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1. INTRODUÇÃO  

 

Este documento apresenta o diagnóstico sobre o mercado de trabalho e potencialidades das 

comunidades localizadas na área de intervenção do empreendimento PAC 3 Bacias1 que tem 

como objetivo reduzir o risco de inundações nas bacias do Córrego Cachoeirinha e Ribeirões 

Pampulha e Onça, localizadas nas regionais Pampulha, Norte e Nordeste de Belo Horizonte. 

Trata-se da elaboração do estudo contendo informações da caracterização socioeconômica e 

do perfil vocacional e profissional da População Diretamente Afetada pelo empreendimento, 

bem como dados sobre estabelecimentos comerciais e de serviços do território.  

Segundo o Projeto de Trabalho Social - PTS (2015)2, o desenvolvimento socioeconômico 

configura-se como um dos cinco eixos norteadores das atividades a serem implementadas e 

têm como função incentivar a gestão participativa nos processos de decisão dos bens/serviços 

oferecidos, para adequá-los à realidade socioeconômica e cultural e às prioridades da 

população atendida, por meio, principalmente, dos planos de ação.  

De acordo com o Termo de Referência (2014)3 e o PTS (2015) os resultados coletados pelo 

diagnóstico subsidiarão o trabalho social desenvolvido junto às famílias. As principais linhas 

de ação serão identificadas por meio do mapeamento do perfil vocacional da população local, 

bem como das potencialidades de mercado.  

O diagnóstico foi organizado em três módulos; sendo o primeiro com dados referentes ao 

perfil socioeconômico dos entrevistados, como por exemplo, idade, escolaridade, situação 

ocupacional, entre outras variáveis. O segundo módulo apresenta uma análise voltada para o 

perfil vocacional das comunidades e as potencialidades de mercado dos territórios, tendo 

como objetivo contribuir para a identificação de iniciativas produtivas existentes no local e no 

 
1 O empreendimento está sendo executado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e da Companhia Urbanizadora e de Habitação de 
Belo Horizonte (URBEL).  
2 Trata-se do plano de trabalho que contém a identificação e caracterização da área de intervenção, do perfil 
populacional, o cronograma de atividades, entre outros dados, que orientam a execução do trabalho técnico 
social. 
3  Trata-se do documento que integra o edital de licitação da contratação de serviços para Elaboração e 
Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS e do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias do 
empreendimento de Intervenções para redução do risco de inundações nas bacias dos córregos Cachoeirinha, 
Pampulha e Onça. 
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entorno e para a proposição de encaminhamentos que potencializem as atividades de renda já 

realizadas por esses atores sociais.  

Além da pesquisa direcionada aos responsáveis pelos domicílios, o presente diagnóstico 

apresenta, também, um módulo sobre os estabelecimentos comerciais, realizado com intuito 

de conhecer as características econômicas da região, as vantagens, possibilidades e 

dificuldades no que se refere ao empreendedorismo no setor comercial e de serviços. 

De modo geral, o estudo propõe identificar as iniciativas produtivas existentes nos bairros e 

no entorno, as demandas de mercado e as ações de geração de trabalho e renda, visando à 

inclusão produtiva, econômica e social das famílias, por meio de atividades de qualificação 

profissional e incentivo ao empreendedorismo, sempre em articulação com as políticas 

públicas pertinentes. 

O período de coleta de dados da pesquisa ocorreu entre os meses de março a abril de 2019, 

com a população diretamente afetada pela intervenção, conforme a metodologia que será 

descrita no item 3. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 

De acordo com o Termo de Referência (2014), a Área Diretamente Afetada – ADA do 

empreendimento corresponde à área das Bacias do Córrego Cachoeirinha, Ribeirões 

Pampulha e Onça que receberão intervenções. Os moradores/famílias da Área de Influência 

Direta – AID, por sua vez, são aqueles “que receberão os benefícios da urbanização, mas que 

não serão removidas e reassentadas em função das obras públicas” (Termo de Referência, 

2014, p. 16). Portanto, as áreas de influência direta – AID correspondem aos bairros que se 

localizam no entorno, margeando a área de intervenção do Ribeirão Pampulha, Córrego 

Cachoeirinha e Ribeirão Onça.                                

