0,3 0,2

Bens de Consumo Intermediário 55,6 49,7 48,0 49,7

Material de transporte 4,7 7,1 16,2 11,6

Material elétrico e de comunicação 2,4 2,6 1,3 0,4

Bens de Cons. Duráveis e de Capital 7,1 9,7 17,5 12

Outras 10,6 10,9 9,4 10,3

Autônomos 1,9 2,8 2,1 2,8

TOTAL DA IND. DE TRANSFORMAÇÃO 100 100 100 100

Fonte: IBGE/DECNA e FJP/CEI - Elaboração: Fundação João Pinheiro - Retirado de BDMG (2002)

Porém, ainda estamos longe de ter um parque industrial devidamente diversificado e 

a pequena participação do setor de bens de consumo duráveis é prova disso. A chamada 

“linha branca”, de eletrodomésticos, setor (de produtos exportáveis) de alto valor agre-

gado e alto coeficiente de pesquisa e desenvolvimento é bastante concentrado no parque 

industrial paulista e na área industrial de Manaus, no Amazonas. Duas grandes marcas 
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multinacionais de bens de consumo duráveis têm plantas industriais localizadas em Con-

tagem: a General Electric e a Toshiba, porém, tratam-se de plantas produtoras de bens es-

pecíficos – material elétrico, e transformadores, respectivamente – e não dos produtos de 

consumo de alto valor agregado que caracterizam estes setores. 

Mais recentemente, os processos de globalização das estruturas industriais trouxe-

ram para a RMBH plantas fabricantes de componentes de maior conteúdo tecnológico 

integradas em cadeias produtivas globais. Alguns casos de unidades produtivas com tais 

características podem ser identificados na RMBH13, mas trata-se aqui somente de indicar 

esta tendência, sem ainda gerar um impacto virtuoso uma vez que os centros de inovação 

tecnológica e de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas se situam nas matrizes em 

seus países de origem14. Além disto, o crescimento destas unidades, enxutas e globaliza-

das, torna a dinâmica de emprego na indústria local altamente volátil e sujeita a restrutu-

rações e intempéries externas.

A análise jornalística que apresenta o quadro do crescimento atual das exportações 

(VALOR ECONÔMICO, 2007) mostra-se entusiasmada com os impactos quantitativos extre-

mamente positivos na economia do estado. No entanto, estes escondem o fato colocado aci-

ma de que o crescimento das exportações de produtos de (relativamente) baixo valor agre-

gado só se traduz em desenvolvimento econômico urbano se seu bônus for direcionado para 

o desenvolvimento tecnológico das atividades intensivas em Pesquisa e Desenvolvimento. 

Ou seja, na medida em que contribui pouco para a diversificação da pauta produtiva 

– desconsiderando o caso específico do crescimento das exportações da Fiat assim como 

de suas indústrias interligadas – a dinâmica recente das exportações de bens intermedi-

ários representa um crescimento econômico estreito, que não necessariamente se traduz 

em desenvolvimento. Pelo contrário, se não tiver seus frutos direcionados para uma diver-

sificação mais expressiva da pauta produtiva, este crescimento pode inclusive contribuir 

para a reprodução do subdesenvolvimento econômico-espacial, reforçando um modelo 

exportador de bens primários e intermediários que caracteriza as economias subdesenvol-

vidas desde suas origens coloniais.

O lado virtuoso da dinâmica recente é justamente o crescimento dos setores inten-

sivos em tecnologia em Minas Gerais, altamente concentrados em Belo Horizonte e sua 

13 Como a Jabil, empresa de capital norte-americano situada em Betim nas proximidades do Porto Seco Granbel, que produz 
componentes de eletrônicos diversos, como impressoras, celulares e computadores, mas de modo pulverizado por dentre suas 
dezenas de unidades industriais situadas também em São Paulo e Manaus no Brasil e em diversas localidades em outros continen-
tes, aproveitando deste modo as vantagens comparativas específicas de cada uma. O caso da Jabil é interessante por se inserir 
na cadeia de bens de consumo duráveis descrita acima e não fazer parte do complexo mecânico polarizado pela Fiat. Fonte: www.
jabil.com (consulta em Janeiro/2008).
14 Mas deve-se admitir que há uma tendência (incipiente) de investimento em P&D por parte das multinacionais fora de seus países 
de origem (devido a diversas vantagens locacionais, também ligadas à redução de custos, devido à disponibilidade de mão-de-
obra qualificada de custo bem mais baixo que nos países de centro), que pode vir a gerar impactos no futuro próximo nos contin-
gentes deste emprego de alto nível de qualificação e renda na RMBH (porém em menor grau que outras áreas metropolitanas no 
Brasil que concentram maior quantidade de indústrias de alto conteúdo tecnológico, como a região de Campinas por exemplo).
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região metropolitana, principalmente nas áreas de Informática e Biotecnologia, e o esfor-

ço iniciado recentemente pelo poder público no direcionamento do rendimento advindo 

do crescimento das exportações para o desenvolvimento destes setores intensivos em tec-

nologia e conhecimento científico criado de forma autônoma pode vir a se comprovar co-

mo uma política de desenvolvimento econômico-urbano bastante promissora e sustentá-

vel no longo prazo15. 

Se devidamente aproveitada, a expansão dos mercados de exportação da Fiat Auto-

móveis nos próximos anos também pode ser um fator positivo para a diminuição do peso 

do complexo mínero-metalúrgico nas exportações da RMBH e um passo na direção de sua 

maior diversificação. Mas uma política industrial voltada para uma nova rodada de inves-

timentos baseados nas substituições de importações – diminuindo a atual dependência e a 

vulnerabilidade em relação às condições dos mercados externos – e voltados para o mer-

cado nacional (em fase de expansão) também poderia ser bastante promissora para uma 

diversificação mais expressiva da pauta produtiva da indústria metropolitana.

2.4  A economia dos serviços

Desde as origens de Belo Horizonte os serviços constituíram a especialização produti-

va da capital e esta característica se aprofundou ao longo de sua história, atingindo novos 

patamares nas últimas décadas. Deste modo, o entendimento da economia do setor terci-

ário e de suas características em Belo Horizonte se torna essencial para o planejamento de 

ações voltadas para o desenvolvimento econômico desta cidade. Como demonstrado an-

teriormente, ocorre uma relação retro-alimentadora dos serviços entre si e com os setores 

componentes da base exportadora do complexo mínero-metal-mecânico descrito acima.

Em linhas gerais, o ganho de escala da concentração espacial dos diversos serviços 

configura um lugar central de alto nível hierárquico, representado por um grande centro 

urbano em determinada rede de cidades, onde os serviços avançados atendem também 

à demanda de uma região mais ampliada, passando a fazer parte da base exportadora 

dominada pelos setores industriais. Mais recentemente duas dinâmicas caracterizam a 

configuração espacial do setor terciário: uma desconcentração territorial de setores de 

baixo e intermediário nível hierárquico, que acompanha a extensão das condições gerais 

de produção e do processo de urbanização em escalas mais ampliadas e a concentração 

dos setores mais especializados e avançados (atividades de comando e controle das de-

mais atividades produtivas, inclusive as industriais) nos grandes centros urbanos, que 

15 O Parque Tecnológico de Belo Horizonte, iniciativa da UFMG em parceria com a PBH atualmente em processo de implantação, 
se insere neste contexto de diversificação da pauta produtiva e exportadora da metrópole na direção de setores de alta tecnologia 
e menor ônus socioambiental, mais virtuosos em termos de geração de renda e aumento do coeficiente de emprego de alto nível 
de qualificação.
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se interligam de forma crescente uns com os outros16.

De modo geral, várias são as dinâmicas por trás do crescimento recente do terciário 

nos grandes centros. O papel, transferido aos serviços, de grande empregador de traba-

lhadores de diversas categorias e níveis de qualificação e renda é a primeira caracterís-

tica deste setor que o torna marcante na cidade atual. Deve-se ressaltar também que no 

contexto da urbanização dos países subdesenvolvidos ou semi-periféricos o setor terciá-

rio inclui também um expressivo contingente de atividades de baixo grau de qualificação, 

renda e valor agregado (principalmente nos chamados serviços pessoais, que também são 

marcados pela informalidade). Deste modo, deve-se tomar o devido cuidado com a avalia-

ção deste crescimento do terciário nas grandes cidades brasileiras, pois eles não necessaria-

mente se relacionam a uma dinâmica de desenvolvimento econômico, podendo esconder 

uma precarização do emprego que vai na direção oposta do desenvolvimento urbano.

Outro atributo dos serviços é a importância que tais atividades adquiriram para a 

própria indústria – que vão desde os serviços jurídicos, contábeis, financeiros, de informá-

tica e publicitários até os serviços técnicos de engenharia mecânica, elétrica ou de auto-

mação mais diretamente ligados às linhas industriais de produção e montagem – e o grau 

de interdependência inclusive dentre os serviços. 

Outro sub-setor do terciário avançado, o setor financeiro, passa a ocupar um papel 

central na reestruturação econômica recente, que se marca também por uma crescente 

abertura de capital de inúmeras empresas de diversos setores, que representa uma prima-

zia das finanças na acumulação capitalista atual. O setor financeiro se torna assim alta-

mente interligado com outras atividades (inclusive no plano internacional), e tem sua lu-

cratividade definida pelo desempenho de um leque de setores e também pelas condições 

conjunturais macroeconômicas, principalmente aquelas ligadas às taxas de juros.

No Brasil, ao longo dos anos 80 e 90, todo este complexo de atividades altamente 

centralizadas e de altíssimo valor agregado e níveis salariais do setor financeiro se concen-

traram em São Paulo, que passa a cumprir o papel de cidade mundial na América Latina, 

ao lado de Buenos Aires e da Cidade do México. Belo Horizonte – antiga sede de bancos 

tradicionais – sofreu ao longo das últimas décadas uma perda significativa de atividades 

de comando e controle do setor bancário, que migraram para São Paulo. Ademais, o esva-

ziamento das bolsas de valores regionais, tanto em BH quanto no Rio de Janeiro, devido 

à centralização destas atividades na capital paulista carrega consigo todo um leque de ati-

vidades de apoio ao mercado de capitais, como bancos de investimento e os serviços jurí-

dicos e de auditoria que são necessários nestas operações.

O caso específico do esvaziamento dos bancos mineiros retrata um impacto negativo 

16  Uma terceira dinâmica, ainda relativamente tímida (levando em consideração as expectativas e as preocupações envolvidas), 
mas bastante importante quanto ao futuro próximo, é a possibilidade de exportação de serviços avançados, anteriormente fixos no 
espaço, devido ao avanço das tecnologias de telecomunicações (cursos de pós-graduação à distância, por exemplo).
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em outras metrópoles da concentração dos serviços avançados em São Paulo, geralmente 

em setores capazes de atender a todo o mercado nacional. Simões e Cerqueira (1997) pro-

põem que o fortalecimento dos bancos em Minas Gerais esteve ligado a uma relação estreita 

do setor financeiro com o setor público, e desde os anos 20 Belo Horizonte já se tornaria um 

centro privilegiado para os bancos que concentrariam os excedentes advindos da atividade 

cafeeira do estado. Posteriormente, no período do pós-guerra, os bancos mineiros participa-

riam no financiamento de projetos imobiliários, principalmente nos principais eixos de ex-

pansão urbana ao longo da Avenida Antônio Carlos ao norte e da Avenida Amazonas a oes-

te. Neste período há uma expansão das atividades destes bancos para outros estados:

os bancos sediados em Minas (e em Belo Horizonte) tiveram nesse período 
uma posição destacada, desproporcional ao peso que a atividade econômica 
do estado guardava em relação ao restante do país (...). O estado detinha o 
maior conjunto de praças bancárias do Brasil, atendidas quase que exclusiva-
mente por bancos mineiros, ou seja, virtualmente fechadas à penetração de 
outros bancos. Em contrapartida, os bancos mineiros mantinham boa parte de 
sua extensa rede de agências em outros estados, situação que contrasta com 
o caráter marcadamente regional dos bancos paulistas. Enquanto os últimos 
podiam contar com a vigorosa movimentação financeira em torno da comer-
cialização do café em São Paulo como base para sua acumulação, os bancos 
mineiros se viram na contingência de expandir sua rede de agências para São 
Paulo, o D.F., Rio de Janeiro e, mais tarde, para o Nordeste e o Sul, como única 
forma de superar a base relativamente estreita de negócios do estado. (CER-
QUEIRA e SIMÕES, 1997, p. 456).

Os autores situam o início do processo de esvaziamento do setor bancário belo-hori-

zontino e de ida para São Paulo na década de 70. Naquele contexto, tratava-se do início 

de uma série de fusões e aquisições dos bancos pequenos por instituições de maior porte, 

que se localizariam na capital paulista devido ao “tamanho absoluto da economia paulis-

ta, que no final da década dos sessenta eqüivalia a três vezes e meia o tamanho da econo-

mia mineira” (SIMÕES e CERQUEIRA, 1997, p. 459) e, conseqüentemente, à pujança da-

quele centro urbano, com melhores condições – em termos de escala e de diversificação 

dos serviços especializados – para atender ao mercado nacional como um todo. As priva-

tizações dos bancos estaduais e a continuação das fusões e aquisições na década de 90 

acentuariam este processo até um esvaziamento quase completo das atividades bancárias 

de alto nível hierárquico da capital mineira17. Mais recentemente, podemos supor que as 

17 Parte do suposto esvaziamento do hipercentro de Belo Horizonte se deve a este fato, onde edifícios comerciais inteiros situados 
nas áreas mais centrais eram ocupados por tais atividades, e mais recentemente vêm sendo ocupados pelo setor público estadual 
e municipal. A mudança do governo do estado para o centro administrativo no vetor norte fará voltar à tona este problema dos 
edifícios comerciais esvaziados na região central da capital.

ESTUDOS URBANOS_OFICIAL.indd   113 3/6/2009   17:21:40



1 1 4

T E N D Ê N C I A S  R E C E N T E S  D A  E C O N O M I A  U R B A N A

deseconomias de aglomeração18 chegam na capital paulista ao ponto de afetar o próprio 

setor terciário, podendo vir a gerar algumas decisões de deslocamento de grandes blocos 

de atividades de serviços, menos sujeitas à necessidade de proximidade com os núcleos 

decisórios, para outras metrópoles.

2.4.1  Tendências do setor terciário em Belo Horizonte

Uma análise mais aprofundada do setor terciário em Belo Horizonte e na RMBH é 

realizada por Simões et al (2004). Os autores partem de uma série de premissas teóricas 

acerca da relação dos serviços com a urbanização que compartilhamos neste estudo. Em 

primeiro lugar, a partir de Lemos (1988), assume-se – sob um ponto de vista estritamen-

te econômico da dinâmica socioespacial – que o centro urbano se distingue da cidade pro-

priamente dita por ser um centro prestador de serviços. Sob esta perspectiva, o fator res-

ponsável por quebrar a ubiqüidade do capital, ou por restringir sua flutuação no espaço, 

é justamente esta dependência de um setor terciário altamente localizado e concentrado 

em determinada centralidade. 

A economia do setor terciário avançado da capital mineira é característica de um cen-

tro metropolitano (de alto nível hierárquico) altamente adensado, e que atende, nas ati-

vidades que se voltam para mercados externos, não somente à indústria situada na área 

metropolitana, mas também a uma região geográfica mais ampla. Belo Horizonte não che-

ga a comportar as atividades (globais) de ponta na magnitude da capital paulista, mas 

abrange um leque de sub-setores de alto nível de qualificação, renda e valor agregado ca-

racterístico de uma metrópole inserida numa divisão territorial do trabalho em processo 

de aprofundamento. Os serviços contábeis, jurídicos, bancários, de saúde, de comunica-

ção social, de arquitetura, de design, de consultoria – administrativa, financeira, ambien-

tal, de engenharia etc. – assim como o comércio sofisticado, têm na centralidade superior 

de Belo Horizonte seu locus de atividade, de onde atendem não somente uns aos outros, 

mas à indústria e a um espaço regional ampliado.

Os serviços produtivos representam os empregos de maior qualificação técnica e va-

lor agregado, comportando atividades complexas de comando e controle dos demais se-

tores que ocupam  junto com o comércio varejista, as principais centralidades de Belo Ho-

rizonte. Este conjunto conforma uma rede de interdependências de atividades altamente 

especializadas que alimentam umas às outras e atendem a mercados específicos, situado 

nas próprias centralidades, na área metropolitana (caso da indústria) ou em outras loca-

lidades distantes.

Os serviços produtivos estão ligados também à chamada economia do conhecimento, 

18 Simbolizadas pelo gargalo do trânsito que bate recordes a cada dia naquela metrópole.
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que estaria se tornando o motor do crescimento e do desenvolvimento econômico contem-

porâneo, pelo fato de estar por trás das atividades inovadoras que geram progresso tec-

nológico – que por sua vez causam diminuição de custos e/ou maior produtividade – nos 

demais setores. A economia baseada no conhecimento implica uma centralidade da infor-

mação e dos saberes técnicos e científicos nos processos produtivos, tornando-os insumos 

– ou recursos produtivos – intangíveis, tão importantes quanto os recursos materiais ou 

energéticos. Este é um fator que aproxima os serviços produtivos da indústria de transfor-

mação, aumentando a complementaridade entre estas atividades.

Deste modo, é razoável propor que o capital humano cumpre um papel fundamental 

no desenvolvimento da economia do conhecimento. Porém, há um debate a respeito da 

economia do conhecimento e do capital humano, a partir do qual lançamos algumas ob-

servações: em primeiro lugar, existe uma tendência por parte do mercado à minimização 

das pontes entre a pesquisa, geralmente realizada nas universidades, e o desenvolvimento 

nas empresas ou incubadoras – o que constitui uma falha de mercado que demanda ações 

por parte de políticas de desenvolvimento econômico. 

Em segundo lugar, não concordamos com a premissa de que o nível de produção e 

de renda é função direta do capital humano de alto nível disponível em determinada eco-

nomia – pois os níveis de investimento (em formação de capital fixo) e de sustentação da 

demanda agregada permanecem fundamentais. Em decorrência desta observação, con-

sideramos problemática a noção de que o desenvolvimento urbano – levado a cabo pelo 

crescimento dos setores ligados à economia do conhecimento – poderia ser baseado na 

atração de uma “classe criativa” através da disponibilidade e da oferta de amenidades ur-

banas19. Esta hipótese supõe que a simples oferta de mão-de-obra de alto nível de qua-

lificação determina a pujança destes setores, independentemente de quaisquer relações 

inter-setoriais – com a base exportadora da cidade-região, principalmente, dos níveis de 

aquecimento da demanda agregada, e de investimento em capital fixo. Ignora-se também 

o ponto de vista das interdependências não-comercializáveis20 inseridas no burburinho ur-

bano altamente localizado e específico de cada cidade-região (ver Storper, 1997). 

As diretrizes voltadas para o desenvolvimento destes setores avançados, ao invés de 

atuarem no sentido da atração de empresas e de pessoal qualificado, podem ser muito 

mais eficientes se focadas no desenvolvimento e na melhoria dos agentes situados no pró-

prio meio urbano/regional, inseridos em seus códigos e savoir-faire tácitos, através de pro-

gramas de qualificação técnica e de incentivo ao investimento em inovação por parte das 

próprias empresas locais, por exemplo. Porém, ressaltamos que esta formação de capital 

19 Como em FLORIDA (2004).
20 A idéia de interdependências não-comercializáveis é utilizada na Geografia Econômica contemporânea em referência às con-
venções específicas de cada lugar, às relações de complementaridade entre firmas que são fixas nas cidades e nas regiões, e às 
externalidades positivas advindas da proximidade de fornecedores, clientes, pesquisadores ou financiadores - constituindo especi-
ficidades geográficas não transportáveis dentre as localidades, que são de grande importância nos processos produtivos.
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humano em si, se não for acompanhada de um aumento no investimento terá poucos efei-

tos na geração de renda, podendo ocasionar um desemprego ou uma sub-utilização das 

capacidades do pessoal de alta qualificação técnica. Outro formato de diretriz para o de-

senvolvimento destes setores, em curso de implantação em Belo Horizonte através do Par-

que Tecnológico21, é o incentivo à maior interação universidade-empresa, concretizando a 

ponte da pesquisa ao desenvolvimento e à inovação.

Retornando à análise da dinâmica do setor terciário das últimas décadas, Simões et 

al (2004) propõem que os serviços avançados de Belo Horizonte, que tinham apresentado 

um crescimento e uma modernização “sem paralelo no Brasil” nos anos 70 e 80, passaram 

nos anos 90 por uma estagnação desta dinâmica. A razão por trás deste refluxo seria, segun-

do Simões, o fraco desempenho da base exportadora do complexo mínero-metal-mecânico 

em relação às décadas anteriores, que por sua vez se deve ao desempenho da economia bra-

sileira como um todo. Considerando esta relação do emprego formal no terciário avançado 

com a conjuntura de crescimento econômico, os dados analisados por Simões não incluem 

os anos mais recentes de retomada do crescimento da economia brasileira. 

No entanto, podemos afirmar que o crescimento recente dos serviços produtivos em 

Belo Horizonte é resultado deste contexto atual de queda na taxa de juros e aumento da 

capacidade instalada através do investimento em capital fixo por parte dos setores indus-

triais, cuja demanda por bens de consumo duráveis e por automóveis cresceu bastante nos 

anos recentes. Em termos qualitativos, no que se refere à modernização descrita por Si-

mões em relação às décadas de 70 e 80 no terciário avançado da capital mineira, observa-

se que nos últimos anos ela se faz presente em alguns setores específicos, principalmente 

aqueles de alto conteúdo tecnológico, como a Biotecnologia e a Informática, que se tor-

nam especialidades da economia de Belo Horizonte.

Quanto às ferramentas de análise da dinâmica dos serviços na economia de Belo Ho-

rizonte, Simões utiliza uma tipologia de sub-setores do terciário bastante esclarecedora 

para o entendimento da dinâmica espacial que adotaremos adiante: 

os serviços produtivos, demandados por empresas no decorrer de seu pro-
cesso produtivo; serviços distributivos, demandados, também, por empre-
sas, porém posteriormente ao processo produtivo; serviços sociais, ligados 
à demanda final, porém voltada a demandas coletivas; e serviços pessoais, 
de demanda final e individual. Essa classificação é importante, na medida que 
permite visualizar a articulação intersetorial das atividades terciárias, bem como 
sua funcionalidade. Os setores de serviços produtivos e distributivos apare-
cem como insumos intermediários ao processo produtivo, encadeados ora à 
montante, no caso dos serviços produtivos, ora à jusante, no caso de serviços 

21 O Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTec) está sendo implantado através de uma pareceria entre a Prefeitura de Belo 
Horizonte e a UFMG, tendo como parceiros adicionais o Governo do Estado de Minas Gerais, a FIEMG e o Sebrae-MG.
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distributivos. Estes serviços são cruciais por dar maior dinamismo ao proces-
so produtivo, garantindo melhor gerenciamento, centralização de informações 
através de sistemas ágeis de comunicação, maiores condições de crédito e 
financiamento e um sistema de distribuição permitindo ‘conexão’ à economia 
global” (SIMÕES et al. 2004, p. 14).

Utilizando essa tipologia, entraremos na análise dos dados de emprego relativos ao 

setor terciário. A Tabela 17 a seguir fornece uma primeira visão generalizada dos setores, 

que será aprofundada adiante.

TABELA 17 - EMPREGO FORMAL NO SETOR TERCIÁRIO
BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA, 1996 E 2006

SETORES
BELO HORIZONTE RMBH

1996 2006 CRES. 1996 2006 CRES.

Comércio e repar. de veículos au-
tomotores e motocicletas, com. a 
varejo de combustíveis

15187 22151 45,9% 21061 33841 60,7%

Comércio por atacado e repre-
sentantes comerciais e agentes 
do comércio

16551 21730 31,3% 26957 43629 61,8%

Comércio varejista e reparação de 
objetos pessoais e domésticos

70428 107149 52,1% 88220 149624 69,6%

Alojamento e alimentação 25895 35026 35,3% 31319 45359 44,8%

Atividades associativas 18118 31190 72,1% 20629 37514 81,9%

Atividades recreativas, culturais e 
desportivas

10201 10340 1,4% 11673 12403 6,3%

Serviços pessoais 3613 5246 45,2% 4242 6288 48,2%

Serviços domésticos 97 210 116,5% 126 386 206,3%

TOTAL SERVIÇOS PESSOAIS 160.090 233.042 45,6% 204.227 329.044 61,1%

Transporte terrestre 45130 32873 -27,2% 66251 64596 -2,5%

Transporte aqüaviário 68 3 -95,6% 68 3 -95,6%

Transporte aéreo 1040 1040 0,0% 1076 1296 20,4%

Atividades anexas e auxiliares do 
transporte e agências de viagem

2902 5724 97,2% 4206 7996 90,1%

Correio e telecomunicações 6574 11315 72,1% 7290 12667 73,8%

TOTAL SERV. DISTRIBUTIVOS 55714 50.955 -8,5% 78.891 86.558 9,7%
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SETORES
BELO HORIZONTE RMBH

1996 2006 CRES. 1996 2006 CRES.

Intermediação financeira 21721 15210 -30,0% 23769 17414 -26,7%

Seguros e prev. complementar 2043 3012 47,4% 2079 3289 58,2%

Atividades auxiliares da interme-
diação financeira, seguros e prev. 
Complementar

1684 3968 135,6% 1708 4224 147,3%

Atividades imobiliárias 14538 29270 101,3% 15449 31646 104,8%

Aluguel de veículos, máquinas e 
equipamentos

2371 6150 159,4% 3531 8553 142,2%

Atividades de informática e 
serviços relacionados

7179 21424 198,4% 7367 22960 211,7%

Pesquisa e desenvolvimento 2103 900 -57,2% 2313 1702 -26,4%

Serviços prestados principal-
mente às empresas

84394 143536 70,1% 97421 177655 82,4%

TOTAL SERVIÇOS PRODUTIVOS 136.033 223.470 64,3% 153.637 267.443 74,1%

Administração pública, defesa e 
seguridade social

271561 291696 7,4% 300507 346555 15,3%

Limpeza urbana e esgoto e ativi-
dades relacionadas

3411 2824 -17,2% 3480 4035 15,9%

Organismos internacionais e out-
ras instituições extraterritoriais

33 13 -60,6% 33 47 42,4%

TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 275.005 294.533 7,1% 304.020 350.637 15,3%

Educação 26024 33322 28,0% 29377 40460 37,7%

Saúde e serviços sociais 43784 49850 13,9% 49621 62454 25,9%

TOTAL SERV. DE ENS. E SAÚDE 69.808 83.172 19,1% 78.998 102.914 30,3%

TOTAL 626.842 802.000 27,9% 740.775 1.033.682 39,5%

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, 1996 e 2006.

As atividades que mais cresceram no período, tanto no município da capital quan-

to na região metropolitana como um todo foram as seguintes: atividades de informática 

e serviços relacionados; aluguel de veículos máquinas e equipamentos (o que reflete as 

tendências descritas na seção anterior, ligadas à restruturação da produção na direção de 

uma organização enxuta e flexível que privilegia a subcontratação e a gestão de projetos); 

atividades auxiliares da intermediação financeira, seguros e previdência complementar e 

os serviços domésticos, que são reflexo da precarização do emprego e do crescimento no 
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contingente de desempregados e do emprego informal. Dentre as atividades que mais de-

cresceram, destacam-se os serviços de intermediação financeira e de pesquisa e desenvol-

vimento – o que constitui um fator preocupante. É interessante chamar atenção para a 

concentração do setor de informática na capital em relação à área metropolitana – trata-

se de uma tendência de crescimento dos setores de maior nível de especialização na cen-

tralidade principal, enquanto os setores que crescem na área metropolitana correspondem 

aos setores intermediários e inferiores dos serviços. 

A concentração relativa de cada setor em Belo Horizonte dentro da RMBH é apresen-

tada na tabela a seguir, na ordem do crescimento de cada setor da tabela anterior, e se-

guem esta lógica de maior concentração na capital dos setores mais especializados e de 

maior necessidade de escala (em termos de demanda efetiva) para sua realização.

TABELA 18 - PARTICIPAÇÃO DO EMPREGO DE BELO HORIZONTE
NO TOTAL DA RMBH - SETORES DO TERCIÁRIO – 1996 E 2006

SETORES 1996 2006

Com. e repar. de veíc. automotores e motocicletas, com. a varejo de combust. 72,1% 65,5%

Comércio por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio 61,4% 49,8%

Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 79,8% 71,6%

Alojamento e alimentação 82,7% 77,2%

Atividades associativas 87,8% 83,1%

Atividades recreativas, culturais e desportivas 87,4% 83,4%

Serviços pessoais 85,2% 83,4%

Serviços domésticos 77,0% 54,4%

TOTAL SERVIÇOS PESSOAIS 78,4% 70,8%

Transporte terrestre 68,1% 50,9%

Transporte aqüaviário 100,0% 100,0%

Transporte aéreo 96,7% 80,2%

Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem 69,0% 71,6%

Correio e telecomunicações 90,2% 89,3%

TOTAL SERV. DISTRIBUTIVOS 70,6% 58,9%
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SETORES 1996 2006

Intermediação financeira 91,4% 87,3%

Seguros e prev. complementar 98,3% 91,6%

Atividades auxiliares da intermediação financeira, seguros e prev. Complementar 98,6% 93,9%

Atividades imobiliárias 94,1% 92,5%

Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos 67,1% 71,9%

Atividades de informática e serviços relacionados 97,4% 93,3%

Pesquisa e desenvolvimento 90,9% 52,9%

Serviços prestados principalmente às empresas 86,6% 80,8%

TOTAL SERVIÇOS PRODUTIVOS 88,5% 83,6%

Administração pública, defesa e seguridade social 90,4% 84,2%

Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 98,0% 70,0%

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 100,0% 27,7%

TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 90,5% 84,0%

Educação 88,6% 82,4%

Saúde e serviços sociais 88,2% 79,8%

TOTAL SERV. DE ENS. E SAÚDE 88,4% 80,8%

TOTAL 84,6% 77,6%

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, 1996 e 2006.

Esta tabela permite melhor visualização da dinâmica dos grupos de serviços na re-

gião metropolitana. Começando pelo total, assim como no emprego como um todo de-

monstrado anteriormente, evidencia-se uma desconcentração relativa também do setor 

terciário de Belo Horizonte em relação à região metropolitana. Em primeiro lugar, vale no-

tar que a maior concentração relativa tanto em 1996 quanto em 2006, apesar de ter dimi-

nuído, se refere aos serviços públicos, fato que reflete a localização dos empregos do Go-

verno do Estado em Belo Horizonte. A maior desconcentração se efetiva nos serviços dis-

tributivos, compostos pelos diversos setores ligados aos transportes, dinâmica que se deve 

ao crescimento destas atividades nos municípios de Contagem e Betim. Vale chamar aten-

ção para a desconcentração menor que a média em relação aos serviços produtivos. Trata-

se claramente de um setor que mantém a especialização da capital, atendendo em poten-

cial à região metropolitana, e a toda sua área de influência no estado de Minas Gerais. 

A desconcentração dos serviços pessoais, por um lado, demonstra um aumento no 
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grau de urbanização nos municípios metropolitanos, que têm seus tecidos urbanos aden-

sados e ganham autonomia relativa ao provimento destes serviços na capital, levando em 

consideração principalmente o comércio varejista. Por outro lado, a parte dos serviços pes-

soais que diz respeito à desconcentração dos serviços domésticos revela uma expansão da 

periferia como espaço da reprodução da força de trabalho de baixo custo nestes municí-

pios, periferia que vai sendo progressivamente expulsa do município de Belo Horizonte. 

Isto pode ser visualizado no Mapa 1 a seguir, retirado de Simões (2004, p. 33):

Deve-se esclarecer que mesmo que este contingente de empregados metropolitanos 

retratado neste mapa não necessariamente estabeleça relações de trabalho na capital, o 

simples fato de serem ocupados do setor terciário de baixo valor agregado e baixo nível 

de qualificação os caracteriza como componentes desta força de trabalho metropolitana 

de baixo custo, muitas vezes em situação de emprego precário e/ou informal, que pode 

ser visualizada no gráfico a seguir.

MAPA 1 – OCUPADOS NOS SERVIÇOS PESSOAIS (%) - MUNICÍPIOS DA RMBH, 2000

FONTE: CENSO DEMOGRÁFICO, 2000; RETIRADO DE SIMÕES (2004).
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GRÁFICO 2 - GRAU DE INFORMALIDADE E PRECARIEDADE NOS SERVIÇOS - BH, 2000* 
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Fonte: Censo Demográfico, 2000; retirado de SIMÕES et al (2004).

*A categoria “emprego precário” adotada por Simões se refere a um baixo nível de renda auferida pelos empregados nestas condições. O autor 
chama atenção para o crescimento recente da informalidade nos setores ditos avançados, fenômeno ligado às sub-contratações e terceirizações 
que geram um crescimento dos empregados autônomos (e muitas vezes informais). Deste modo, o informal e precário é que representa mais 
fielmente o terciário de baixa qualidade de emprego, concentrados justamente nos serviços pessoais.

Outro pressuposto de Simões et al, importante para o entendimento do terciário nos 

grandes centros urbanos no mundo subdesenvolvido, é o fato de que estas cidades, devi-

do a diversos fatores ligados à sua formação histórica e socioeconômico-espacial22 com-

portam um grande contingente de trabalhadores que não são absorvidos no mercado de 

trabalho formal (formando um exército industrial de reserva) e passam a fazer parte de 

um setor de serviços pessoais, de baixo nível de especialização e valor agregado. Enquan-

to nos países ditos desenvolvidos a alta participação do setor terciário nas economias ur-

banas é um fator virtuoso, nas cidades da (semi-)periferia do capitalismo o grande tama-

nho do terciário esconde uma camada de emprego precário e baixa geração de renda, que 

permanece um dos grandes desafios para estes grandes centros. 

Milton Santos (1979) propõe que a economia das cidades dos países subdesenvol-

vidos têm como característica básica a existência destes dois circuitos econômicos: o cir-

cuito superior, composto por atividades geralmente rotuladas como modernas, atenden-

do amplas áreas de mercado consumidor, com alto componente tecnológico e sofisticadas 

técnicas de gestão; e o circuito inferior, marcado pela baixa tecnologia e baixo coeficiente 

22 Ligados à vicissitude das diversas etapas do processo de industrialização (e urbanização) atuando como fatores de atração, mas que se fizeram de 
forma incompleta como projeto de modernização ampla – assim como de uma dinâmica de industrialização (e também de urbanização) do campo e 
de mecanização da atividade agropecuária que atuaram como fatores de expulsão de grandes contingentes populacionais das áreas rurais das regiões 
urbano-industriais do país. Uma referência importante deste ponto de vista do aumento da pobreza nos grandes centros urbanos como resultado 
do crescimento econômico acelerado porém excludente e descontinuado dos anos 60 e 70 é o livro “São Paulo 1975: Crescimento e Pobreza”, de 
Cândido Camargo e outros (São Paulo: Ed. Loyola, 1976), clássico brasileiro da Economia Política da Urbanização.
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de capital fixo, pequenas áreas de mercado atendidas, e ausência de técnicas administra-

tivas. Ambas são fruto de um mesmo processo histórico de modernização (incompleto), 

bastante associado à própria urbanização brasileira acelerada da segunda metade do sé-

culo XX, não fazendo sentido separar os dois circuitos como moderno e tradicional. A in-

teração entre os dois circuitos se dá de formas diversas. 

Deste modo, acrescentamos à idéia de dualidade do setor terciário, “com dois extratos 

principais, com dinâmicas distintas” (SIMÕES, 2004, p. 17), o devido cuidado com uma in-

terpretação dualista que corre o risco de considerar aquilo que Milton Santos chama de cir-

cuito inferior da economia urbana como um leque de atividades pré-modernas, isoladas dos 

processos sócio-históricos de modernização capitalista em suas diversas rodadas. Esta leitu-

ra tende a ignorar e esconder tanto a enorme funcionalidade do próprio setor inferior para o 

terciário da economia formal e para os setores industriais (OLIVEIRA, 2003) quanto o fato de 

que ambos são fruto de um mesmo processo histórico incompleto de modernização socioes-

pacial. Não se tratam assim de dois circuitos separados sujeitos a lógicas e dinâmicas distin-

tas, e sim de uma interação constante entre eles – que no fundo representa uma relação de 

dominação e de reprodução da condição heterônoma do dito circuito inferior. 

De forma análoga à cidade informal dos assentamentos precários, o primeiro passo 

na direção de se estabelecer ações voltadas para o circuito inferior da economia urbana é 

seu reconhecimento. E não se trata de erradicar tais atividades econômicas com a preten-

são de transformá-las em parte do circuito superior, através da inserção de práticas admi-

nistrativas modernas, mas de fomentá-las através do micro-crédito por exemplo, sem ne-

cessariamente alterar a natureza dos processos produtivos, muitas vezes caseiros. Em Belo 

Horizonte, algumas ações começaram recentemente a ser implantadas neste sentido, nos 

programas de fomento à Economia Solidária. Bertucci e Ferreira (2006), a partir de uma 

pesquisa realizada durante a 2a Feira Mineira de Economia Solidária (ocorrida em dezem-

bro de 2004 em Belo Horizonte), apontam um grande potencial de crescimento das ati-

vidades ligadas à Economia Popular Solidária23 na capital, cujas restrições são diversas, 

desde o acesso ao micro-crédito, a falta de capacitação gerencial, e a ausência de redes 

voltadas para a comercialização da produção.

No Brasil, o decréscimo do emprego na indústria, dentre vários outros fatores, contri-

buiu de forma significativa para o desemprego nos grandes centros urbanos – sendo que 

as sucessivas crises macroeconômicas também foram decisivas – reproduzindo esta estru-

tura social polarizada que está por trás da alta participação dos serviços pessoais precá-

rios nas economias metropolitanas. No fundo, trata-se de um problema de distribuição de 

renda no nível urbano cuja solução requer ações estruturantes por parte do planejamen-

to urbano democrático.

23 Entendida por aqueles autores como um amplo leque de atividades, incluindo os ditos setores populares (que não necessariamente se incluem na 
Economia Solidária propriamente dita, caracterizada principalmente pela autogestão coletiva, como na forma de cooperativas ou clubes de trocas).
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Uma outra explicação para o crescimento dos serviços pessoais nas periferias apre-

sentado no mapa acima é que todos os ramos do terciário têm uma relação direta com o 

processo de urbanização, pois os serviços pessoais (como o comércio varejista) tendem a 

se manifestar de forma mais difusa, acompanhando a extensão do tecido urbano e o cres-

cimento populacional, independente da dinâmica de desconcentração do valor agregado 

dos serviços produtivos, que por sua vez tendem a permanecer concentrados nas centrali-

dades principais. De acordo com Simões, com a exceção de Belo Horizonte e Contagem – 

que têm nos serviços distributivos a maioria dos ocupados do terciário – todos os demais 

municípios da RMBH apresentam no ano 2000 um maior contingente de ocupados nos 

serviços pessoais do que nos outros grupos do terciário.

2.4.1  A especialização nos setores da Biotecnologia e da Tecnologia da Informação (T.I.)

A especialização produtiva das regiões em determinado setor se configura muitas ve-

zes em função das vantagens comparativas, que podem estar ligadas à disponibilidade de 

recursos naturais, caso do complexo mínero-metalúrgico, ou de mão-de-obra especializa-

da a custos mais baixos que a média. Pode também ocorrer através de processos históri-

cos de consolidação de determinada atividade a partir de um percurso ao longo do tem-

po marcado por pontos críticos que são bem-sucedidos, em relação à mesma atividade em 

outras regiões, muitas vezes devido a fatores aleatórios. Esta “dependência da trajetória” 

como aspecto importante no entendimento da especialização produtiva setorial e do de-

senvolvimento urbano é conhecida na literatura da economia espacial como path depen-

dency (STORPER, 1997). Uma análise desta especialização (em relação aos outros gran-

des centros urbanos brasileiros) de Belo Horizonte nos setores de biotecnologia nos é 

apresentada por Botelho et. al (2006) – que afirma que Belo Horizonte pode ser conside-

rada “a principal aglomeração de empresas de biotecnologia da América Latina”. Quanto 

ao setor de T.I., Vieira et. al (2006) apresentam um quadro mais detalhado da especializa-

ção relativa de Belo Horizonte que será brevemente exposto a seguir.

Tanto no caso da Biotecnologia quanto da Tecnologia da Informação, é unanimidade 

dentre os agentes destes setores que as universidades de Belo Horizonte foram decisivas 

em suas trajetórias de consolidação e de especialização. Na área da Ciência da Computa-

ção e nas Ciências  Biológicas, afirma-se que os departamentos – e as atividades de pesqui-

sa ali realizadas – das principais universidades de BH (PUC Minas e UFMG) são referên-

cias nacionais nestes campos do conhecimento. E esta é uma característica compartilhada 

por ambos, qual seja, uma grande quantidade de empresas (geralmente pequenas) surgi-

das diretamente destes ambientes de pesquisa acadêmica, realizando uma ponte entre a 

pesquisa e o desenvolvimento, e a aplicação prática da pesquisa. O parque tecnológico de 

Belo Horizonte busca justamente o incentivo desta interação entre as universidades e as 

empresas – por parte dos campos do conhecimento que realizam pesquisa potencialmente 
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transformada em avanços tecnológicos – e estes dois setores fariam parte do pontapé ini-

cial deste esforço por parte do tecnopólo.