De acordo com o PTS (2015), a região do empreendimento é densamente ocupada. Conforme 

o Censo Demográfico do IBGE (2010) estima-se uma população de 167.618 habitantes na 

AID, ou seja, nos 28 bairros e vilas que sofrerão influência direta pelo Empreendimento. 

Trata-se de aproximadamente 7% da população de Belo Horizonte, um município que conta 

com 2.375.151 habitantes, residentes em uma área territorial de 331,400 km² e com uma 

densidade demográfica de 7.167,02 hab/km². Desse número, é possível observar que os 

bairros mais populosos são Santa Cruz (22.306) na Bacia do Córrego Cachoeirinha, Ribeiro 
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de Abreu (16.020) e São Gabriel (13.726), ambos na Bacia do Ribeirão Onça. Dentre os 28 

bairros e vilas da AID, contam-se 67.100 moradores na Bacia do Ribeirão Onça, 56.863 na 

Bacia do Córrego Cachoeirinha e 43.655 na Bacia do Ribeirão Pampulha.  

A AID do Ribeirão Onça, especificamente os Bairros São Gabriel, Ouro Minas (Vila 

Fazendinha), Novo Aarão Reis, Belmonte e Ribeiro de Abreu são os territórios que receberão 

ações do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias, definido no PTS (2015), pois 

correspondem as áreas suscetíveis às inundações, ocupadas irregularmente por famílias que 

precisarão ser removidas e reassentadas em outros locais.  

 

Figura 1 - Área Influência Direta da Bacia do Ribeirão Onça  

 

                                    Fonte: TERMO DE REFERÊNCIA/SMOBI/URBEL (2014) 

 

Conforme o Termo de Referência (2014), o cenário atual da região é caracterizado por 

ocupações irregulares das margens do Ribeirão Onça, pela impermeabilização do solo e pelas 

inúmeras inundações ao longo dos últimos anos. Por este motivo e ainda considerando que 

após a remoção das famílias, as áreas liberadas darão lugar ao Parque Ciliar do Ribeirão 

Onça, definiu-se como território de análise do presente diagnóstico os bairros acima citados. 

As ações de desenvolvimento socioeconômico, no entanto, serão direcionadas às famílias em 

processo de remoção e reassentamento e às famílias moradoras das margens do Ribeirão 

Onça, que permanecerão no local, após intervenções mitigadoras dos riscos de inundação e 

implantação do Parque Ciliar.  
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Vale ressaltar que as áreas diretamente afetadas das Bacias do Ribeirão Pampulha e do 

Córrego Cachoeirinha, que também receberão intervenções do empreendimento, não 

apresentam necessidade de remoção de famílias. 

 

3. METODOLOGIA  

 

A abrangência do estudo foi delimitada priorizando dados dos bairros onde estão localizadas 

as famílias que serão removidas de acordo com a mancha de inundação do Ribeirão Onça4. 

Para efeito de análise, o universo de pesquisa que foi definido conjuntamente com a 

contratante, concentra-se nos seguintes bairros: São Gabriel, Ouro Minas, Belmonte, Novo 

Aarão Reis e Ribeiro de Abreu.   

Para a realização do Diagnóstico Socioeconômico, Vocacional e Potencialidades de Mercado, 

optou-se pela pesquisa amostral, na qual, o público-alvo será uma parcela representativa da 

população residente nos bairros que compõem a mancha de inundação do Ribeirão Onça. 

Esta é uma pesquisa amostral, o que significa dizer que um número de entrevistados é 

suficiente para representar toda a população analisada. As entrevistas foram realizadas por 

abordagem direta aos moradores nos domicílios, por meio da técnica de coleta de dados do 

tipo Survey, que se baseia em uma estrutura uniforme de perguntas que permite a 

comparabilidade das respostas.  “Então, os dados resultantes são agregados e examinados em 

busca de padrões de respostas no seio da população-alvo por meio da análise estatística.” 