O setor de biotecnologia agrupa uma série de atividades com a característica co-

mum de aplicar tecnologias que utilizem “organismos vivos, sistemas ou processos 

biológicos na pesquisa e desenvolvimento, na manufatura ou na provisão de serviços 

especializados” (FUNDAÇÃO BIOMINAS, 2007). Essas atividades são bastante varia-

das e se distribuem dentre os seguintes sub-setores: bioenergia, insumos, saúde huma-

na (prestando serviços desde laboratoriais até os genéticos), agricultura, saúde animal 

e meio ambiente – atuando por exemplo na elaboração de produtos (químicos, bioló-

gicos) que contribuem para a chamada mitigação de impactos ambientais negativos de 

grandes empreendimentos. Os estados de Minas Gerais e São Paulo são os principais 

pólos de biotecnologia do Brasil, concentrando, respectivamente, 29,58% e 42,25% 

das empresas do setor no Brasil. Em Minas Gerais, aproximadamente metade das em-

presas pesquisadas se encontra na microrregião de Belo Horizonte, sendo que o res-

tante se distribui principalmente dentre as microrregiões de Uberlândia, Uberaba e Vi-

çosa (FUNDAÇÃO BIOMINAS, 2007). A distribuição dos sub-setores em São Paulo e 

Minas Gerais é apresentada a seguir:

TABELA 19 - DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA
MINAS GERAIS E SÃO PAULO, 2007 (%)

SETORES SÃO PAULO MINAS GERAIS

Misto 3,3 4,8

Bioenergia 3,3 4,8

Insumos 26,7 9,5

Saúde Humana 16,7 14,3

Agricultura 23,3 19,0

Saúde Animal 20,0 23,8

Meio Ambiente 6,7 23,8

Fonte: BIOMINAS, 2007.

Segundo pesquisa realizada pela FIEMG24, o universo de 57 empresas de biotecnologia 

situadas na RMBH gera 4 mil empregos, com a seguinte distribuição setorial: 71% na saú-

de humana, 15% na saúde animal, 2% nos agronegócios, 6% no meio ambiente e 6% em 

24 Disponível em http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=1789 (consulta em fevereiro/2008).
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outros segmentos. Trata-se de um setor bastante virtuoso em termos de impacto na geração 

de emprego e renda, com atividades de alto valor agregado e com uma grande utilização de 

mão-de-obra altamente qualificada, com um potencial de gerar impactos tanto à montante 

quanto à jusante numa cadeia produtiva em processo de consolidação na região.

As atividades de informática constituem outro leque que se tornam especialidade 

belo-horizontina. Mais recentemente, o termo Tecnologia da Informação (TI) vem sendo 

adotado para designar de forma mais ampliada o conjunto de recursos tecnológicos (har-

dware e software) ligados à computação e a sua organização em redes. A introdução dos 

computadores nas atividades econômicas se generalizou na última década, e criou-se uma 

gama de atividades significativa, em termos de geração de emprego e renda, em torno do 

provimento desta demanda, não somente no que diz respeito ao hardware, mas sobretu-

do às atividades de assistência técnica especializada, de desenvolvimento de softwares de 

acordo com as necessidades do usuário, de suporte ao uso cotidiano (tanto no uso fami-

liar quanto nas atividades não-residenciais), de instalação de redes nas empresas etc. As-

sim, os serviços tecnológicos do setor se adaptam muito facilmente às demandas específi-

cas de cada indústria – seja na agropecuária, na mineração ou no setor automotivo – e ge-

ralmente atendem à base exportadora de suas regiões, assim como aos demais ramos do 

terciário. Outras características do setor que o tornam bastante dinâmico é o fato de que a 

exportação em potencial dos softwares para outras localidades (no caso dos sistemas pa-

dronizados, que não são confeccionados de acordo com a demanda) tem restrições insig-

nificantes e custos mínimos de reprodução por unidade vendida25; e a necessidade de atu-

alização dos sistemas por parte das empresas torna a demanda por tais serviços pratica-

mente constante. Com exceção do suporte via telefone, estes serviços são altamente loca-

lizados e de difícil movimentação pelo território, o que torna necessária a localização das 

atividades nas proximidades de onde se encontra a demanda. Tem-se aqui um exemplo 

adicional da complementaridade entre os sub-setores do terciário avançado, que torna-se 

um fator a mais na necessidade da aglomeração por parte de tais atividades. 

25 Caso das grandes empresas multinacionais de software que atendem ao mercado global (como a Microsoft), auferindo lucros extraordinários por 
licenças de uso vendidas.
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TABELA 20 - PARTICIPAÇÃO DO EMPREGO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NO TOTAL DO EMPREGO FORMAL NAS

PRINCIPAIS METRÓPOLES BRASILEIRAS – 2006

ÁREA
METROPOLITANA

PARTICIPAÇÃO
ÁREA

METROPOLITANA
PARTICIPAÇÃO

DF E ENTORNO 1,73% PORTO ALEGRE 0,49%

CAMPINAS 1,69% VITÓRIA 0,48%

BELO HORIZONTE 1,58% RECIFE 0,44%

SÃO PAULO 1,13% FORTALEZA 0,44%

GOIÂNIA 0,89% CURITIBA 0,41%

R. DE JANEIRO 0,69% MANAUS 0,24%

FLORIANÓPOLIS 0,63% BELÉM 0,21%

SALVADOR 0,50% B. SANTISTA 0,08%

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho.

A distribuição setorial do emprego em 2006 de acordo com dados do Ministério do Tra-

balho revela que dentre as regiões metropolitanas brasileiras, a RMBH se situa em terceiro 

lugar na participação do emprego nas atividades dos serviços de tecnologia da informação 

no total do emprego formal, sendo que em primeiro lugar aparece a Região Integrada de De-

senvolvimento do Distrito Federal26, seguida pela área metropolitana de Campinas. Brasília é 

um caso à parte que se explica pela grande (e constante) demanda do setor público federal 

por tais serviços. Deste modo, a especialização relativa, acima da média de outras grandes 

cidades brasileiras, na Tecnologia da Informação se torna uma característica das economias 

metropolitanas de Campinas e de Belo Horizonte. Deve-se ressaltar que, segundo alguns en-

trevistados do setor em Belo Horizonte, há um grande contingente de pessoal de alto nível 

de qualificação atuando por conta própria e muitas vezes na informalidade, o que torna os 

dados do Ministério do Trabalho (referentes ao emprego formal) muito subestimados e po-

tencialmente distorcidos na comparação das cidades umas com as outras – considerando que 

este nível de informalidade pode ser maior em alguns centros do que em outros.

A liderança da especialização da região de Campinas causa pouca surpresa devido 

ao fato de que os setores de alto componente tecnológico vêm se concentrando naquela 

26  Estes dados se referem à distribuição do emprego em relação ao total da própria unidade geográfica em questão. Deste modo, deve-se tomar o 
devido cuidado com a comparação dos dados absolutos: obviamente o total de empregados atuando na área de TI em São Paulo é maior que em outras 
metrópoles, embora em relação ao total de empregados daquela metrópole a participação seja menos significativa que em Campinas ou BH.
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região. Dentre as indústrias de alta tecnologia situadas na região de Campinas, podemos 

citar os seguintes exemplos: Motorola, Compaq, Samsung, IBM, Bosch e 3M. Esta localiza-

ção, dentre outros fatores, se deve a uma série de vantagens locacionais comparativas: o 

baixo custo de localização em relação à capital daquele estado, a proximidade desta capi-

tal (que se torna um ativo no sentido de que os serviços mais especializados ali localizados 

podem ser acionados quando necessário), a existência de um aparato de pesquisa e desen-

volvimento em processo de transbordamento das universidades locais, e o custo da mão-

de-obra de alto nível técnico, mais baixo que nos centros de maior nível hierárquico. 

Podemos supor com certa segurança que alguns destes fatores também se fazem 

presentes em Belo Horizonte, porém em menor grau, e obviamente não incluindo aque-

las vantagens que se relacionam à proximidade da metrópole principal, de nível nacional 

(que vem se tornando continental), qual seja, a cidade de São Paulo. Considerando deste 

modo a particularidade do caso de Campinas que define sua posição, Belo Horizonte pode 

ser vista como um centro de referência especializado importante na prestação de serviços 

de Tecnologia da Informação em nível nacional, potencialmente atendendo a um raio de 

demanda que alcança todo o país – no que diz respeito ao desenvolvimento de soluções 

de informática às empresas dos mais diversos setores.

2.4.2  O circuito artístico-cultural

Além dos dois grupos de atividade que vêm se tornando especialidade da economia 

belo-horizontina descritos acima, outro setor com potencial de maior especialização e 

crescimento na capital mineira é o leque de atividades ligado às artes e à cultura de modo 

geral. Seja no cinema, na música, no teatro, na literatura ou nas artes plásticas e visuais, 

há em BH uma produção significativa reconhecida no cenário nacional, constituindo uma 

cena “de fora do eixo” cultural Rio-São Paulo, de modo semelhante a outras metrópoles 

regionais como Recife, Salvador ou Porto Alegre. Muitas têm sido as ações voltadas para 

o fomento destas atividades, desde a promoção de festivais e mostras de cinema por parte 

de diversas entidades (ligadas a organizações dos grupos específicos, às universidades ou 

ao poder público) até a consolidação e o crescimento da Lei de Incentivo à Cultura em suas 

instâncias como instrumento de incentivo a iniciantes ou artistas já estabelecidos sem con-

dições de financiamento inicial de seus projetos de longo prazo de maturação e retorno. 

No âmbito municipal são várias ações voltadas para este circuito, como as iniciativas 

contempladas pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura; o incentivo às artes visuais atra-

vés da Bolsa Pampulha – bolsa anual concedida pelo Museu de Arte da Pampulha a resi-

dentes em Belo Horizonte – que tem tido resultados reconhecidos na promoção de artistas 

iniciantes de modalidades diversas; a promoção de festivais como o FIT – Festival Interna-

cional de Teatro, e o FAN – Festival de Arte Negra; dentre outros. Alguns grupos conheci-

dos mundialmente surgidos em Belo Horizonte, como o Grupo Corpo, o Galpão e o Uakti, 
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tiveram sua trajetória de ascensão e consolidação no cenário nacional diretamente liga-

da ao provimento de subsídios através das leis de incentivo à cultura, que dá inclusive um 

certo grau de autonomia por parte destes grupos (por não serem obrigados a se inserir nu-

ma lógica de mercado desde o início) fundamental para sua própria consolidação27.

A discussão teórica acerca da economia cultural das cidades, como colocada por 

Scott (1997), propõe que as cidades se consolidaram ao longo da história como palco pri-

vilegiado das artes em suas diversas manifestações mas, atualmente, a partir de um au-

mento do conteúdo simbólico e cultural na produção de mercadorias, e da mercantiliza-

ção da própria produção cultural, há uma transformação importante nesta relação das 

artes com o meio urbano. A cultura se torna um setor de atividade chave das economias 

urbanas (passando a constituir uma indústria cultural de produção em massa de alto valor 

agregado que atinge mercados longínquos) e se insere neste contexto de maior commodi-

tização e espetacularização dos objetos e dos eventos, respectivamente. 

Porém, aquele autor afirma que por trás deste processo há um caldo cultural profun-

damente enraizado localmente nas cidades que são específicos de cada lugar e que são 

fundamentais para a oferta monopolística desta produção cultural local ao mercado na-

cional e/ou global – como é o caso do cinema hollywoodiano ou da moda parisiense, por 

exemplo. E este é um elemento que não é exclusivo dos grandes centros mundiais da in-

dústria simbólica, manifestando-se pontualmente em localidades diversas. Mesmo que es-

ta indústria cultural local não se constitua num pólo de tal magnitude, há um potencial 

de produção, fortemente interligado com a identidade cultural dos lugares, não necessa-

riamente inserida nestes amplos circuitos de mercado (o chamado mainstream). Esta pro-

dução constitui circuitos menores e/ou paralelos, cujos efeitos podem ser muito benéficos 

não somente para o desenvolvimento do próprio cenário cultural local, mas também para 

o desenvolvimento econômico local, considerando o amplo leque de atividades envolvidas 

nestes circuitos. Eventualmente ocorrem interações entre este circuito cultural inferior e o 

circuito principal, seja na forma da emergência de artistas e na sua projeção no mainstre-

am, ou no apoio e na sub-contratação das atividades do circuito inferior por parte do prin-

cipal em eventos específicos. Mas esta produção localmente enraizada na cidade consti-

tui uma finalidade em si, representando um leque de atividades – de expressão autêntica 

da(s) identidade(s) cultural(is) da cidade – cujo subsídio se torna socialmente desejável 

por motivos diversos que ultrapassam em muito estas considerações economicistas. Mas, 

de qualquer forma, as considerações de Scott nos permite inferir que existe a possibilida-

de de consolidação de uma economia cultural urbana não necessariamente industrializa-

da e que esteja em contato direto com as manifestações locais de identidade cultural, que 

pode ser bastante promissora também em termos econômicos estreitos.

27 Porém, deve-se ressaltar que a Lei de Incentivo nos seus moldes atuais pode criar eventuais distorções, como um maior apoio a projetos aos quais 
as empresas patrocinadoras gostariam de vincular seu marketing e sua imagem.
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O caso de Belo Horizonte – justamente pela maior concorrência devido à proximida-

de dos pólos principais e pela impossibilidade decorrente de se atingir o tamanho e o ní-

vel de especialização destas atividades como no Rio de Janeiro e em São Paulo – se insere 

nestas características de um circuito cultural intermediário. Não chega a consolidar uma in-

dústria cultural propriamente dita, porém apresenta grande potencial de desenvolvimento 

de novas atividades, consolidando uma cadeia com potenciais efeitos significativos – tanto 

à jusante, em centros culturais, galerias de arte, casas de espetáculo, museus e inclusive no 

comércio – e à montante, nos serviços de educação especializada, por exemplo.

2.5  A dinâmica intra-urbana da economia belo-horizontina atual

Esta seção tem o objetivo de estender algumas das considerações feitas anteriormen-

te para o ponto de vista da distribuição intra-urbana das atividades econômicas. Uma aná-

lise mais aprofundada desta dinâmica espacial, incluindo a dinâmica das diversas centra-

lidades comerciais e terciárias no espaço intra-urbano é realizada no próximo texto. Cabe 

aqui somente indicar alguns padrões de localização no espaço intra-urbano de alguns se-

tores de atividade econômica, e sua relação com a dinâmica urbanística da capital. Dividi-

mos a seção em Indústria, Comércio e Serviços. Os dados apresentados nas duas primei-

ras foram retirados do VAF – Valor Adicionado Fiscal28 (correspondente às empresas que 

recolhem ICMS), e, em relação aos serviços, utilizamos dados provenientes do ISS – Im-

posto Sobre Serviços29.

Para introduzir a abordagem das sub-seções abaixo, apresentamos a seguir a distri-

buição do VAF total, sem nenhuma distribuição por setores de atividade, nas diversas Uni-

dades de Planejamento (UP) do município de Belo Horizonte, revelando a contribuição de 

cada uma delas no valor adicionado da capital.

28  Ver a introdução deste texto. 
29 Ambos bancos de dados estão sediados na SMAAR – Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadação.
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O destaque do Bairro das Indústrias na região do Barreiro se dá em função da locali-

zação da V&M (antiga Mannesmann) naquela área, indústria metalúrgica de larga escala 

com um alto valor adicionado. Em segundo lugar vêm os centros principais da capital, na 

região do Hipercentro e da Savassi, seguida de alguns bolsões de alto nível de atividade 

econômica cujo teor será detalhado adiante. Chama atenção o vazio relativo constituído 

pelas regiões norte, leste e nordeste do município.

2.5.1  Indústria

A partir dos dados do VAF conseguimos uma visualização das localidades da capital on-

de permanece algum nível de atividade industrial, assim como seu perfil setorial. A Tabela 21 

apresenta o valor adicionado da indústria e a quantidade de estabelecimentos, incluindo as 

atividades extrativas e a construção civil, separados por divisão da CNAE, situados em BH.

MAPA 2 – SOMATÓRIO DO VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) - 
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006
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TABELA 21 - VALOR ADICIONADO FISCAL DA INDÚSTRIA E QUANTIDADE DE
ESTABELECIMENTOS POR DIVISÕES DE ATIVIDADE (CNAE) – BELO HORIZONTE, 2006

DIVISÃO CNAE
VALOR

ADICIONADO

QT
DE

. D
E 

EM
PR

ES
AS

Metalurgia básica 1.498.172.000,00 31

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 300.768.816,00 543

Edição, impressão e reprodução de gravações 179.167.851,00 167

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 156.573.674,00 378

Fabricação de produtos químicos 142.738.339,00 128

Confecção de artigos do vestuário e acessórios   132.660.952,00 629

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 129.417.850,00 36

Fabricação de máquinas e equipamentos 123.998.523,00 145

Fabricação de móveis e indústrias diversas 113.951.974,00 364

Construção 98.391.834,00 94

Fabricação de artigos de borracha e plástico 82.282.421,00 113

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 70.045.509,00 103

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 64.885.770,00 149

Fabricação de equipamentos médico-hopitalares, instrumentos de precisão,
equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios

62.396.516,00 81

Preparação de couros e fabric. de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 49.347.941,00 167

Fabricação de produtos têxteis 34.900.455,00 82

Extração de minerais metálicos 31.028.795,00 4

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 22.364.919,00 43

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 11.780.761,00 12

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 9.197.686,00 23

Fabricação de outros equipamentos de transporte 7.861.810,00 13

Fabricação de produtos de madeira 7.632.646,00 41

Extração de minerais não-metálicos 959.585,00 4

Reciclagem 506.695,00 7

TOTAL 3.198.372.370,00 3357

Fonte: elaboração própria a partir do Valor Adicionado Fiscal (SMAAR/PBH).
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Em primeiro lugar, o peso da metalurgia básica na tabela acima se deve à presença 

da V&M na região do Barreiro. Há também uma produção relativamente expressiva do se-

tor de fabricação de produtos de metal em Belo Horizonte. Em seguida, verifica-se o pe-

so de setores ligados à grande demanda por bens de consumo não-duráveis: bebidas e ali-

mentos, e a produção industrial dos serviços de comunicação social (impressão de jornais, 

principalmente). Chama atenção também a grande quantidade de confecções, setor mais 

pulverizado em pequenas unidades produtivas, característica também verificada no setor 

produtor de alimentos e bebidas.

Ressalta-se, inicialmente, o alto custo de localização no município de Belo Horizonte, 

que se torna ao longo do tempo um entrave ao crescimento de certos ramos de atividade, 

principalmente industriais. Deste modo, partindo do pressuposto de que houve nas últi-

mas décadas um aumento deste custo de localização no espaço intra-urbano de BH – que 

continua ocorrendo em maior intensidade na conjuntura atual –, os setores industriais que 

permanecem no município são aqueles que auferem renda suficiente para arcar com estes 

custos mais elevados, ou que tenham necessidade da proximidade de outras atividades e/

ou dos mercados consumidores. Destaca-se, do ponto de vista do VAF, a indústria alimen-

tícia e de bebidas. Estes configuram setores “leves”, possivelmente organizados em peque-

nas unidades de baixas exigências de infra-estrutura e pequenos fluxos de entrada e saída 

de produtos, insumos ou materiais diversos. São plantas que não se configuram em cida-

des industriais separadas, situando-se muitas vezes em galpões ao longo de certas vias e 

em alguns bairros de custo de localização mais baixos. 

A confecção, que representa a maior quantidade de unidades industriais em BH, é 

um setor bastante heterogêneo, que pode comportar desde grandes galpões até a fabrica-

ção de “fundo de quintal”. A presença da fabricação e processamento de produtos alimen-

tícios e de bebidas no município da capital corresponde ao atendimento de uma grande 

demanda local somada à dificuldade (e ao custo) de transportação por grandes distân-

cias destes produtos. Quanto à fabricação de produtos de metal, tratam-se principalmen-

te de esquadrias de metal e outros produtos diretamente ligados à demanda corrente da 

construção civil.

Os mapas a seguir apresentam as UPs (Unidades de Planejamento) de Belo Hori-

zonte de acordo com o valor adicionado fiscal das atividades industriais situadas em ca-

da uma delas.
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Observamos uma grande concentração no Barreiro, muito em função da V&M, co-

mo ressaltado anteriormente. Há uma certa concentração em várias áreas adjacentes 

ao anel rodoviário, como a UP do Estoril/Buritis e a região do bairro São Francisco. 

É interessante observar que as atividades industriais estão ausentes da porção sul do 

município, espaços residenciais de reprodução das camadas de alta renda. A grande 

presença da atividade industrial apresentada na porção sul da região está circunscrita 

MAPA 3 – VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DA INDÚSTRIA
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006

ESTUDOS URBANOS_OFICIAL.indd   134 3/6/2009   17:21:46



1 3 5

T E N D Ê N C I A S  R E C E N T E S  D A  E C O N O M I A  U R B A N A

MAPA 4 – VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DA INDÚSTRIA METALURGIA BÁSICA
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006

à Avenida do Contorno e se refere principalmente a uma grande concentração de grá-

ficas e editoras em geral (que são classificadas como atividades industriais). Entran-

do agora num detalhamento setorial destas atividades industriais, os mapas a seguir 

apresentam o valor adicionado dos setores que apresentam maior quantidade de esta-

belecimentos no município, a partir das divisões da CNAE, além da metalurgia básica, 

que de longe é o setor de maior valor adicionado.
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MAPA 6 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DA INDÚSTRIA CONFECÇÃO
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006
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MAPA 7 – VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DA INDÚSTRIA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL (EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)

UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006
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MAPA 8 – VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DA INDÚSTRIA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E 
INDÚSTRIAS DIVERSAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006

ESTUDOS URBANOS_OFICIAL.indd   138 3/6/2009   17:21:51



1 3 9

T E N D Ê N C I A S  R E C E N T E S  D A  E C O N O M I A  U R B A N A

MAPA 9 – VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DA INDÚSTRIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006
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Estas figuras permitem visualizar as especializações relativas de cada região da cidade 
em determinada atividade. Este pode ser um ponto de partida para a definição de eventuais 
estratégias de incentivo a determinados tipos de atividade industrial localizadas nestas regi-
ões da cidade. Diretrizes de incentivo às indústrias de alto conteúdo tecnológico e alto valor 
agregado, que estabeleçam relações intensas com atividades do terciário avançado – com o 
design de produtos30 por exemplo, ou com os setores de Biotecnologia e de Tecnologia da 
Informação – e/ou potencialmente com o parque tecnológico da UFMG, poderiam ser traça-
das a partir da identificação destes clusters setoriais intra-urbanos da indústria. 

Um outro conjunto de ações poderia ser voltado para o incentivo às (pequenas) in-
dústrias pouco intensivas em capital porém muito intensivas em conhecimento “tradicio-
nal”, e muitas vezes com um componente artesanal, como confecções e marcenarias. Su-
põe-se que com o aumento do custo de localização em Belo Horizonte, a permanência 
destas atividades industriais no município se deve não somente à necessidade de proximi-
dade dos mercados consumidores, mas também a esta necessidade de inserção no meio 
adensado, na proximidade dos diversos serviços localizados nos centros da capital e com 
os quais estas atividades industriais estabelecem relações estreitas. 

Diversos setores, dentre os apresentados, acima poderiam também ser contemplados 
por uma política de incentivo à inovação e à pesquisa e desenvolvimento, como os alimen-
tos e bebidas, as confecções, os móveis, os calçados dentre outros setores localizados no 
município de Belo Horizonte e têm potencial de maior ligação com o setor terciário e su-
as atividades de apoio à indústria.

A localização dos setores representados nos mapas anteriores revela a seguinte especia-
lização produtiva de cada área do município: as gráficas na área central (setor com maior 
contato direto com o consumidor, que passou por transformações tecnológicas significativas 
nos últimos anos, tendo se tornado praticamente um serviço); as confecções nas UP Barroca 
(que inclui o bairro do Prado), Estoril/Buritis/Pilar Oeste e Barro Preto; a fabricação de pro-
dutos de metal nas UP Barreiro de Baixo, Lindéia e Glória; a fabricação de móveis e indús-
trias diversas nas UP Planalto, Tupi, Floramar e Cristiano Machado; e a fabricação de produ-
tos alimentícios e de bebidas nas UP Ouro Preto e Estoril/Buritis/Pilar Oeste. A eventual for-
mulação de políticas de incentivo a estes setores deve ter em conta tal espacialidade.

2.5.2  Comércio

Em relação aos setores do terciário, os dados do VAF não permitem a análise dos ser-
viços, cuja referência mais apropriada são os dados do ISS, apresentados adiante. Feita 
esta ressalva, verificamos um peso bastante expressivo das atividades comerciais no valor 
adicionado da economia de Belo Horizonte, principalmente no que diz respeito ao comér-
cio varejista. Em primeiro lugar, apresentamos o valor adicionado separado por divisões 

30 Esta é uma atividade com potencial de maior inserção e geração de maior valor agregado em diversos setores industriais, desde as confecções e 
gráficas (que necessariamente já tem uma certa ligação com o design gráfico e de produtos) até a indústria de móveis.
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da CNAE, e posteriormente os grupos de atividade permitem um maior detalhamento da 
composição das atividades comerciais:

TABELA 22 - VALOR ADICIONADO FISCAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS* POR
DIVISÕES DE ATIVIDADE (CNAE) - BELO HORIZONTE, 2006

DIVISÃO CNAE VAF
Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 3.174.127.843,00

Comércio por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio 1.890.236.765,00

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo 
de combustíveis

1.259.181.575,00

Alojamento e alimentação 398.822.854,00

Correios e telecomunicações 344.348.220,00

Atividades recreativas, culturais e desportivas 328.327.974,00

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 132.660.952,00

Serviços prestados principalmente às empresas 93.231.487,00

Atividades de informática e serviços relacionados 48.143.016,00

Transporte aéreo 47.507.965,00

Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de 
objetos pessoais e domésticos

29.083.953,00

Transporte terrestre 26.529.570,00

Administração pública, defesa e seguridade social 26.382.452,00

Seguros e previdência complementar 26.132.021,00

Atividades associativas 18.108.795,00

Eletricidade, gás e água quente 13.862.034,00

Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem 11.743.491,00

Atividades imobiliárias 4.982.970,00

Saúde e serviços sociais 3.367.119,00

Educação 2.292.818,00

Serviços pessoais 1.176.693,00

Pesquisa e desenvolvimento 24.695,00

Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 7.968,00

TOTAL 7.880.283.230,00

Fonte: elaboração própria a partir do Valor Adicionado Fiscal (SMAAR/PBH).
* O peso do setor de serviços é subestimado nestes dados, pois o VAF não inclui as atividades econômicas sobre as quais incide a 
cobrança de ISS, abarcando somente as atividades recolhedoras de ICMS (o que inclui os serviços de comunicações e transportes).
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A tabela acima demonstra em termos quantitativos o peso relativo do comércio vare-

jista na capital, cujos grupos de atividade são detalhados na tabela seguinte. O comércio 

atacadista e os setores ligados ao comércio e manutenção de automóveis e motocicletas 

somados aos postos de gasolina juntos não chegam ao peso do comércio varejista, mas si-

tuam-se num patamar muito superior em relação ao valor adicionado dos demais setores, 

lembrando que os serviços são muito subestimados nestes dados.

TABELA 23 - VALOR ADICIONADO FISCAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS
POR GRUPOS DE ATIVIDADE (CNAE) - BELO HORIZONTE, 2006

DIVISÃO CNAE VAF
Comércio varejista de outros produtos 930.465.942,00

Comércio varejista não especializado 704.096.954,00

Comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados 677.593.666,00

Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e doméstico 649.951.738,00

Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 483.269.587,00

Comércio atacadista de produtos intermed. não-agropecuários, resíduos e sucatas 458.732.059,00

Comércio a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos automotores 431.868.645,00

Comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 374.245.763,00

Comércio a varejo de combustíveis 293.343.912,00

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos agropecuário, 
comercial, de escritório, industrial, técnico e profissional

223.659.439,00

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 186.801.271,00

Comércio atac. de mercadorias em geral ou não compreendidas nos demais grupos 164.364.281,00

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 145.042.405,00

Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, partes peças e acessórios 34.935.401,00

Manutenção e reparação de veículos automotores 15.764.030,00

Representantes comerciais e agentes do comércio 15.291.327,00

Comércio atacadista de matérias primas agrícolas, animais vivos; produtos alimentí-
cios para animais

3.992.158,00

Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporário 1.342.128,00

Comércio varejista de artigos usados 1.012.540,00

Reparação de objetos pessoais e domésticos 780.751,00

TOTAL 5.796.553.997,00

Fonte: elaboração própria a partir do Valor Adicionado Fiscal (SMAAR/PBH).
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A distribuição espacial do valor adicionado do comércio é apresentada no mapa a seguir:

MAPA 10 – VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF)  COMÉRCIO
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP), BELO HORIZONTE/MG, 2006
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Fica evidente a concentração relativa das atividades comerciais na área hipercentral 

e na região dos Funcionários. Há também um peso significativo do corredor que parte des-

ta área em direção ao norte, ao longo da Av. Antônio Carlos e incluindo uma parte da Av. 

Pedro II e da Av. Carlos Luz, que concentram diversas atividades do comércio e manuten-

ção de automóveis e peças. Num segundo nível se encontram regiões como o Belvedere, 

devido ao BH Shopping, a UP do Estoril/Buritis (que inclui a Av. Barão Homem de Melo), 

a região do Pe. Eustáquio e do Caiçara na região administrativa oeste, e a UP Ouro Preto 

na região administrativa Noroeste. 

2.5.3  Serviços

A dinâmica intra-urbana dos serviços em Belo Horizonte nos últimos anos foi estu-

dada por Simões et al (2004), a partir de dados de faturamento das empresas sujeitas ao 

pagamento de ISS no período de 1998 a 200331. Simões constata que Belo Horizonte e 

sua área metropolitana configuram um “caso de livro texto” no que se refere à estrutura 

intra-urbana, com sua área industrial principal bem definida e localizada fora da cidade 

propriamente dita. Destaca-se ainda a mono-centralidade expressiva de Belo Horizonte, 

que mesmo diminuindo relativamente nos últimos anos, mantém a polarização com a re-

gião metropolitana como um todo, o que é diretamente ligado à concentração dos servi-

ços nesta mesma área: 

Tomando a região central do município (Centro, Savassi, Francisco Sales e Bar-
ro Preto), temos que estas Unidades de Planejamento apresentam-se com uma 
hierarquia urbana superior em todos os ramos dos serviços no município, con-
centrando 48% do faturamento do total dos serviços da cidade (apenas a UP 
Savassi, apesar de contribuir com somente 8% do emprego total dos serviços 
em BH, concentra 25% do faturamento, numa clara especialização em serviços 
de alto rendimento). Se ficarmos apenas com os serviços produtivos – os mais 
diretamente vinculados ao dinamismo e à densidade urbana – a Região Central 
contribui com impressionantes 55% do faturamento municipal. (SIMÕES et al, 
2004, p. 8. Grifo do original).

Simões constata uma dinâmica econômica ao longo dos anos 90 de reforço da mono-

centralidade, levando em consideração o faturamento das empresas32, afirmando que as 

centralidades de nível intermediário diminuíram sua participação no faturamento total ao 

longo do período analisado, como demonstrado no mapa33 a seguir.

31  Em virtude de uma mudança na legislação que entrou em vigor a partir de 2004 alterando a forma de pagamento deste imposto, os dados de 
arrecadação e faturamento das empresas do setor terciário a partir daquele ano não estão disponíveis por motivos operacionai
32  O que não corresponde à quantidade de empresas, cuja concentração também é evidenciada nos dados do ISS.
33 A metodologia de classificação aplicada por Simões et. al (2004) se baseia nas análises de fuzzy clusters. Trata-se de uma metodologia de agrupa-
mentos mais avançada para a definição de grupos formados por observações relativamente homogêneas, com características internas semelhantes 
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Os próximos mapas apresentam os dados do faturamento no setor terciário referen-

tes aos serviços produtivos e serviços pessoais (que correspondem grosso modo aos servi-

ços modernos e aos serviços tradicionais, respectivamente), revelando os padrões de dis-

tribuição espacial da dinâmica de faturamento ao longo do período analisado para cada 

um destes grupos.

em determinado cluster em relação às características das observações inseridas nos demais. A diferença da metodologia de fuzzy clusters dos 
chamados hard clusters, que definem o pertencimento de determinada observação a só um grupo, é que ela permite uma visualização do grau de 
pertinência de cada indivíduo em cada grupo, de acordo com as características deste. Tem-se aí uma ferramenta mais complexa e sofisticada de 
definição dos agrupamentos e dos cortes entre estes (de acordo com o nível de pertencimento escolhido para que determinada observação seja 
inserida em determinado grupo), que permite uma análise mais precisa dos conjuntos de dados distribuídos em agrupamentos com características 
bem definidas e bem distintos uns dos outros.

MAPA 11 - FATURAMENTO NO SETOR DE SERVIÇOS - UNIDADES
DE PLANEJAMENTO (UP) - BELO HORIZONTE, 1998 E 2003

Fonte: Simões et al (2004), elaborado com dados do ISS.
Obs.: números entre parênteses indicam a quantidade de observações em cada categoria.
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Observa-se um padrão de concentração maior dos serviços produtivos, como era de 

se esperar, decorrente do grau de complexidade daquelas atividades que exigem inserção 

numa rede de relações inter-firmas onde a proximidade permanece fundamental, mesmo 

MAPA 12 – FATURAMENTO NO SETOR DE SERVIÇOS PRODUTIVOS 
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP) - BELO HORIZONTE, 1998 E 2003

Fonte: Simões et al (2004), elaborado com dados do ISS.
Obs.: números entre parênteses indicam a quantidade de observações em cada categoria.

MAPA 13 – FATURAMENTO NO SETOR DE SERVIÇOS PESSOAIS
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP) -  BELO HORIZONTE, 1998 E 2003

Fonte: Simões et al (2004), elaborado com dados do ISS.
Obs.: números entre parênteses indicam a quantidade de observações em cada categoria.
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com o avanço nas tecnologias de telecomunicação. Entretanto, mesmo nos serviços pesso-

ais ocorre uma concentração relativa no período analisado, valendo ressaltar que este não 

comporta os anos recentes de retomada do crescimento econômico, podendo sugerir des-

ta forma que a dinâmica de concentração ao longo do tempo se reforça em anos de crise 

e recessão – como foi o caso do ano de 2003.

Considerando que os serviços avançados se tornaram o ramo de atividade com maior 

valor agregado e que reúne a maior quantidade de emprego de alto nível de qualificação e 

renda dentre as atividades exercidas na capital, inferimos que o local de trabalho do pessoal 

ocupado nos sub-setores do terciário avançado constitui o local de trabalho do contingente 

de emprego de alta renda da cidade. As redondezas destas localidades, estendendo-se em di-

reção à localização das ditas amenidades urbanas, serão naturalmente visadas como local de 

moradia destes grupos, o que ocorre em BH na direção do vetor sul. Porém, esta configura-

ção clássica vem sofrendo algumas alterações que também se manifestam em Belo Horizon-

te, como alguns bairros “produzidos” pelo capital imobiliário voltado para o segmento de alta 

renda isolados deste vetor de expansão, como os bairros do Buritis e do Castelo34 e os parce-

lamentos residenciais cercados, característicos da expansão metropolitana no vetor sul.

Outra tendência é o transbordamento tanto do terciário avançado quanto da ocupa-

ção residencial de alta renda na direção do município de Nova Lima, tanto na região co-

nhecida como Seis Pistas, vizinha do limite deste município e próxima de uma área de al-

ta valorização fundiária em Belo Horizonte, quanto nos parcelamentos horizontais cerca-

dos situados em outras áreas daquele município. A região das Seis Pistas vem se tornando 

uma centralidade de serviços avançados de significância metropolitana, passando recen-

temente a sediar parte dos escritórios da Fiat Automóveis. No que diz respeito aos servi-

ços, a localização em Nova Lima se deve principalmente à sua política fiscal de alíquotas 

de ISS mais baixas que as praticadas em Belo Horizonte35.

2.6  Considerações finais

Em linhas gerais, observamos que o período atual é marcado por uma retomada do 

crescimento econômico, que gera novos ciclos de investimento na indústria – atualmen-

te concentrados na pauta produtiva tradicional da região, mas podendo eventualmente 

contribuir para sua diversificação – e impactos positivos no dinamismo do setor terciário 

da capital. Os serviços apresentam uma especialização relativa em alguns setores inova-

dores, de alta tecnologia e valor agregado, quais sejam, a Biotecnologia e a Tecnologia da 

Informação. Apesar da tendência à desconcentração, observa-se uma permanência de al-

34 Regiões de altíssima lucratividade para o capital imobiliário, devido ao baixo custo inicial dos terrenos, por se situarem fora da fatia tradicional de 
alta renda fundiária.
35 A respeito da expansão metropolitana no eixo sul, ver Costa et al, 2006.
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guns setores industriais em algumas regiões do município, que podem ser contemplados 

com políticas de incentivo à inovação e maior integração com os serviços avançados (que 

agregam valor à produção industrial). Há uma tendência à descentralização das ativida-

des econômicas no município, acompanhada porém de uma concentração do faturamento 

dos serviços na centralidade principal.

Ressaltamos que o período atual vem comprovando algumas tendências bastante impor-

tantes para o futuro próximo na cidade de Belo Horizonte, de modo que as decisões de plane-

jamento realizadas neste momento são críticas e decisivas para o porvir. Considerando certa 

retomada do planejamento urbano (e metropolitano) nos anos recentes, potencialmente pau-

tado por princípios mais democráticos e participativos, e ligado também a uma maior capaci-

dade de realização de investimentos estruturantes por parte do setor público, existe uma pers-

pectiva otimista em relação a esta fase de definição de prioridades decisiva para a estrutura-

ção do espaço urbano. Mas devemos ressaltar também a gravidade da eventual ausência de 

um planejamento urbano ativo e capaz de pautar tendências de organização do espaço (e não 

pautado por elas) no quadro atual. Isto porque existe atualmente uma forte tendência ao au-

mento da fragmentação socioespacial do tecido urbano que se manifesta mais visivelmente na 

forma da forte e bem delineada segregação por extratos de renda, assim como do crescimento 

dos shopping centers e das moradias de alta renda isoladas da densidade urbana nos parcela-

mentos horizontais cercados, onde o uso do automóvel se torna uma regra (e que representa 

também um desafio para o espaço público e sua apropriação). 

Tal fragmentação tende a reforçar a tendência já evidente em Belo Horizonte ao incre-

mento das deseconomias de aglomeração, que passa a envolver inclusive aspectos não eco-

nômicos, como a violência urbana ou os grandes congestionamentos de externalidades ne-

gativas – cujo exemplo mais visível é o próprio problema do trânsito – que tendem a influen-

ciar (negativamente) a economia urbana. Constitui-se deste modo aquilo que Milton Santos 

caracterizou como uma involução metropolitana (SANTOS, 1996), como um amplo proces-

so, ligado a várias esferas e a várias dinâmicas: sociais, econômicas, políticas, urbanísticas 

etc. – de degradação das condições de vida nas grandes cidades, que configura um enorme 

desafio para o planejamento urbano atual. Em face à perspectiva de agravamento deste qua-

dro, torna-se imprescindível uma retomada do planejamento pautado pelo fortalecimento 

do espaço público (e das soluções públicas para os problemas coletivos, cujo exemplo mais 

simples e visível é a questão do trânsito36) e pelo compromisso com o bem estar social.

No próximo texto é apresentada uma análise mais aprofundada do espaço intra-ur-

bano da capital mineira e a dinâmica recente de suas centralidades, com um enfoque mais 

voltado para os aspectos urbanísticos, complementar às (e inseparável das) considerações 

aqui iniciadas.

36 Cuja (tentativa de) solução individual repetida infinitas vezes contribui cada vez mais para o agravamento do problema, de natureza inquestiona-
velmente coletiva.
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ATIVIDADES ECONÔMICAS: 
ANÁLISE DA DESCONCENTRAÇÃO 

ESPACIAL

3

Os núcleos urbanos, as cidades são pontos no espaço que exercem a função de centro 

de polarização. O conceito que Lemos (1988b) adota para descrever o que seja um núcleo 

urbano se fundamenta no fato de que essas localidades podem ser diferenciadas como 

locais concentradores de serviços que têm necessidade de estar próximos pela comple-

mentaridade das relações entre eles. Essa concentração de meios necessários às relações 

de troca, produção e multiplicação do capital faz com que as cidades exerçam uma subor-

dinação das localidades a elas contíguas, que abrange espaços tão mais longínquos quanto 

mais especialidade e diversidade puderem oferecer com seu conjunto de equipamentos 

dedicados à prestação de serviços e a troca de mercadorias.