(MAY, 2004. p.147) 

A pesquisa foi realizada por meio de questionários estruturados (Anexos 2 e 3), com todas as 

questões fechadas, que abordaram itens e variáveis associadas aos componentes que 

constituem o Diagnóstico. Todos os questionários foram preenchidos à caneta, passaram por 

revisões e foram encaminhados à digitação no banco de dados, processado pelo Microsoft 

Excel, o que permitiu o tratamento de dados para uma análise multivariada. 

A pesquisa foi realizada por cinco pesquisadoras e uma supervisão de campo de 

responsabilidade de uma técnica social (socióloga), que, também, realizou o treinamento e a 

organização logística no campo. A coleta de dados teve duração de dois meses e foi realizada, 

preponderantemente, nos finais de semana ou no período noturno nos dias de semana, devido 

 
4 Onde será instalado o Parque Ciliar do Ribeirão Onça. 
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a facilidade em encontrar os moradores nos domicílios. É possível afirmar que a pesquisa teve 

boa receptividade entre os moradores. 

A amostragem selecionada para composição do público a ser pesquisado fundamentou-se na 

técnica conhecida por amostra probabilística aleatória simples, amplamente utilizada em 

pesquisas de natureza essencialmente quantitativa. Optou-se por essa técnica de amostragem 

uma vez que ela garante que todas as unidades de análise (domicílios) possuem as mesmas 

possibilidades de serem contempladas com a pesquisa, tornando assim maior a confiabilidade 

dos dados. (BARBETTA, 2008)  

De acordo com os dados do IBGE (2010)5, nos bairros em referência foram identificados 11. 

813 domicílios. Diante disso, a amostra foi calculada com a margem de erro de 7% e com 

93% de nível de confiança, resultando em 200 domicílios a serem pesquisados, distribuídos 

pelos setores censitários e a partir deles, sorteadas aleatoriamente as ruas nas quais os 

domicílios serão abordados. 

 

3.1 Desenho Metodológico Diagnóstico Socioeconômico, Vocacional e Potencialidades 

de Mercado  

 

Para calcular o tamanho da amostra deve se considerar o erro amostral, que é a diferença entre 

uma estatística e o parâmetro que se quer estimar. O cálculo estatístico para definição do 

tamanho da amostra, de intervalo de confiança de 93% e erro amostral de 7%, foi feito 

segundo os critérios e fórmulas descritos em Barbetta (2008) e conforme representado a 

seguir, onde: 

✓ no = primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

✓ n = tamanho da amostra; 

✓ N = número de elementos da população; 

✓ Eo = erro amostral tolerável 

Segundo Barbetta (2008), deve-se inicialmente calcular no. Caso a população seja muito 

grande (mais que vinte vezes o valor calculado para no), o número obtido já pode ser adotado 

como tamanho da amostra (n = no). Desta forma, o tamanho da amostra, para uma pesquisa 

que tolera 7% de erro amostral, é calculada pela seguinte formula: 

 

 
5 Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/. Acesso dia 20-05-19.  Fonte: Sinopse por 
setores, IBGE, 2019. 
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Aproximação amostral: 

 

𝒏𝒐 =
𝟏

𝑬𝒐²
 = 1/(0,07)² = 1/0,0049 = 204 

 

Correção amostral: 

 

𝒏 =  
𝑵. 𝒏𝒐

𝑵 + 𝒏𝒐
 

𝟏𝟏.𝟖𝟏𝟑.𝟐𝟎𝟒

𝟏𝟏.𝟖𝟏𝟑+𝟐𝟎𝟒 
= 200 entrevistas para margem de erro de 7% e confiabilidade de 93%. 

 

Assim, o tamanho da amostra com um erro amostral de 7% e confiabilidade de 93% para o 

universo de pesquisa é de 200 entrevistas. 

 

Eo 
2 = Erro amostral tolerável, considerado nesta pesquisa como 0,07. 