Dentro da cidade, na formação da malha urbana e em sua expansão, surgem pon-

tos diferenciados no espaço que se organizam mais favoravelmente à manifestação das 

atividades urbanas. No espaço da cidade, diversificado e dinâmico, vão se conformando 

lugares que agregam valores sociais, econômicos, simbólicos, culturais entre outros signi-

ficados que os fazem sobressair dentro da estrutura urbana.

Tais lugares, conformados pela somatória das práticas capitalistas de mercado, da 

política e das manifestações sociais, se delineiam nas diversas localidades de forma di-

ferenciada, traduzindo em sua organização os fatores pelos quais foram produzidos e as 

características que as populações e as políticas públicas neles buscam. Mapear tais pontos 

na cidade significa tentar conhecer a diversidade das manifestações sociais, a distribuição 

de riquezas e de oportunidades para seus habitantes e a organização que o meio urbano 

oferece ao seu povo para ter acesso aos bens inerentes ao modo de vida urbano, ou seja, 

ao aparato de cultura, lazer, educação, saúde, entre outras estruturas de apoio as ativida-

des sócio - econômicas comuns à cidade.
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Os espaços conformados possuem estruturas diferentes, possibilitam práticas urba-

nas diversas e se ligam entre si e com o Centro Tradicional conformando elos de comple-

mentaridade, competição e interdependência.  A organização de vários lugares receberam 

nesse trabalho diferenciações e hierarquizações que facilitarão a caracterização das espa-

cialidades detectadas no ambiente urbano belorizontino, objetivo principal das pesquisas 

realizadas.

Os conceitos utilizados neste estudo foram constituídos com base na literatura nacio-

nal consultada, em normalizações municipais e em textos de autores que participaram de 

outros diagnósticos sobre a realidade de Belo Horizonte. Dessa forma, designou-se como 

centros as áreas onde a diversidade do setor terciário é significativa e capaz de gerar 

atratividade e concentração de pessoas. São as aglomerações de atividades comerciais1 e 

de serviços2 que possuem um raio de atendimento variável de acordo com os valores que 

possuem e com o potencial que têm de servir às necessidades das pessoas. Neles, normal-

mente, as atividades do setor terciário são diversificadas e modernas. 

Como centralidades, foram caracterizados os espaços de convivência voltados para a 

comunidade local ou regional, como praças, largos e similares, bem como os monumentos 

e outras referências urbanas. As centralidades não estão vinculadas ao conceito de con-

sumo. Elas podem, portanto, estar ligadas ao lugar onde há concentração de indivíduos 

devido à existência de equipamentos voltados a atividades de cultura, lazer, arte ou onde 

se manifesta a tradição, por exemplo. São espaços de convivência que possuem algum 

simbolismo ou servem de referencial. A percepção do espaço permite inferir que um cen-

tro pode funcionar como uma centralidade pela possibilidade do encontro que ocasiona 

ou, apenas, gerar volume de pessoas sem promover sociabilidade, não podendo, assim, 

atingir essa significação.

Entre esses espaços, há uma hierarquia ocasionada pela concentração diferenciada 

de equipamentos e pela qualidade do meio urbano que faz com que os centros e centra-

lidades tenham diferentes raios de abrangência. Para análise do caso de Belo Horizonte, 

foram diferenciados quatro tipos de polaridades:3

a) Centros e centralidades locais: espaços de apoio imediato à moradia que tendem a ter 

uma freqüência diária ou semanal de utilização. São os locais que concentram o açougue, a 

quitanda, o bar ou boteco, o pequeno supermercado ou mercadinho, o barbeiro, o cabeleirei-

1 Apesar de alguns autores considerarem o comércio como um ramo classificado dentro do setor de serviços, tratar-se-á as atividades comerciais 
nesse trabalho exclusivamente como aquelas em que se realiza permuta, compra e venda de produtos, independentemente do tipo da troca que se 
faça, se de moeda por objeto ou se de objeto por objeto.
2 Referenciadas na categoria de serviços, estarão as atividades produtivas que não têm como objetivo final a materialização de um objeto. Essas 
atividades ocorrem em um determinado espaço, demandam tempo pertinente a cada etapa de trabalho e se tornam, por isso, “inestocáveis” sendo 
produzidas ao mesmo tempo em que são consumidas. São, normalmente, ações feitas por profissionais especializados a clientes ou por pessoas 
qualificadas em objetos, visando a transformação dos mesmos.
3 Os conceitos introduzidos nesse trabalho congregam idéias que Campos Filho (2004) propõe para hierarquizar os Centros em três categorias diferen-
ciadas. Muito de sua teoria foi aproveitada na descrição dos espaços que se buscou diferenciar.
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ro, a praça de bairro, etc.  “[...] são resultado da concentração de atividades e serviços estrita-

mente cotidianos, sendo dotados de pouca expressão econômica” (PBH, 1995, p. 118).

b) Centros e centralidades intermediários: espaços ainda de apoio à moradia, mas 

de freqüência menor de demanda. Estão nessa categoria os locais que congregam lojas de 

sapatos, de roupas, de eletrodomésticos, o supermercado grande, igrejas e praças. “[...] 

dizem respeito à maior variedade dos tipos de serviços que dinamizam os intercâmbios e 

as práticas sócio-culturais” (PBH, 1995, p. 118).

c) Centros e centralidades regionais: espaços de apoio a outras atividades urbanas, 

caracterizados como típico centro de hierarquia superior de cidade com toda a diversifica-

ção possível, coerente com o mercado para o qual é oferecido, com freqüência de deman-

da muito menor, rara e até esporádica (freqüência semestral, anual ou até maior). São, 

ainda, locais que congregam equipamentos ligados a lazer e cultura de massa e atendem 

uma demanda mais ampla e complexa. Nesses locais reúnem-se estabelecimentos com 

atividades ligadas a lojas que vendem artigos de cama e mesa, concessionárias ou oficinas 

de automóveis, de equi1pamentos para indústria, comércio atacadista, aparatos para a re-

alização de outras atividades de comércio e serviços, teatros, conjuntos de salas de cinema, 

grandes espaços religiosos, parques urbanos, entre outros. “Esses centros, ao lado da ex-

pressiva concentração de serviços, reúnem um grande número de espaços de sociabilidade 

e referências históricas e culturais que viabilizam a permanência e o encontro de pessoas” 

(PBH, 1995, p. 118) e, normalmente, correspondem a locais consolidados pela tradição. 

Das pesquisas realizadas, cujos resultados são aqui apresentados, verificou-se a exis-

tência em Belo Horizonte de equipamentos ligados à realidade específica da cidade: capi-

tal do estado e núcleo de uma importante região metropolitana brasileira, a Região Metro-

politana de Belo Horizonte - RMBH. Foi detectada a existência de tipologias de comércio 

e serviços que são muito particulares, devendo, pela natureza diferenciada das mesmas, 

serem classificadas sob uma terminologia que dê a elas um caráter de “especificidade 

máxima”. São serviços e ramos do comércio bastante especializados e que têm uso espo-

rádico e grande poder de atratividade que pode ultrapassar a fronteira estadual. Como 

exemplo, pode-se citar lugares que concentram usos institucionais, ligados à arte, museus, 

locais que abrigam práticas inerentes à tradição e à história, centros especializados em 

saúde ou educação, entre outros. A aglomeração de atividades como estas será designada 

como centro ou centralidade principal. 

Os centros urbanos, sejam eles locais, intermediários, regionais ou principais, congre-

gam ramos da economia formal e informal, que convivem no espaço e se retro-alimentam, 

estabelecendo relações. Santos (1979) utiliza a nomenclatura de “Circuito Superior” e 

“Circuito Inferior” para diferenciar as duas organizações econômicas. O Circuito Superior 

da economia, também chamado de Moderno ou Formal, está mais ligado à população 

com maior renda e se destaca em pontos mais valorizados das cidades, com artigos de 
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melhor qualidade que, normalmente, são produzidos por tecnologia de alto nível. “Simpli-

ficando, pode-se apresentar o circuito superior como constituído pelos bancos, comércio 

e indústria de exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e 

transportadores” (SANTOS, 1979, p.31). As relações de troca que ocorrem nesse circuito 

da economia são, em sua maioria, feitas entre produto ou serviço e moeda.

O Circuito Superior se articula com o mundo, mas não está alheio à produção local, 

que determina a conformação do Circuito Inferior da economia. Esta segunda forma de 

organização econômica é mais popular, predominantemente artesanal e se realiza por 

contratos informais e trocas em que nem sempre a moeda é fundamental.

As grandes cidades vêem novos centros e centralidades surgindo e misturando os 

dois circuitos sob fórmulas e proporções que combinam qualidade, diversidade e formas 

diferentes de troca dos produtos, de acordo com os freqüentadores e moradores de cada 

lugar. A cidade se expande para seus arredores para dar suporte às novas necessidades da 

população. Para identificar algumas das diferenciações dos muitos lugares que participam 

da dinâmica urbana belorizontina foram mapeados e hierarquizados os locais onde há 

concentração de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços da cidade. Ainda 

que considerado um primeiro ensaio, serão discutidos os resultados depreendidos de uma 

tentativa de se hierarquizar os centros urbanos contidos no município de Belo Horizonte, 

demonstrando concentrações e dispersões do terciário pela malha urbana e com que qua-

lidade as polaridades estão se organizando nas divisões administrativas dessa capital. 

3.1  A importância do terciário para Belo Horizonte e a legislação urbanística do
município que regulamenta o uso do solo

Planejada essencialmente para ser uma cidade administrativa, os idealizadores de 

Belo Horizonte não tinham a intenção de organizar o município para o desenvolvimento 

de atividades de mercado, industriais ou agrárias de forma significativa. Os produtos e as 

atividades de comércio e serviços que a cidade deveria conter, segundo seus projetistas, 

eram aqueles necessários à manutenção do município e ao bem estar de seus habitantes.

No entanto, a cidade acabou por atuar como zona de redistribuição de mercadorias 

para diversas regiões, o que fazia desenvolver sua atividade comercial. Gêneros como 

fumo, gado e produtos de subsistência passavam pelo espaço da nova capital e a inseriam, 

cada vez mais, no eixo comercial regional, estadual e no eixo Rio/ São Paulo, conquistan-

do e/ou aumentando suas relações em nível nacional. 

A capital mineira começou a colecionar vários equipamentos ligados ao ensino, à 

cultura, às artes, à tecnologia, aos serviços públicos, à saúde, aos negócios industriais e 

a outras atividades afins, que, atualmente, são as principais fontes de emprego e renda 

para sua população e atraem pessoas provenientes de diversas localidades do estado e 

mesmo do país, para usufruírem do “parque de serviços” que vem se conformando em seu 
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território. A cidade, atualmente, congrega em seus limites as mais diversas atividades, das 

tradicionais às modernas4, das simples às especializadas e das populares às sofisticadas.

A indústria, como visto no texto anterior, concentrou-se nos municípios ao redor da 

capital mineira, tanto nas cidades limítrofes, principalmente a partir da década de 1940 

com a implantação da cidade industrial a oeste, no município de Contagem, quanto, pos-

teriormente, no interior do estado, em cidades como Ipatinga e João Monlevade. O ter-

ritório da capital, cada vez mais valorizado e concorrido, teve a concentração de usos in-

tensificada com atividades geradoras de alta lucratividade, mas de pequeno porte. Muitas 

dessas atividades estão ligadas a setores de produção de informação, capacitação técnica 

e tecnologia, que subsidiam a grande indústria, que se desenvolveu fora do território da 

metrópole. Essas e as atividades de atendimento às necessidades das pessoas residentes 

no município e seu entorno fizeram desenvolver a diversidade e a especialização do setor 

econômico em Belo Horizonte. A capital mineira, atualmente, é importante área de dis-

tribuição e desenvolvimento de materiais e tecnologias e é capaz de polarizar grande raio 

de abrangência. 

O município de Belo Horizonte participou, em 2000, com 21,46% do PIB estadual e 

62,31% do PIB da região metropolitana. As cidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim 

concentravam 78,8% dos empregos no setor industrial em Minas Gerais na época, sendo 

que a capital mineira, sozinha, deteve 54% do total de empregos nesse setor. (PBH, 2003, 

p. 29). Houve quedas no número de estabelecimentos industriais e de trabalhadores a 

eles ligados, mas esses acontecimentos não tiraram de Belo Horizonte sua participação 

expressiva no setor industrial.

No segmento de serviços a participação de Belo Horizonte foi constatada como ainda 

mais significativa em comparação com as demais cidades mineiras. Em 1999, o municí-

pio participou com 77,4% do PIB setorial e concentrou 81,43% dos estabelecimentos de 

serviços em Minas Gerais. No ano de 2000, foram identificados 27.591 estabelecimentos 

que exerciam atividades pertencentes a esse setor econômico, o que significava 29,24% do 

total de estabelecimentos dedicados à prestação de serviços no estado. De 1990 a 2000, 

esse setor cresceu 7,27% ao ano em Belo Horizonte (PBH, 2003).

Entre 1994 e 2002 houve um aumento percentual de atividades classificadas como 

de prestação de serviços nas cidades vizinhas à capital mineira, com significativo número 

de equipamentos dedicados a esse ramo de atividade instalados nos municípios satélites 

dentro do cordão metropolitano (SIMÕES et al. 2004, p.5). O crescimento desse setor nas 

demais cidades da RMBH, no entanto, não tirou de Belo Horizonte a sua importância no 

contexto regional. A capital continua atuando como pólo, centro tradicional, regional e 

4 O setor tradicional da indústria está ligado aos ramos de alimentos, bebidas, fumo, têxteis, vestuário, calçados, editorial, gráfica, mobiliário e minerais 
não metálicos. O setor moderno é composto por indústrias que trabalham papel, papelão, química, mecânica, metalurgia, material de transporte, 
material elétrico e comunicação, equipamento eletrônico, hospitalares, perfumaria, sabão e velas, borracha e plástico. (PBH, 2003, p. 14)
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metropolitano. A Área Central5 de Belo Horizonte possui, além da diversidade em vários 

ramos do setor terciário, uma quantidade de serviços especializados e modernos que não 

obtiveram concorrência na organização de nenhum outro centro urbano em expansão 

e, no setor dos serviços públicos, a capital mineira não perdeu participação relativa em 

comparação às demais cidades da RMBH. Belo Horizonte participa do desenvolvimento 

e do consumo de produtos e serviços sofisticados inerentes às maiores cidades do país, 

sobretudo, Rio de Janeiro e São Paulo. A capital mineira concentra importantes equipa-

mentos ligados ao ensino, órgãos públicos e privados ligados à pesquisa e uma produção 

acadêmica reconhecida em todo Brasil e também no exterior. 

No entanto, em diferentes épocas, diversos estudos mostraram que os equipamentos 

de comércio e serviços não estão distribuídos de forma equilibrada no território do mu-

nicípio. Os diagnósticos realizados para a elaboração da Lei de Parcelamento Ocupação e 

Uso do Solo e do Plano Diretor promulgados em 1996, alguns dos quais serão recuperados 

neste trabalho, reuniram dados de estudos já realizados, resultados de pesquisas feitas 

em campo e incorporaram preceitos que estavam em discussão na época,  destacando-se 

princípios da Constituição Federal de 1988. 

Os estudos deram dimensão do quadro de desigualdade sócio-econômica que estava 

presente no município. Pôde-se perceber as carências em relação à habitação, saneamen-

to, saúde, equipamentos públicos, entre outras. Diagnosticou-se a real organização do am-

biente citadino, a falta de acesso ao modo de vida urbano por grande parte da população, 

a falta e a fragilidade de centros e centralidades espalhadas pelo município, bem como a 

perda de qualidade do core, (JACOBS, 2001) do Centro Tradicional. 

Reconheceu-se, através destes estudos, a importância do setor terciário para Belo 

Horizonte e as conclusões das pesquisas levaram a perceber que grande parte dos estabe-

lecimentos não residenciais se encontravam de forma centralizada em alguns pontos do 

município, principalmente, dentro da Área Central e, secundariamente, em suas adjacên-

cias e ao longo de algumas vias radiais à mesma. Como forma de amenizar os conflitos 

urbanos e a marginalidade da parcela da população ainda excluída dos serviços concer-

nentes ao modo de vida urbano, o governo municipal propôs planejar ações que pudessem 

disseminar pelo espaço condições de desenvolvimento e qualidade de vida a todos.

As leis urbanísticas aprovadas em 1996 propuseram estimular a criação de centros 

e centralidades e o fortalecimento das localidades com esses significados já existentes na 

cidade, bem como a recuperação do Centro Tradicional de Belo Horizonte. Dessa forma, 

acreditava-se conseguir promover o desenvolvimento econômico e social do município em 

suas partes e como um todo, melhorando as condições de acessibilidade ao modo de vida 

urbano de todos os cidadãos. 

5 É considerada Área Central de Belo Horizonte a região inscrita pela Avenida do Contorno.
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Em cada uma das 9 regiões administrativas, “Regionais” - Barreiro, Leste, Nordeste, 

Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul - segundo os diagnósticos 

produzidos, deveria haver pelo menos uma centralidade significativa. A caracterização de 

cada uma delas deveria se dar segundo fatores como valores históricos, sociais e culturais, 

principalmente, para serem compatíveis com a organização de cada localidade e fazê-las 

interagir com os demais centros urbanos e com o Centro Tradicional (o Hipercentro). 

Deveriam ser criadas em Belo Horizonte, segundo os planejadores, manchas de usos espe-

cializados em diversos pontos do município, com capacidade de constituírem centros de 

consumo social e economicamente dinâmicos e complementares às atividades do centro 

principal. Para que isso ocorresse, além de haver uma preparação de diversas regiões da 

cidade para receberem essas polaridades, deveria haver maior flexibilidade da legislação 

para permitir a convivência de usos diferentes em áreas contínuas.

Tendo como base a conclusão do documento “Plano Diretor - Uma estratégia 
de Desconcentração Urbana”, ficou clara a orientação de que um processo de 
descentralização faz-se necessário, sendo que cabe ao poder público gerir seu 
desenvolvimento. De acordo com o documento, desconcentrar significa dinami-
zar ou produzir novos adensamentos viabilizando a formação e proliferação de 
centros alternativos de consumo para a cidade como um todo. Por outro lado, 
descentralizar se traduz como planificação da dinâmica sócio-econômica urba-
na. Neste raciocínio, descentralizar significa criar condições de acessibilidade 
e fatores e qualidade locacionais que viabilizem a legitimação e consolidação 
de novos centros. Enfim, a descentralização só é possível a partir da existência 
de espaços disponíveis e de centralidade em potencial, constituindo-se numa 
vocação estrutural das áreas (PBH, 1995, p. 136).

Artigos que regulamentaram esses preceitos, como os de números 49, 56 e 59, fo-

ram estabelecidos no Plano Diretor6. Para dar suporte às premissas contidas no Plano, a 

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS/96)7 introduziu novos conceitos 

à forma de regulamentar a instalação de atividades urbanas. A Lei n.º 7.166/96 rom-

peu com o zoneamento funcionalista por atividades, que separava zona residencial, co-

mercial e industrial, recorrente nas leis de uso e ocupação do solo antecedentes - Lei 

n° 2662/76 (LUOS/76) e Lei n° 4034/85 (LUOS/85). Esta lei introduziu o conceito de 

“incomodidade”8 e definiu que a localização dos usos seria feita enfatizando o impacto de 

cada atividade no ambiente urbano e no controle das repercussões negativas que alguns 

tipos de empreendimentos pudessem provocar próximo aos locais onde fossem implanta-

6 Plano Diretor do Município de Belo Horizonte - Lei n° 7.165, de 27 de dezembro de 1996.
7 Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - Lei n° 7.166, de 27 de dezembro de 1996.
8 “Incomodidade é a interpretação através da percepção de cidadãos diretamente atingidos, das externalidades ambientais causadas pelas atividades 
com as quais convivem”. (PBH, 1995, p.181)
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dos. Houve a definição de um conjunto de usos a serem incentivados, composto por uma 

gama de setores pouco ou em nada poluentes e intensivos na utilização do espaço, com 

larga predominância dos serviços em relação à indústria. 

O “macrozoneamento”9 proposto na LPOUS/96, em vigor a partir de sua promulga-

ção, regulamenta muito mais parâmetros referentes à forma de ocupação do que às pos-

sibilidades de implantação de atividades em cada local. As condições para a implantação 

de equipamentos de usos não residenciais foram determinadas através das características 

das vias e da função de cada uma delas no sistema de circulação do qual participa. Os 

parâmetros a serem examinados para se saber a qual categoria a via pertence e, assim, ve-

rificar as possibilidades de implantação de equipamentos do setor secundário ou terciário 

em um local são dados pela sobreposição da largura e da classificação funcional das ruas 

e avenidas. O cruzamento desses critérios e a possibilidade de instalação de usos estão 

dispostos no Anexo XI da LPOUS/96.

Também, as atividades urbanas foram reavaliadas e reclassificadas durante a elabo-

ração da LPOUS/96. A lei trouxe inovações na forma de classificação dos usos não resi-

denciais separando-os em três grandes grupos10. Essa separação foi elaborada conforme 

a possível repercussão produzida por cada atividade no ambiente urbano. A classificação 

dos usos está disposta no Anexo X da Lei n.º 7.166/96. 

A revisão da LPOUS/96, feita no ano 2000, definiu de forma mais abrangente quais 

são os usos pertencentes a cada um dos três grupos - Anexo V da Lei n.º 8.137, promul-

gada em 21 de dezembro daquele ano, o qual substituiu o Anexo X da lei de 1996. Foram 

mantidos os três grupos instituídos no Artigo 65 da LPOUS/96 ao classificar os tipos de 

usos, entretanto, foram inseridas mudanças de categoria e de áreas limites de construção 

para alguns ramos de atividades. Os grupos reúnem os diversos ramos inerentes a setores 

não residenciais, de acordo com a natureza de suas atividades e porte dos estabelecimen-

tos que vão abrigar cada um. Dessa forma, o Grupo I corresponde a uma gama variada de 

serviços e de comércio de pequeno porte e à indústria não poluente, o Grupo II se refere 

a usos não residenciais que podem causar certo impacto na vizinhança e, por último, 

classificados como usos do Grupo III estão os equipamentos de grande porte que, por 

suas atividades, podem gerar acúmulo de tráfego, ruído, poluição e outros impactos que 

trazem conflitos à região onde forem implantados.

9 As macrozonas definidas pela LPOUS/96 são: Zona Adensada (ZA), Zona de Adensamento Preferencial (ZAP), duas zonas de Adensamento Restrito 
(ZAR), Zona Central de Belo Horizonte (ZCBH), Zona Central do Barreiro (ZCBA) e Zona Central de Venda Nova (ZCVN), Zona de Grandes Equipamentos 
(ZE), três tipos de zonas de Interesse Social (ZEIS), Zona Hipercentral (ZHIP), três zonas de Proteção (ZP) e uma Zona de Preservação Ambiental (ZPAM). 
10 A LUOS/85 definia os usos não residenciais nos artigos 29 a 32 de sua publicação e os especificava no Anexo VI da mesma. Por essa lei, as ativi-
dades urbanas eram classificadas nas seguintes categorias: comércio local, comércio de bairro, comércio principal, comércio atacadista de pequeno 
porte, comércio atacadista de médio porte, comércio atacadista de grande porte; serviço local, serviço de bairro e serviço principal, serviço especial 1 
e serviço especial 2; microindústria não poluente, pequena indústria não poluente, indústria de médio potencial poluente, indústria de grande potencial 
poluente; serviço de uso coletivo local, serviço de uso coletivo de bairro, serviço de uso coletivo principal. As categorias de uso eram admitidas de 
forma diferenciada nas zonas comerciais, residenciais ou na zona industrial definidas na lei de 1985. 
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Os novos conceitos introduzidos pela legislação de 1996 permitiram que houvesse 

uma flexibilização nas possibilidades de instalação de equipamentos não residenciais pela 

cidade. Esta flexibilização ocorreu de maneira mais efetiva nas áreas que eram estrita-

mente residenciais pela LUOS/85, que se beneficiaram com a classificação de variados 

tipos de equipamentos dos setores secundário e terciário como usos do Grupo I, cuja 

instalação ficou permitida em vias de qualquer tipo. Além disso, as vias do tipo local com 

mais de 10 (dez) metros de largura ganharam a possibilidade de abrigarem usos do Grupo 

II. Na maioria das zonas residenciais da LUOS/85 e mesmo em algumas zonas comerciais, 

não eram admitidas as atividades inerentes a esse agrupamento. 

Alguns usos contidos dentro do Grupo II têm a possibilidade de funcionar como 

equipamentos âncoras11 por terem a capacidade de aglomerar pessoas e atrair atividades 

complementares para seu entorno. 

A adoção de novos conceitos, como o macrozoneamento e a permissividade de ins-

talação de usos dada pelo porte das vias, feita para se aplicar à realidade urbana as pre-

missas de maior distribuição das atividades econômicas e maior igualdade no trato das 

questões de infra-estrutura e organização territorial, entretanto, foram, em parte, modi-

ficados com a imposição de outros condicionantes legais. Algumas Áreas de Diretrizes 

Especiais - ADEs12, por exemplo, fazem com que a permissividade na implantação de usos 

diversos seja mais “controlada” em algumas regiões. Áreas definidas como Zonas de Pro-

teção Ambiental - ZPAMs e Zonas de Preservação - ZPs também apresentam restrições de 

usos e processos diferenciados de aprovação de projetos, os quais devem ser submetidos 

a conselhos municipais quando visam a sediar usos não residenciais. Os condicionantes 

específicos definidos legalmente para áreas com essas classificações ou sobrezoneamentos 

predominam perante o conjunto de normalizações mais permissivas e impõem espaços di-

ferenciados com fins de proteção de conjuntos urbanos, seja pela existência de expoentes 

naturais, históricos ou paisagísticos relevantes. 

A Lei n.º 8.137/00 entre outras determinações, além de especificar as classificações 

de usos de forma mais ampla, definiu com maior precisão os tipos de impacto, ou tipos de 

repercussão negativa, que as categorias de empreendimentos pertencentes aos grupos II 

e III podem trazer para uma região. Para cada uma das repercussões negativas identifica-

das, foram definidas condições, ou medidas mitigadoras, que devem ser cumpridas para 

11 Equipamentos âncoras são equipamentos que possuem usos capazes de atrair pessoas a um lugar específico ou outros usos complementares a eles, 
dando dinamismo e enriquecendo as localidades onde são implantados. Pode-se citar, como exemplo, a presença de escritórios, fábricas, moradias e 
de alguns tipos de locais de diversão, educação, lazer e cultura. As atividades instaladas em muitos locais, principalmente nas áreas economicamente 
mais carentes, entretanto, mesmo quando são capazes de atrair outros estabelecimentos para perto de si, não conseguem introduzir a região na dinâmica 
produtiva da cidade e formar centros ou centralidades de qualidade que promovam à população acesso aos bens urbanos. Nas diversas regiões da cidade, 
na maioria das vezes, se instalaram equipamentos ligados ao atendimento de necessidades primárias da população que, muitas vezes, não podem ser 
considerados equipamentos âncoras, devido ao porte limitado que possuem. Essa discussão será melhor trabalhada no decorrer dos próximos textos
12 “As áreas de diretrizes especiais- ADEs- são as que, por suas características, exigem a implementação de políticas específicas permanentes ou não, 
podendo demandar parâmetros urbanísticos, fiscais e de funcionamento de atividades diferenciados que se sobrepõe ao zoneamento e sobre eles pre-
ponderam” (BELO HORIZONTE, 1996, p.72).
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que seja possível a implantação de certos tipos de estabelecimentos comerciais, industriais 

ou de serviços pertencentes aos grupos II ou III nas vias de qualquer classificação com 

largura superior a 10 (dez) metros, exceto nas vias locais, nas quais, não são permitidos 

os usos do Grupo III. Pretendeu-se, dessa forma, admitir a diversificação de usos, minimi-

zando, entretanto, os transtornos decorrentes do funcionamento de alguns equipamentos 

para a ambiência local e para a qualidade dos percursos viários, buscando atingir as pre-

missas definidas no Plano Diretor Municipal relativas à desconcentração de atividades e 

ao incremento econômico nas diversas regiões da cidade.

3.2  Distribuição dos usos não residenciais em Belo Horizonte

Para retratar a dispersão e localizar concentrações de usos não residenciais em Belo 

Horizonte, foram abordadas pesquisas existentes sobre o assunto e elaboradas outras. 

Primeiramente, buscou-se perceber a dimensão da dispersão de estabelecimentos de co-

mércio e serviços pela cidade a partir da comparação de dados das Pesquisas de Origem e 

Destino – OD realizadas nos anos de 1992 e de 200113. As informações sobre os desloca-

mentos da população por motivo de trabalho permitiu examinar a dispersão dos usos não 

residenciais através da formação de núcleos atratores de pessoas ocupadas nos setores de 

comércio e serviços.

Como atividades ligadas ao terciário mapeadas, estão todas aquelas ligadas aos ra-

mos classificados nas pesquisas OD como comerciais e de prestação de serviços, excluídos 

os serviços domésticos e acrescentadas as atividades da indústria gráfica. Os serviços do-

mésticos foram retirados do agrupamento de atividades pesquisadas por estarem dissemi-

nados por toda a cidade, serem de baixa dinâmica econômica e grande informalidade, não 

constituindo, assim, ramo do setor terciário capaz de incrementar centros ou centralida-

des urbanas. A indústria gráfica, por sua vez, foi incorporada à categoria do terciário pela 

proximidade desse setor industrial com as atividades ligadas a comércio e serviços. Muitas 

vezes, esse ramo de atividade funciona prestando serviços ao consumidor diretamente ou 

subsidiando outros tipos de atividades, podendo chegar a grande nível de especialização.

Assim, considerando o destino final dos moradores da cidade por motivo de trabalho 

no terciário e levando em conta a concentração de viagens para as Áreas Homogêneas14 

(AH) de Belo Horizonte onde estas pessoas estão ocupadas, constatou-se que no ano de 

2001 a porcentagem de deslocamentos para algumas AH fora da Área Central aumentou, 

em comparação ao ano de 1992. Esse resultado demonstra uma descentralização das 

13 As Pesquisas OD foram realizadas em 1992 pela Transmetro e Plambel e em 2001/2002 pela Fundação João Pinheiro.
14 As Áreas Homogêneas – AH são as unidades espaciais utilizadas nas Pesquisas de Origem e Destino. É o menor nível de agregação existente nas 
duas pesquisas OD. Em alguns casos correspondem a um bairro; em outros, a mais de um bairro ou a frações de bairros diferentes (CARDOSO, 
2005, p.238).
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atividades econômicas na cidade.

Utilizando a divisão estatística em quartil, elaborou-se os mapas que se seguem (ver 

Mapas 1A e 1B). Nota-se que no primeiro deles, organizado com os dados de 1992, 29 

áreas homogêneas congregavam 50% dos descolamentos por motivo de trabalho no setor 

terciário, sendo que 25% das viagens eram direcionadas para 8 AH, todas dentro da Área 

Central de Belo Horizonte. Fora dos limites da Avenida do Contorno, destacavam-se áreas 

homogêneas no seu entorno imediato, junto à Avenida Amazonas, a oeste, e em parte 

dos bairros Santo Antônio e Serra, ao sul da região central. Destacavam-se, ainda, como 

regiões atratoras de deslocamentos para trabalho no setor terciário, as AH que contém a 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e o principal centro do Barreiro.

A dispersão ocorrida em 2001 pode ser claramente percebida, ainda que seja também 

nítida a permanência de grande número de viagens destinadas à Área Central, mesmo que 

dentro da Avenida do Contorno tenha havido uma primeira desconcentração. Nesse ano, 

13 AH foram apontadas como destino de 25% das viagens dentro dos limites da Avenida 

do Contorno. Além disso, em 2001, 50% das viagens concentraram-se em 51 regionais, 

refletindo o incremento do setor em regiões fora da Área Central. Além de um cordão 

pericentral significativamente mais elevado em número de atração de viagens, surgiram 

concentrações relevantes em todas as regiões. Observa-se no mapa elaborado com os da-

dos de 2001, aglomerações mais significativas em áreas nas regiões Venda Nova, Noroeste 

e Nordeste e na porção meridional da Região Centro Sul.
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MAPA 1A - DESTINO DE DESLOCAMENTOS POR MOTIVO DE TRABALHO NO SETOR TERCIÁRIO
ÁREAS HOMOGÊNEAS – 1992 E 2001
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MAPA 1B - DESTINO DE DESLOCAMENTOS POR MOTIVO DE TRABALHO NO SETOR TERCIÁRIO
ÁREAS HOMOGÊNEAS – 1992 E 2001
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Após os apontamentos feitos a partir das conclusões retiradas dos dados da pesquisa 

OD, recorreu-se a outras fontes para se aferir o conteúdo apreendido e detalhar a situação 

atual das atividades urbanas em suas concentrações e dispersões pelo espaço. Como as 

atividades de comércio e serviço possuem encargos tributários diferenciados das demais 

atividades não residenciais, para a pesquisa de sua localização e caracterização recorreu-

se a critérios e classificações ligados à sua tributação, como se verá a seguir.

Utilizou-se, primeiramente, dados provenientes do Cadastro Municipal de Contri-

buintes de Tributos Mobiliários – CMC. Esse cadastro inclui pessoas físicas e jurídicas15 

que exercem atividades no município de Belo Horizonte, sujeitas ao pagamento do ISSQN 

ou das Taxas Mobiliárias (Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF, 

Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS e Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA). Através do 

georreferenciamento dos endereços declarados pelas empresas cadastradas, foram identi-

ficadas as concentrações comerciais na cidade. 

As informações do Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC, permitiram observar 

a concentração de equipamentos não residenciais na Área Central. Os bairros que estão 

na maior faixa de concentração de usos não residenciais identificada nesta pesquisa estão 

todos dentro dos limites da Avenida do Contorno e na extensão do Bairro Santa Efigê-

nia, a leste da região central16. Pode-se observar, também, que a concentração de bairros 

contidos na segunda categoria ranqueada encontra-se em torno da Área Central, disposta 

em uma faixa que se estende radialmente a partir do Centro Tradicional da cidade (ver 

Mapa 2).

A base do CMC, após ser utilizada para demonstrar as concentrações de equipamentos 

ligados a atividades não residenciais no município, foi desmembrada para originar 

mapas específicos que referenciam concentrações de atividade ligadas a comércio, 

serviços e indústrias. O mapeamento originado da compilação dos dados que retratam 

as aglomerações de comércio e serviços serão trabalhados nos próximos subtítulos. A 

concentração industrial, entretanto, foi mapeada (ver Mapa 3), apenas, para se entender 

o fato de algumas regiões se destacarem com grande quantidade de contribuintes no 

mapa que retrata a sobreposição de todas as atividades, mas não será por ora analisada.

 -

15 Devem estar incluídas nesse cadastro todas as pessoas jurídicas que exerçam atividades de indústria, comércio ou serviços no território do mu-
nicípio, inclusive as entidades que gozem de isenção ou imunidade como também todas as pessoas físicas que exerçam atividades de serviços no 
município, exceto aquelas que gozem de isenção.
16 Os bairros populares definidos como Floresta e Santa Efigênia possuem parte dentro da região delimitada pela Avenida do Contorno e parte fora 
dessa área. Em ambos os casos, a porção interior a essa avenida é mais dinâmica e congrega usos hierarquicamente superiores. Entretanto, como 
o mapeamento foi elaborado tendo como unidade espacial a divisão de bairros populares, essa diferenciação não pôde ser feita, ficando a distorção 
presente em alguns desenhos.
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MAPA 2 - QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES POR BAIRRO
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – 2007
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MAPA 3 - QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES POR BAIRRO – INDÚSTRIA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – 2007
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O estudo específico das atividades ligadas ao setor de serviços, além de ser elaborado 

a partir dos dados extraídos do CMC, contou com a análise dos trabalhos empreendidos 

pelo grupo de pesquisadores ligados ao Cedeplar17 responsável pela elaboração de um am-

plo diagnóstico da cidade de Belo Horizonte, intitulado “BH século XXI”. O mapeamento 

de atividades do setor terciário realizado pelo Cedeplar (2004) foi feito tendo como base 

os dados do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Transferido para o município desde a Constituição Federal de 1988, o ISSQN incide 

sobre a prestação de serviços e sua base de cálculo é o valor do serviço prestado. Esse 

imposto não é aplicado sobre as atividades comerciais e, portanto, para que se pudesse 

detectar a ocorrência de empreendimentos ligados ao comércio no território, foi utilizado 

outro tipo de tributação. Após quantificar as aglomerações comerciais existentes em Belo 

Horizonte através dos dados provenientes do CMC, recorreu-se aos dados oriundos do Va-

lor Adicionado Fiscal – VAF para que houvesse a possibilidade de verificar o faturamento 

dos conjuntos comerciais constituídos na cidade. 

Como exposto no capítulo “Tendências recentes da economia urbana”, o Valor Adicio-

nado Fiscal (VAF) corresponde ao valor adicionado declarado pelas empresas (relativo ao 

ano de 2007) sujeitas ao pagamento de ICMS situadas no município de Belo Horizonte. 

O somatório deste valor adicionado é declarado pelas empresas, através da Declaração 

Anual de Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF) e é utilizado pelo governo estadual na 

definição de um índice do VAF que correspondente a cada município do estado, para sub-

sidiar o cálculo do repasse de ICMS às administrações municipais. Este valor é calculado 

a partir da movimentação contábil das empresas e corresponde, sinteticamente, ao valor 

econômico agregado por cada uma delas, podendo servir como uma aproximação de seu 

nível de atividade e do faturamento. 

O VAF será utilizado, nesta etapa de trabalho, para proporcionar uma análise ur-

banística, a partir de uma série de agregações feitas, tendo como unidades espaciais as 

divisões por bairros populares e algumas vias que cortam o município. Ressalta-se que o 

VAF relativo a alguns contribuintes pode sofrer pequenas distorções devido à ocorrência 

de fatores como a estocagem de produtos por empresas que acabam por retratarem um 

valor subestimado.

Apesar de o VAF ser obtido para empreendimentos que se prestam a atividades de 

comércio, industriais e de serviços distributivos, essa informação foi utilizada apenas para 

análises acerca dos rendimentos decorrentes do setor comercial. 

17  Cedeplar: Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional ligado à Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
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3.2.1. Distribuição espacial dos serviços

O estudo elaborado pelo Cedeplar (2004), como explicitado anteriormente, tem 

como base o ISSQN. Os pesquisadores daquela instituição utilizaram cinco grupos para 

catalogarem os tipos de serviços existentes, quais sejam: serviços produtivos, demandados 

por empresas no decorrer de seu processo produtivo; serviços distributivos, demandados 

também por empresas mas que são posteriores ao processo produtivo; serviços pessoais, 

de demanda final e individual; serviços públicos, ligados à demanda coletiva e serviços 

de ensino e saúde.18 

O grupo de pesquisadores propôs uma setorização das atividades no município e 

construiu agrupamentos de Unidades de Planejamento (UP)19de acordo com o tipo de ser-

viços que concentram e pelo faturamento que geram20. Esses estudos buscaram identificar 

as relações de funcionalidade de cada Região Administrativa de Belo Horizonte, dentro da 

rede urbana conformada. Para isso considerou-se: 

[...] a especificidade de um setor de serviços dentro de uma determinada re-
gional, o seu peso em relação aos outros serviços da mesma, a importância 
deste setor no município como um todo, e a escala absoluta dos serviços desta 
regional em relação ao município. (SIMÕES et al. 2004, p.62). 

Os mapas elaborados pelos pesquisadores demonstram que há maior concentração 

de serviços de todos os tipos dentro da Área Central de Belo Horizonte, mais especifica-

mente nas unidades de planejamento Centro e Savassi. Nas análises feitas pelo grupo, 

constatou-se uma dispersão de centros para o entorno imediato dessas áreas, seguindo o 

fluxo da Avenida Cristiano Machado a norte, das avenidas Dom Pedro II, Padre Eustáquio 

e Tereza Cristina, a oeste, e da Avenida Antônio Carlos, principalmente próximo aos bair-

ros Cachoeirinha e Concórdia. 