 

A lista de domicílios por bairro (Tabela 1) está apresentada abaixo. A amostra de domicílios 

por bairro será distribuída entre os setores censitários e a partir deles serão sorteadas 

aleatoriamente as vias nas quais os domicílios serão abordados. Vale ressaltar que o número 

de questionários por bairros foi proporcional a população residente, segundo a sinopse por 

setores IBGE (2010)6: 

 

Tabela 1 – Distribuição de domicílios por bairro 

CÁLCULO DA AMOSTRA 

Bairro Domicílios* Amostra 

São Gabriel 2849 48 

Ouro Minas 1391 24 

Belmonte 722 12 

Novo Aarão Reis 2351 40 

Ribeiro de Abreu 4500 76 

TOTAL 11.813 200 

 
6 Trata-se do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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SUBAMOSTRA 

Bairro São Gabriel  

Setor censitário Domicílios Amostra 

0068 131 2 

0120 64 1 

0119 233 4 

0102 334 6 

0104 227 4 

0103 254 4 

0105 291 5 

0088 163 3 

0066 293 5 

0195 212 3 

0049 325 6 

0179 155 2 

0067 167 3 

TOTAL 2849 48 

Bairro Ouro Minas 

Setor censitário Domicílios Amostra 

0051 387 7 

0050 383 6 

0160 280 5 

0161 182 3 

0180 159 3 

TOTAL 1391 24 

Bairro Belmonte 

Setor censitário Domicílios Amostra 

0147 158 3 

0015 339 5 

0032 225 4 

TOTAL 722 12 
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Bairro Novo Aarão Reis 

Setor censitário Domicílios Amostra 

0077 242 4 

0273 257 4 

0075 262 4 

0274 212 4 

0076 252 4 

0084 348 6 

0275 315 6 

0085 463 8 

TOTAL 2351 40 

Bairro Ribeiro de Abreu 

Setor censitário Domicílios Amostra 

0183 153 2 

0071 219 4 

0182 195 3 

0070 172 3 

0072 169 3 

0181 43 1 

0069 363 6 

0056 263 4 

0034 148 2 

0055 291 5 

0174 40 1 

0054 263 4 

0052 336 5 

0053 140 2 

0173 24 1 

0163 180 3 

0033 351 6 

0162 77 2 
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0016 120 2 

0106 211 4 

0108 193 3 

0109 263 5 

0107 286 5 

TOTAL 4500 76 

              *Domicílios particulares permanentes ocupados (IBGE). 

                                                                                                             Fonte: Censo 2010(IBGE) 

 

3.2 Desenho Metodológico Estabelecimentos Comerciais  

 

Sobre a metodologia da pesquisa direcionada aos estabelecimentos comerciais, foram 

selecionadas regiões com maior concentração e diversidade de estabelecimentos comerciais 

para compor o universo analítico, que são: o trecho da Avenida Cristiano Machado que 

abarca o bairro São Gabriel até o Hotel Ouro Minas e o trecho da Avenida Bernardo 

Vasconcelos que inicia na Avenida Cristiano Machado até a Avenida Clara Nunes. Os 

comércios existentes nos bairros Primeiro de Maio e Suzana também compõem o universo de 

pesquisa. Dessa forma, os bairros mencionados compõem a Área Diretamente Afetada das 

três bacias que receberão as intervenções. 

Considerou-se os dados disponibilizados no site da prefeitura de Belo Horizonte7, 

classificados em Estabelecimentos Comerciais e de Manutenção de Veículos Automotores por 

Regiões Administrativas e Bairros, Estabelecimentos Comerciais Atacadistas, e 

Estabelecimentos Comerciais Varejistas, totalizando 795 comércios nos bairros Primeiro de 

maio (27), Suzana (17), São Gabriel (234), Ouro Minas (26), Cachoeirinha (299) e Santa 

Cruz (192).  Além disso, foram analisados dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico referente aos bairros Ribeiro de Abreu, Novo Aarão Reis, 

Belmonte e Ouro Minas. 

A metodologia aplicada está de acordo com as diretrizes da Pesquisa Ex Ante (marco-zero) 

realizada no início das intervenções, o que contribui para futuras análises comparativas entres 

os cenários.  