Se observados os agrupamentos de UP por empresas do setor de serviços de Belo 

Horizonte em 1998 e em 2003, pode-se verificar o surgimento de novos pólos de concen-

tração de atividades desse setor nos bairros Caiçara, Estoril, Buritis e Coração Eucarístico 

18 Faz-se a ressalva, entretanto, de que quando as análises e mapas resultantes das pesquisas realizadas no Cedeplar se referirem aos serviços 
pessoais, que segundo a classificação feita pelos autores destas, englobaria o setor de comércio, esse ramo de atividade não estará presente. Isso 
se deve ao fato de o mapeamento feito pelo grupo partir dos dados do ISSQN, encargo não aplicado às atividades comerciais, como explicitado 
anteriormente. 
19 A pesquisa do Cedeplar referenciada neste trabalho utilizou como subdivisão espacial as unidades de planejamento que são porções territoriais que 
delimitam perímetros da cidade com características semelhantes, obedecendo os limites das Regiões Administrativas ou barreiras físicas, naturais ou 
construídas, de grande porte. O limite das UP nem sempre é compatível com a delimitação de bairros.
20 Os agrupamentos foram construídos segundo um conjunto de características marcantes analisadas dentro do conjunto que se pretende estudar com 
o propósito de se gerar estruturas agregadas significativas e desenvolver estruturas analíticas. Esse método de classificação proposto foi baseado 
nas teorias de Fuzzy Cluster e permitiu que os pesquisadores do Cedeplar analisassem também o nível de qualidade e especialização das atividades. 
Ver SIMÕES, 2004.
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(porção próxima à PUC/MG). Pode-se perceber, também, o aumento do número de equi-

pamentos do setor terciário na região central do Barreiro, na Pampulha (principalmente 

na porção próxima ao Bairro Castelo) e no Belvedere.

O aumento na concentração de equipamentos do setor de serviços ocorreu em al-

gumas unidades de planejamento, mas quando se observa a relevância do faturamento 

decorrente de atividades desse setor em algumas dessas  áreas, percebe-se a falta de ex-

pressão das mesmas. Sobretudo em porções das regionais Pampulha, Venda Nova, Norte 

e Barreiro e em algumas outras UP nas outras regionais, foi constatado crescimento no 

número de estabelecimentos serviços que as fizeram ser retratadas em clusters superiores 

em 2003, sem concomitante ascensão na classificação que se faz a partir dos faturamentos 

gerados por atividades de serviços. Verificou-se, também, que algumas unidades de plane-

jamento ganharam incrementos quanto aos empreendimentos de serviços que passaram 

a congregar, mas ocuparam posições menos favorecidas no ranking de faturamento de 

atividades desse setor do que possuíam em 1998.

Mesmo tendo ocorrido certa dispersão de equipamentos com atividade de serviços 

pelo território da capital mineira, o faturamento do conjunto de empresas prestadoras de 

serviços instaladas na Área Central da cidade (UPs Centro, Savassi, Francisco Sales e Bar-

ro Preto) chega a significar 48% do faturamento total do valor recolhido por esse tributo 

em Belo Horizonte (SIMÕES et al. 2004) (ver Mapas 4 e 5). 

As unidades de planejamento que registraram crescimento positivo em  quantidade 

de equipamentos do setor terciário e aumento de faturamento de atividades nesse ramo 

da economia, são as que concentram população de alto poder aquisitivo diagnosticadas 

pelo Censo realizado em 2000. Entre elas, destacam-se as unidades de planejamento Es-

toril/ Buritis e Belvedere. 
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MAPA 5 - CLUSTERS DE EMPRESAS NO SETOR DE SERVIÇOS
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP) – BELO HORIZONTE – 1998 E 2003

MAPA 4 - CLUSTERS DE EMPRESAS NO SETOR DE SERVIÇOS
UNIDADES DE PLANEJAMENTO (UP) – BELO HORIZONTE – 1998 E 2003

Fonte: SIMÕES, 2004, p.63.

Fonte: SIMÕES, 2004, p.64.
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A intensa concentração de serviços na Área Central foi diagnosticada também através 

dos dados do CMC (ver Mapa 6). Nove dos doze bairros que ficaram nas duas categorias 

que inscrevem as maiores quantidades de estabelecimentos dedicados ao setor de serviços 

estão na Região Centro Sul, quais sejam: Centro e Savassi, únicos expoentes da categoria 

numericamente superior e Lourdes, Funcionários, Santo Agostinho, Santa Efigênia, Santo 

Antônio, Serra e Barro Preto, divisões espaciais pertencentes à segunda categoria. Fora da 

região Centro Sul, os bairros Prado e Gutierrez na Região Oeste também estão na segunda 

categoria da classificação feita, assim como o Bairro Padre Eustáquio na Região Noroeste 

e a continuação do Bairro Santa Tereza na Região Leste. 
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MAPA 6 - QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES POR BAIRRO – SERVIÇOS
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – 2007
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3.2.2  Distribuição espacial do comércio

Recortando-se as ocorrências de estabelecimentos comerciais da base do CMC (ver 

Mapa 7), percebe-se que somente 3 bairros – Centro, Barro Preto e Savassi -  atingem 

a categoria de maior concentração de estabelecimentos dedicados a esse setor da 

economia. O segundo nível de classificação identificado no mapa possui maior número 

de elementos próximo à Área Central, mas existem também alguns bairro mais periféricos 

nesta mesma categoria. 

As regiões, quanto mais afastadas do centro principal, possuem menor número de 

bairros classificados nas categorias numericamente superiores. Na Região Administrativa 

Venda Nova, apenas o Bairro Venda Nova insere-se na segunda categoria; na Região 

Norte, somente o Bairro Planalto; na Região Nordeste só o Bairro Cidade Nova e na 

Região Barreiro, apenas o bairro de mesmo nome. Na Região Administrativa Pampulha, 

estão sob a segunda classificação os Bairros Santa Amélia, Itapoã, Ouro Preto e Castelo. A 

Região Oeste, por sua vez, possui grande mancha com essa categoria em sua porção mais 

próxima à Área Central, que abrange os bairros Glória, Padre Eustáquio, Carlos Prates, 

Bonfim e Caiçara. Na Região Leste, os bairros Sagrada Família e as continuações dos 

bairros Santa Tereza e Floresta, e na Região Oeste os bairros Prado, Nova Suíça, Gutierrez 

e Estoril também se inserem na segunda categoria. Na Região Centro Sul os bairros 

Floresta, Funcionários, Serra, Santo Antônio, Santo Agostinho e Lourdes se apresentam 

enquadrados na segunda classificação superior.
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MAPA 7 - QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES POR BAIRRO - COMÉRCIO
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - 2007
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Após a localização das atividades de comércio com base no CMC, os dados apreendidos 

do VAF permitiram diferenciar na cidade os espaços que possuem as atividades comerciais 

que originam maior faturamento (ver Mapas 8 e 9).21 É interessante observar que o Bairro 

Centro continua em lugar de destaque e no mesmo patamar apenas do Bairro Engenho 

Nogueira, por razões, entretanto, bastante diversas. O Centro caracteriza-se como ponto 

de comércio variado e destaca-se nas duas divisões de tipologias de comércio propostas: 

Comércio Varejista e Reparação de Objetos Pessoais e Domésticos (ver Mapa 10) e Comércio 

por Atacado e Representantes Comerciais e Agentes de Comércio (ver Mapa 11). O Bairro 

Engenho Nogueira, de grande destaque na segunda divisão, anula-se como expoente de 

significância na primeira.

Nota-se que das 18 áreas que possuem maior faturamento na divisão Comércio Varejis-

ta e Reparação de Objetos Pessoais e Domésticos, 11 estão na Região Centro Sul: o Centro, 

com o conjunto de atividades mais lucrativas, seguido dos bairros Belvedere, Lourdes e 

Funcionários, classificados na segunda categoria, e os bairros Barro Preto, Savassi, Floresta, 

Santa Tereza, Carmo, Sion e Santa Lúcia, na terceira categoria. Nota-se que alguns desses 

bairros não apresentavam relevância na classificação feita pela quantidade de empreendi-

mentos comerciais baseada no CMC. 

Fora da Região Centro Sul, o Bairro Caiçara se insere na segunda categoria e além 

desse, apenas alguns pontos esparsos na cidade estão dentro da terceira categoria, sendo: 

Bairro Venda Nova na Região Venda Nova; bairros Dona Clara e São Francisco na Região 

Pampulha; Bairro Padre Eustáquio na Região Noroeste; a continuação dos bairros Floresta e 

Santa Tereza na Região Leste e o Bairro Barreiro na Região de mesmo nome.

Ao se analisar a Divisão Comércio por Atacado e Representantes Comerciais e Agentes 

do Comércio, verifica-se novamente a concentração do faturamento do conjunto de empre-

endimentos inseridos na Área Central. 

Os locais que apresentam relevância nas duas divisões é pequena e, portanto, a confi-

guração das manchas de concentração de faturamento diversifica-se no espaço citadino. Os 

bairros que faziam a Região Centro Sul ter superioridade absoluta na geração do VAF relati-

vo a Comércio Varejista e Reparação de Objetos Pessoais e Domésticos, principalmente os lo-

calizados na porção meridional dessa região, decaem bastante no que diz respeito à concen-

tração de Comércio por Atacado e Representantes Comerciais e Agentes do Comércio. Nesta 

divisão, a Área Central continua com a maior concentração do valor adicionado: o Bairro 

Barro Preto se encontra na categoria superior e na segunda categoria estão os bairros Centro, 

Floresta, Santa Efigênia, Funcionários e Lourdes. Foram identificadas, ainda, concentrações 

significativas, classificadas na segunda categoria nos bairros Padre Eustáquio, Carlos Prates e 

Prado. Na Região Oeste, desponta o Bairro Olhos D’água; na Região Pampulha destacam-se 

21 Os dados do Valor Adicionado Fiscal estão sujeitos a ressalvas, não só pelo fato de que há empresas que apresentam um VAF subestimado e como 
em decorrência bairros cujos valores altos são resultantes de apenas uma ou poucas empresas ali instaladas.
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os bairros Castelo, Jardim Atlântico e São Francisco, todos na segunda categoria, e o Bairro 

Engenho Nogueira que se insere na primeira categoria. Além dos locais especificados, na 

Região Venda Nova, há uma alta concentração de VAF no Bairro São João Batista.

MAPA 8 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) - TOTAL POR BAIRRO
BELO HORIZONTE - 2006
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MAPA 9 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) POR BAIRRO – COMÉRCIO
BELO HORIZONTE – 2006
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MAPA 10 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) POR BAIRRO - COMÉRCIO VAREJISTA E
REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS - BELO HORIZONTE – 2006
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MAPA 11 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) POR BAIRRO - COMÉRCIO POR ATACADO E 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO - BELO HORIZONTE – 2006
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 Muito das concentrações de Valor Adicionado Fiscal que aparecem distribuídas em 

manchas pelos diversos bairros da cidade, entretanto, estão agregadas nas principais 

vias comerciais que cortam tais localidades. Sabe-se que muitos dos grandes corredores 

viários de Belo Horizonte são, atualmente, centros lineares de comércio e serviços. 

Desde o início da formação da cidade há um crescimento seguindo percursos que 

se formaram radialmente ao Centro. As vias que partem da Área Central em direção a 

antigos povoamentos – Venda Nova e Barreiro – e as áreas de expansão do núcleo urba-

no primeiro da capital mineira tiveram suas configurações originais bastante alteradas. 

Estes longos percursos adquiriram visibilidade necessária à manutenção de muitas ati-

vidades do setor terciário, possibilitando a instalação de diversos tipos de empreendi-

mentos nesses locais.

Reconhecendo que poderiam se desenvolver nesses novos espaços, algumas ativi-

dades foram deslocadas para essas vias. Muitos trechos desses percursos passaram por 

intenso processo de substituição de usos. Sobretudo naqueles trechos em que as vias 

cortam áreas que possuem boa infra-estrutura e que têm adensamento consolidado, 

pode ser percebida a expansão do centro inicial da cidade.

Para que estes centros lineares fossem hierarquizados e para que se pudesse encon-

trar outros centros desse tipo diferentes dos reconhecidos por outros estudos, foi feito 

um mapeamento utilizando os dados do VAF em percursos que compõem o sistema de 

transporte automotor em Belo Horizonte. Reconheceu-se, primeiramente, as 40 vias que 

possuem as maiores quantias arrecadadas por esse valor. Posteriormente, as somatórias 

dos valores foram divididas pelos comprimentos das vias, chegando-se a valores de fa-

turamento por metro linear das mesmas (ver Mapas 12 e 13).

Quando se aplica a ponderação dos valores pelo comprimento das vias, os pesos 

de percursos que eram maiores em valores absolutos no contexto da cidade, princi-

palmente nas vias mais periféricas e no Anel Rodoviário, diminui relativamente e as 

vias dentro da Área Central passam a se destacar. As avenidas Paraná e Getúlio Vargas, 

ambas dentro da Área Central, são as de maior lucratividade por metro linear, entre as 

vias analisadas.

Essa pesquisa apresenta desconformidades como o fato de que o destaque de uma 

via pode ser dado pela existência de um único ou poucos equipamentos nela instalados. 

Uma distorção evitada nesse estudo foi a que poderia ser ocasionada se os shoppings cen-

ters fossem considerados nos endereços em que são declarados. Esses grandes empreen-

dimentos podem acarretar grandes elevações nos valores gerados nos espaços em que se 

localizam(ver Gráfico 1). Muitos desses equipamentos comerciais agregam valores que 

adquirem maior significância que muitas vias da cidade e, por isso, foram excluídos do 

somatório dos VAF das vias em que se situam para elaboração dos mapas 12 e 13. Para 
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se perceber a relevância dos shopping centers e a relação dos valores que geram com as 

vias detentoras de maiores VAF, formulou-se um mapa que pontua esses grandes empre-

endimento e dá a eles destaques segundo os intervalos de valores utilizados no conjunto 

de mapa apresentados a seguir (ver Mapa 14).

GRÁFICO 1 - VALOR ADICIONADO FISCAL (EM R$) DOS MAIORES 
SHOPPING CENTERS DE BELO HORIZONTE - 2006
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Fonte: SMAAR/PBH – VAF (dados trabalhados).
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MAPA 12 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF), 2006 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO - PRINCIPAIS VIAS - BELO HORIZONTE
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MAPA 13 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO - PRINCIPAIS VIAS - PONDERAÇÃO PELA EXTENSÃO DA VIA - 

BELO HORIZONTE - 2006
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MAPA 14 - VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO - PRINCIPAIS VIAS E SHOPPING CENTERS - BH - 2006
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Os mapas produzidos pela somatória do VAF nas vias de Belo Horizonte permitem 

inferir o surgimento de outros centros lineares que poderiam ser acrescidos ao grupo de 

“Principais Corredores de Comércio” apresentado no mapa confeccionado pela Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte em 2002, por ocasião da II Conferência de Política Urbana 

(ver Mapa 15). Pode-se, por exemplo, acrescer a ele a Avenida Portugal na Região Pampu-

lha, o prolongamento da Avenida Afonso Pena na Região Centro Sul e o entroncamento da 

Avenida Raja Gabáglia com a BR – 040 na divisa dessa mesma região com a Região Oeste. 

Destaca-se, também, que em todas as direções a partir do núcleo central o processo 

de substituição de usos ocorreu de forma linear, e alguns desses corredores viários pos-

suem conjuntos de empreendimentos do setor terciário que os fazem ser centros econô-

micos de porte significativo no contexto urbano e possuir grande lucratividade, como 

visto através dos VAF gerados nestes percursos. Os centros lineares de maior dinâmica 

econômica, muitas vezes, já adquiriram certa especialização. Como exemplo, pode-se ci-

tar a Avenida Silviano Brandão, onde se desenvolveu um conjunto de empreendimentos 

ligados à fabricação e venda de móveis, a Avenida Dom Pedro II, na qual se instalaram, 

em alguns trechos, casas especializadas na venda de material de construção e acabamen-

to e, em outros, lojas especializadas na venda de autopeças e oficinas de manutenção de 

veículos, e a Avenida Cristiano Machado onde se instalou grande número de agências de 

venda de automóveis, entre outros estabelecimentos de grande porte dedicados ao setor 

terciário22 (ver Mapa 15 e Figura 1).

22 Outras avenidas como a Nossa Senhora do Carmo, Francisco Sá e Raja Gabaglia possuem grande quantidade de empreendimentos do setor terciário, 
mas nelas não foram identificadas predominância de ramos de atividades específicos.
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MAPA 15 - PRINCIPAIS ELEMENTOS DA ESTRUTURA URBANA

Fonte: Modificado pela autora com base em Prefeitura de Belo Horizonte, 2003, p. 1040
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FIGURA 1 - PRINCIPAIS ELEMENTOS DA ESTRUTURA URBANA

Fonte: Modificado pela autora com base em Prefeitura de Belo Horizonte, 2003, p. 1040
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A qualificação dos locais onde a dispersão de comércio e serviços foi diagnosticada, 

entretanto, é bem diferenciada. Para identificar as diferenças entre as regiões concentra-

doras de comércio e serviços foram feitas outras experimentações a partir dos trabalhos 

realizados, com o desenvolvimento de metodologias específicas para esse fim. O próximo 

item terá como tema um ensaio feito como tentativa de hierarquização das atividades 

de comércio e serviço e identificação da maior ou menor diversidade das concentrações 

encontradas no espaço urbano de Belo Horizonte.

3.3 – Hierarquização das atividades de comércio e serviço e qualificação dos centros

A existência de centros e centralidades diversos no ambiente citadino incita o surgi-

mento de relações de complementaridade e de competitividade entre eles, como discutido 

anteriormente. As aglomerações de comércio e serviços podem ser variadas ou especiali-

zadas e agregar diferentes parcelas da economia formal e informal, consolidando nós de 

consumo de mercadorias ou serviços com gradações diferentes dentro do meio urbano. A 

abrangência desses pólos de atividades urbanas pode abarcar apenas os moradores de seu 

entorno como grandes regiões e mesmo locais longínquos do país. A capacidade de atração 

que um centro ou uma centralidade urbana exerce é função da diversidade das atividades 

que concentra e do diferencial do que oferece em relação aos demais pólos urbanos.

As aglomerações de comércio e serviço em Belo Horizonte foram caracterizadas pela 

ocorrência de determinados ramos de atividade aos quais foram atribuídos pesos diferen-

ciados dependendo da quantidade de estabelecimentos de seu tipo e da classificação que 

recebeu durante pesquisa realizada com um grupo de técnicos da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, lotados na Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SMURBE23. Traba-

lhando esses dois fatores, chegou-se a um “índice de abrangência” utilizado para que se 

pudesse fazer ensaios sobre a organização dos centros contidos na capital mineira.

Os dados trabalhados nessa pesquisa foram produzidos a partir da catalogação de 

atividades recorrentes do Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC referentes ao setor 

terciário, acrescidas as atividades da indústria gráfica e retirados os serviços domésticos, 

pelos motivos já mencionados. As atividades foram classificadas entre as categorias de 

comércio ou serviço local, intermediário, regional ou principal. 

Baseando-se nos conceitos de centro e centralidade local, intermediário, regional e 

principal explicitados na primeira parte desse texto, foram elaborados critérios para se 

23 O grupo foi composto, majoritariamente, por arquitetos e urbanistas e contou, ainda, com um economista e um advogado. As pessoas diferenciaram 
os ramos de comércio e serviços listadas a partir do CMC, segundo às classificações propostas, de acordo com seus próprios cotidianos e com os 
locais que visitam com maior freqüência. Apesar de essa pesquisa possuir limitações como o número pequeno de participantes, aproximadamente 8 
pessoas, e a relativa homogeneidade do grupo, esse trabalho foi importante para proporcionar uma ponderação para a classificação das atividades 
urbanas baseada na percepção que as pessoas fazem de cada ramo do setor terciário catalogado.
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classificar as atividades que seriam encontradas em cada um desses espaços. Dessa forma, 

as atividades econômicas de cunho local, devem ser as inerentes aos centros e centralida-

des locais, sendo aquelas mais simples e necessárias ao cotidiano das pessoas e que são, 

por isso, de maior freqüência. As atividades definidas como intermediárias, por sua vez, 

foram consideradas como as que também estão ligadas às demandas pessoais, mas que 

são de freqüência menor de visitação e possuem alguma especialização, apesar de não 

possuírem raio muito amplo de abrangência por estarem disseminadas no território. Já 

as atividades de caráter regional são as inerentes ao apoio a outras atividades urbanas e 

que ocorrem em estabelecimentos que oferecem produtos e serviços especializados. Estas 

recebem freqüência muito menor de visitação. Por último, as atividades do tipo principal 

referenciam os ramos comerciais e de serviços de grande especificidade, encontrados com 

raridade em grande raio e que polarizam significativa área de abrangência. 

Os ramos contidos no CMC ganharam pesos de 1 a 4, progressivamente, dependendo 

de seu enquadramento, ou seja, os comércios e serviços de natureza local ganharam peso 

1 e os de caráter principal ganharam peso 4. Esses pesos foram denominados como “grau 

de abrangência”. 

O índice de abrangência foi constituído da seguinte forma:

onde: “I” é o Índice de Abrangência, “g” é o grau de abrangência e “f” é a freqüência com 

que a atividade ocorre em Belo Horizonte, ou seja, a quantidade de estabelecimentos onde é 

encontrada a atividade definida no CMC.

O índice de abrangência foi utilizado para a definição dos cortes que separaram qua-

tro classificações, correspondentes aos níveis de abrangência que cada atividade obteve 

(ver Gráfico 2). A identificação dos pontos de inflexão no gráfico determinou os cortes e 

a agregação das atividades em grupos. Desta maneira, as atividades foram hierarquizadas 

em quatro níveis: local, intermediário, regional e principal.

I = 
1

f/g
ou seja I=

g

f
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A primeira inflexão da curva constituída pelas duas variáveis (índice de abrangência 

e freqüência das atividades) foi encontrada próxima ao valor de 0,75 no eixo x. Dessa 

forma, ficou estabelecido que as atividades de caráter principal são aquelas que possuem 

índice de abrangência maior ou igual a esse valor. Adotando o mesmo critério, sempre em 

observância às inflexões da curva, chegou-se aos intervalos de valores menores que 0,75 

e maiores ou iguais a 0,33 para agrupar as atividades de cunho regional, ao intervalo dos 

valores menores que 0,33 e maiores ou iguais a 0,01 para agrupar atividades do tipo inter-

mediário e, por último, os serviços e comércios de nível local, foram agrupados no intervalo 

dos valores menores que 0,01. O quadro abaixo apresenta os resultados dessa construção.

 

QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TERCIÁRIO BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

ÍNDICE DE 
ABRANGÊNCIA (IA)

NÚMERO DE
ATIVIDADES COM 

BASE NO CMC

NÚMERO DE
EMPRESAS

INSCRITAS NO CMC

PRINCIPAIS IA > = 0,75 133 292

REGIONAIS 0,75 > IA> = 0,33 88 564

INTERMEDIÁRIAS 0,33 > IA> = 0,01 451 27.563

LOCAIS IA <= 0,01 106 62.774

Fonte: PBH-SMAAR/ Cadastro do VAF (dados trabalhados).

GRÁFICO 2 - FREQÜÊNCIA DAS ATIVIDADES DO SETOR TERCIÁRIO, SEGUNDO O 
ÍNDICE DE ABRANGÊNCIA - BELO HORIZONTE, 2007
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Fonte: elaborado pela equipe de Planejamento Urbano / SMURBE com base no Cadastro Municipal de Contribuintes
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A espacialização das atividades, segundo o índice de abrangência, permitiu análises 

exploratórias, com objetivos de identificar a diversidade das concentrações de comércio e 

serviço e, consequentemente, seu dinamismo e sua distribuição na cidade (ver Mapas 16 

a 20). A reunião das atividades urbanas hierarquicamente catalogadas deu origem a um 

ensaio que se presta, mesmo que de forma inicial, a hierarquizar os centros urbanos pelo 

conjunto de empreendimentos que congrega. 

Como era de se esperar, o Centro Tradicional da cidade se destaca como lugar de 

maior concentração de atividades de todos os níveis de abrangência. Essa região, prin-

cipalmente a área denominada na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo como 

Hipercentro, é, desde a formação da cidade, o pólo principal de serviços urbanos e local 

propício aos negócios e trocas de idéias e moeda. No seu entorno, expandiram-se subcen-

tros que se inserem na dinâmica citadina como prolongamentos do local de formação do 

núcleo urbano inicial. Destacam-se também entre os locais  com grande concentração de 

atividades de vários graus de abrangência os bairros Lourdes, Barro Preto, Funcionários, 

Santo Agostinho, Savassi e Santa Efigênia, todos eles situados na Área Central. Além des-

ses bairros, também dentro da classificação que aponta a existência de possíveis centros 

regionais dentro de suas malhas, pode-se ressaltar os bairros Prado, Gutierrez, Padre Eus-

táquio e Carlos Prates, todos próximos aos limites da Avenida do Contorno. 

Os bairros situados dentro da Área Central conseguiram se destacar, principalmente, 

devido à aglomeração de usos de pequeno porte mas que apresentam grande especializa-

ção, como sedes de serviços públicos e comércio e serviços que se instalaram em outras 

partes dessa região, fora do Hipercentro, no processo de expansão do capital imobiliário e 

do capital comercial, sobretudo na década de 1980. Continuando esse processo, percebe-

se, mais recentemente, o incremento dos bairros Prado e Gutierrez. 

Os bairros Carlos Prates e Padre Eustáquio apresentam atividades com vários graus 

de abrangência que os coloca também como centros expressivos. Estes bairros estão li-

mitados entre duas avenidas de grande importância na ligação de áreas periféricas do 

município ao Centro e deste com outras cidades da região metropolitana. Nelas há grande 

concentração de usos não residenciais, alguns dos quais se espalharam para dentro desses 

bairros, como se verá posteriormente.

Como locais onde foram apontadas possíveis presenças de centros intermediários, 

observam-se polarizações mais espalhadas na cidade. Tais polarizações, contudo, são pou-

co recorrentes nos bairros mais afastados do centro principal. As regiões mais periféricas 

da cidade apresentam menor ocorrência de locais dedicados a comércio e serviços, estan-

do carentes até mesmo de aglomerações das atividades mais simples que conformariam 

centros locais.

Os dados colhidos nos ensaios realizados a partir dos índices de abrangência foram 

sintetizados na Tabela 1. Ressalta-se que pode haver pequenas distorções na síntese apre-
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sentada, visto que algumas delimitações de Bairros Populares ultrapassam a divisão das 

Regiões Administrativas e, nestes casos, a contagem dos números dos expoentes pesquisa-

dos é somada à região que abarca a maior porção do bairro.

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, SEGUNDO
A CLASSIFICAÇÃO - PELO GRAU DE ABRANGÊNCIA - BELO HORIZONTE - 2006

RE
GI

ÃO
 A

DM
IN

IS
TR

AT
IV

A

N
Ú

M
ER

O 
DE

 B
AI

RR
OS

N
Ú

M
ER

O 
DE

 E
ST

AB
EL

EC
IM

EN
TO

S 
CO

M
 A

TI
VI

DA
DE

S 
TE

RC
IÁ

RI
AS

 
PR

IN
CI

PA
IS

N
Ú

M
ER

O 
DE

 E
ST

AB
EL

EC
IM

EN
TO

S 
CO

M
 A

TI
VI

DA
DE

S 
TE

RC
IÁ

RI
AS

 
RE

GI
ON

AI
S

N
Ú

M
ER

O 
DE

 E
ST

AB
EL

EC
IM

EN
TO

S 
CO

M
 A

TI
VI

DA
DE

S 
TE

RC
IÁ

RI
AS

 
IN

TE
RM

ED
IÁ

RI
AS

N
Ú

M
ER

O 
DE

 E
ST

AB
EL

EC
IM

EN
TO

S 
CO

M
 A

TI
VI

DA
DE

S 
TE

RC
IÁ

RI
AS

 
LO

CA
IS

VENDA NOVA 39 7 23 1.097 3.199

PAMPULHA 49 26 63 2.336 5.456

NORTE 46 10 15 817 2.380

NORDESTE 65 15 43 1.996 5.870

NOROESTE 67 33 66 3.788 9.719

LESTE 49 20 36 2.018 6.314

OESTE 49 26 63 2.336 5.456

CENTRO SUL 42 138 226 11.390 30.933

BARREIRO 71 11 26 1.182 3.242

TOTAL 484 291 564 27.561 75.883

Fonte: PBH-SMAAR/ Cadastro do VAF (dados trabalhados).

É interessante fazer um paralelo entre o mapeamento feito segundo o somatório de 

atividades por índice de abrangência e aquele referente às atrações de viagens, construído 

através dos dados da pesquisa OD. Neste último, a descentralização é demonstrada de modo 

mais acentuado, pelo fato de que os dados são relativos à ocupação das pessoas entrevis-

tadas, não se tratando, necessariamente, de atividades formais. Desta forma, as maiores 

concentrações observadas pela pesquisa OD que não se confirmam na pesquisa realizada a 

partir dos índices de abrangência, possivelmente, possuem parcela significativa de ativida-

des econômicas ligadas ao setor informal e emprego de mão de obra em vários empreen-
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dimentos que possuem baixo raio de abrangência, fato que é comprovado, principalmente, 

quando se observa a concentração de atividades econômicas mais modernas e especializa-

das que compõem o conjunto de atividades classificadas como regionais e principais.

MAPA 16 - ÍNDICE DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO SETOR TERCIÁRIO (CADASTRO 
MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES) - BAIRROS - BELO HORIZONTE - 2007
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MAPA 17 - CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES CLASSIFICADAS COMO PRINCIPAIS, 
POR BAIRRO - BELO HORIZONTE – 2007
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MAPA 18 - CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES CLASSIFICADAS
COMO REGIONAIS, POR BAIRRO - BELO HORIZONTE - 2007
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MAPA 19 - CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES CLASSIFICADAS
COMO INTERMEDIÁRIAS, POR BAIRRO - BELO HORIZONTE - 2007
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MAPA 20 - CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES CLASSIFICADAS
COMO LOCAIS, POR BAIRRO - BELO HORIZONTE - 2007
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3.4 – Conclusões

Os estudos realizados demonstram que houve certa desconcentração espacial das 

atividades de comércio e serviços em Belo Horizonte na última década mas, também, que 

a expansão da ocupação da cidade para a periferia não foi acompanhada pelo surgimento 

de concentrações de estabelecimentos do setor terciário significativas, ou seja, capazes 

de criar centros dinamizadores da economia de cada região e de promover atividades 

complementares às que ocorrem no Centro Tradicional. As atividades não residenciais de 

maior abrangência continuam a ser instaladas, principalmente, dentro da Área Central.

Os estudos demonstraram que o centro tradicional de Belo Horizonte expandiu-se 

para outras áreas dentro da Avenida do Contorno e regiões próximas aos seus limites. 

Além disto, foram diagnosticados processos de dispersão dos equipamentos de serviço e 

comércio através, principalmente, dos corredores viários de maior fluxo e, em menor esca-

la, através da formação de centros locais intra-bairros, em alguns pontos da cidade.

As formas de expansão dos centros para os bairros e para os corredores viários, en-

tretanto, vêm como visto, sendo insuficientes para a formação de uma rede econômica 

dinâmica dentro do município. Os centros que se desenvolveram intra-bairro são pouco 

significativos e não são capazes de absorver grande quantidade de mão de obra e gerar 

renda para a população local e para o município. Os bairros que surgiram ou se adensa-

ram, sobretudo os de ocupação mais recente, na grande maioria, receberam equipamen-

tos de comércio e serviços simples, que atendem às demandas cotidianas da população. 

Algumas regiões mais periféricas não chegaram a desenvolver nem mesmo nós de comér-

cio e serviços locais, ficando bastante dependentes de outras regiões do município e do 

Centro Tradicional.

Os corredores viários por sua vez recebem, cada dia, mais estabelecimentos comer-

ciais. A aglomeração de comércio e serviço nas principais vias de ligação da cidade ocorre 

em conseqüência de fatores geográficos e históricos da expansão urbana, da lógica do 

mercado de procurar locais com infra-estrutura completa e moderna, pela busca das em-

presas se instalarem em lugares onde possam competir e estar na proximidade de outros 

empreendimentos que possam lhes complementar e do consentimento das antigas e atu-

ais leis urbanísticas municipais.

As vias de maior importância dentro do sistema viário, sobretudo aquelas classifica-

das como de ligação regional e arteriais e, também, algumas vias coletoras, vêm recebendo 

empreendimentos de grande porte. Muitas delas sofrem acelerado processo de substitui-

ção de usos, com a extinção de moradias e concomitante ocupação por estabelecimentos 

dedicados, principalmente, à atividade comercial e, em menor quantidade, à prestação 

de serviços. Uma segunda substituição de atividades pode ser observada em alguns tre-

chos viários com a instalação de estabelecimentos comerciais de maior abrangência que 
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ocupam os locais onde antes se desenvolviam empresas de pequeno porte. Muitas das vias 

que passam por esses processos adquirem certa especialização e acabam por se tornarem 

centros de abrangência regional.

A aglomeração de usos não residenciais pode, em alguns casos, gerar centros lineares 

com pouca diversidade que perdem qualidade espacial, modificam a dinâmica social dos 

assentamentos, saturam as condições de circulação e extinguem o desejo das pessoas de 

permanecerem em seus limites, principalmente, durante o período noturno, quando se 

tornam caminhos vazios. Assim, percursos que atualmente são considerados como locais 

propícios às atividades comerciais podem se tornar locais sem diversidade e chegarem a 

um ponto de gerar “externalidades negativas” de vários tipos para a apropriação do espaço 

urbano. Nesses casos, ao contrário de pólos valorizados e atratores de atividades dinâmi-

cas, podem passar a causar transtornos às regiões vizinhas, configurando-se como barrei-

ras à sociabilidade e repelindo a criação de novos empreendimentos às suas margens.

Os estudos realizados demonstraram, também, que as atividades mais modernas e 

de grande lucratividade continuam a se instalar, principalmente, no centro principal da 

cidade e suas adjacências. O Centro, como pôde ser percebido, mesmo tendo passado por 

processo de degradação e ainda necessitando de ações para sua requalificação, possui 

potencial de atração superior a qualquer outra área da cidade e constitui-se como ponto 

principal da diversidade em todos os níveis, da atração de pessoas, negócios e idéias. 

Tal diversidade não se reproduz com a mesma intensidade em nenhum outro espaço do 

município.

Os assentamentos dentro da Avenida do Contorno, por sua vez, por fatores como 

a proximidade do centro principal e pela infra-estrutura de que dispõem, receberam ao 

longo dos anos a instalação de várias atividades não residenciais e, atualmente, inserem-

se na cidade como regiões de grande vivacidade econômica. Vários espaços dentro dessa 

área possuem algumas características do centro principal na conformação do conjunto de 

estabelecimentos de comércio e serviços do qual dispõem, mesmo que não sejam capazes 

de reproduzir sua dinamicidade e riqueza.

Os estabelecimentos comerciais que se instalaram nos bairros que, dentro da Aveni-

da do Contorno margeiam o centro tradicional, são voltados para atividades modernas e 

sofisticadas. Essas localidades além de conterem atividades ligadas ao comércio possuem 

grande quantidade de equipamentos públicos e estabelecimentos ligados à prestação de 

serviços, o que denota uma especialização das atividades urbanas locais. Esses bairros 

tornaram-se áreas de grande visibilidade, entre outros fatores, pela visitação que os ele-

mentos neles instalados promovem, por funcionarem como nós de ligação viária entre 

várias regiões da cidade e pela quantidade de moradias que possuem, em uma ocupação 

coesa e com muita recorrência de verticalidade. Muitos dos equipamentos que se insta-

lam nessa região funcionam como âncoras, e a maioria das localidades têm a diversidade 
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como característica. Há muitas áreas que dispõem de usos diversos e ainda congregam 

vários ramos de atividade, equipamentos com diferentes níveis de abrangência, prédios 

construídos em várias épocas e volumetrias e estilos arquitetônicos de diferentes tipolo-

gias. Muitos locais possuem monumentos, largos e praças que se tornaram referenciais 

simbólicos para a cidade e que enriquecem a ambiência local e promovem o encontro. 

Além de pontos específicos para eventos de cultura e entretenimento, na região ocorrem 

feiras, shows, atividades esportivas, entre outros acontecimentos.

Como foi ponderado em seção anterior, toda a Área Central de Belo Horizonte pode 

ser considerada como o principal centro metropolitano. As atividades de maior nível de 

especialização e que configuram a “subordinação” política, econômica e cultural da me-

trópole ao seu raio de abrangência estão, em grande parte, instaladas dentro dos limites 

da Avenida do Contorno. A região congrega um complexo hospitalar, instalações de ativi-

dades financeiras mais importantes, teatros, museus, locais dedicados a grandes festas e 

aglomerações populares, shopping centers, escolas e órgãos públicos, entre outros elemen-

tos urbanos. Essa região possui desenho urbano, monumentos, infra-estrutura e condições 

de acessibilidade que a faz se destacar perante as outras porções da cidade como um local 

imbuído de simbolismo.

Na área pericentral a heterogeneidade das ocupações fez com que surgissem dife-

rentes tipos de polaridades. As áreas ao sul e sudoeste da Área Central abrigam grande 

parcela da população de alto poder aquisitivo da cidade. Bairros como Gutierrez, Santo 

Antônio, Carmo e Sion desenvolveram um aparato de comércio e de serviços qualifica-

do e diversificado. Nos bairros adjacentes às avenidas Amazonas, Pedro II e Presidente 

Carlos Luz instalaram-se equipamentos de comércio e prestação de serviços de grande 

abrangência, sobretudo ao longo dessas vias de maior porte, tendo-se ramificado pelo 

interior dos bairros, em alguns locais. A porção a norte e nordeste da Área Central, por 

último, apresenta concentrações de comércio e serviços aparentemente mais simples que 

na região a sul, e não possuem grandes concentrações de serviços complexos e de grande 

abrangência. Mesmo assim, estes locais possuem concentrações terciárias que podem ser 

consideradas como centros de nível intermediário.

Percebe-se ainda, pelos dados analisados, uma recente expansão do setor terciário 

com a formação de incipientes nós de concentração de comércio e serviços nos bairros 

Estoril e Buritis, na Região Oeste, Belvedere, na Região Centro Sul e em áreas na Região 

Pampulha, como nos bairros Castelo e Ouro Preto. Esses locais servem à moradia e à vi-

sitação de população de renda média e alta e possuem rede de infra-estrutura completa, 

apesar de alguns locais apresentarem problemas de acessibilidade.

Quanto aos centros principais das regiões administrativas Barreiro e Venda Nova, 

apesar de se destacarem como locais polarizadores pela tradição atribuída aos mesmos, 

pode-se dizer que possuem, predominantemente, atividades mais simples e neles organi-
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zam-se nós comerciais que são capazes de conformar centro de nível intermediário, no 

caso do Barreiro e centro de nível local, no caso de Venda Nova. Esses centros de comércio 

e serviços, entretanto, se sobressaem nas regiões nas quais se inserem pela tradição, já 

referenciada, e pela própria deficiência que as áreas que os margeiam possuem quanto à 

ocorrência de atividades terciárias.

A maioria das áreas periféricas, como se observou, continua carente de equipamentos 

dedicados a comércio e serviço. Seguindo a lógica do mercado, os estabelecimentos dedi-

cados ao terciário, como afirmado anteriormente, tendem a se localizar em pontos onde 

há infra-estrutura o mais completa e moderna, outros elementos que atuam em comple-

mentaridade com suas atividades, que possuam quantidade de visitação que lhes garan-

tam visibilidade e que tenham acessibilidade facilitada. Dessa forma, os empreendedores, 

principalmente aqueles ligados a ramos de atividades de maior raio de abrangência e que 

funcionam como âncoras, acabam por procurar pontos que possuam essas qualificações. 

Para que as regiões periféricas se desenvolvam é necessária a formulação de políticas 

públicas específicas, dado que a legislação urbanística não é, por si só, suficiente para a 

disseminação de centros qualificados pela cidade.

As legislações municipais se inserem como importantes meios para disciplinar a ins-

talação de atividades não residenciais no espaço urbano. A Lei de Parcelamento, Ocupa-

ção e Uso do Solo e o Plano Diretor de Belo Horizonte possuem importantes diretrizes 

em busca de conformar novos centros e centralidades dentro do município. A LPOUS 

inseriu avanços, como o aumento da permissividade na instalação de usos diversos pelo 

território, ao mesmo tempo em que definiu formas de controlar impactos negativos sobre 

o uso residencial, além de instrumentos para resguardar a preservação natural e cultural 

e o desenho urbano. No entanto, há que se pensar em outros mecanismos para conter 

processos que podem gerar a depreciação de áreas urbanas, de um lado, e para direcionar 

empreendimentos que podem trazer desenvolvimento para certas regiões, por outro lado. 

As legislações urbanísticas são instrumentos importantes, mas podem se apresentar de 

forma rígida para lidar com as práticas do mercado, que são rápidas e variadas.

É necessária, ainda, maior aproximação entre as ações de planejamento, regulação 

e gestão urbanas, que possam dar respostas mais precisas às ações de tantos agentes que 

interferem na cidade. Essa aproximação pode direcionar com mais precisão a melhor 

localização de equipamentos que funcionem como âncoras, e pode ser capaz de coibir o 

excesso de atividades similares no mesmo local, em busca da manutenção da qualidade 

do espaço urbano e do desenvolvimento da cidade.
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