 

 
7 Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-
urbana/2018/planejamento-urbano/geo_contribu_comercio_cmc_bairro_2011_a3.pdf. Acesso dia 15-04-2019. 
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 Tamanho da Amostra 

O tamanho da amostra foi calculado com base na fórmula abaixo8 :   

         

n =     ___ N . no_______  

            N + no   

Onde: 

n = tamanho da amostra 

N = universo 

no = primeira aproximação do tamanho da amostra,  que se obtém através da fórmula: 

no =    ___1___ 

               Eo 
2                                         

Eo 
2 = Erro amostral tolerável, considerado nesta pesquisa como 0,07. 

 

Diante disso, somam-se 162 questionários a serem aplicados na área de estudo. Vale ressaltar 

que, os comércios identificados estão localizados na principal rua dos bairros mencionados, 

onde se concentra uma diversidade de serviços e estabelecimentos comerciais, tais como: 

salão de beleza, padaria, açougue, lojas de roupas, lanchonete, sacolão, entre outros. 

A pesquisa será organizada por cotas de acordo com o porte dos comércios (grande, médio e 

pequeno) e sua localização. De acordo com IBGE9 a classificação do porte dos comércios é 

feita conforme o número de funcionários de cada estabelecimento, segue tabela:  

 

Tabela 2: Critério de classificação do porte de empresas pelo número de empregados 

 

                                                                                                                 Fonte: SEBRAE, 2011.10 

 
8 BARBETTA, Pedro Alberto – Estatística Aplicada às Ciências Sociais- Ed. UFSC – 2002. 
9 Fonte: https://docplayer.com.br/7302976-O-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica-definiu-a-

classificacao-do-porte-com-base-no-número-de-empregados-de-cada-estabelecimento.html. Acesso 27-12-
2019.  

10 Disponível em http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154. Acesso 27-12-2019. 
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A amostragem de cotas é uma técnica não probabilística, os indivíduos que representam uma 

população são escolhidos de acordo com suas características ou qualidades. Em Belo 

Horizonte segundo a Pesquisa e Desenvolvimento CDL/BH – RAIS 2014, existem 26.914 

estabelecimentos comercias, sendo 22.409 microcomércios, 3.994 pequenos comércios, 321 

comércios de médio porte e 19 de grande porte. A partir desses dados foi possível distribuir 

proporcionalmente os números de questionários por características e bairro da região de 

estudo, conforme as tabelas abaixo: 

 

Tabela 3 - Plano de pesquisa – Coleta de Dados 

Número de comércios pesquisados  

Porte Número de funcionários  
Número de 

questionários  

Micro 

0 Empregado  

De 1 a 4 134 questionários  

De 5 a 9  

Pequeno 
De 10 a 19 24 questionários  

De 20 a 49  

Médio De 50 a 99 2 questionários 

Grande 

De 100 a 249  

De 250 a 499  

De 500 a 999 2 questionários 

1000 ou Mais  

Total   162 

 

Tabela 4 - Número de comércios pesquisados 

Porte Número de questionários  Distribuição por bairros 

Micro 134 questionários 

51 questionários no 

Cachoeirinha 

4 questionários no Ouro 

Minas 
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33 questionários na Santa 

Cruz 

39 questionários no São 

Gabriel 

3 questionários no Suzana 

4 questionários no 

Primeiro de Maio 

Pequeno  24 questionários 

9 questionários no 

Cachoeirinha 

1 questionário no Ouro 

Minas 

6 questionários no Santa 

Cruz 

7 questionários no São 

Gabriel 

1 questionário no Primeiro 

de Maio 

Médio 2 questionários 

1 questionário no 

Cachoeirinha 

1 questionário no São 

Gabriel 

Grande 2 questionários 

1 questionário no 

Cachoeirinha 

1 questionário no São 

Gabriel 

Total 162 questionários 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Módulo I - Perfil Socioeconômico 

 

Nesta seção serão apresentados dados importantes para composição do perfil socioeconômico 

dos entrevistados, tais como: sexo, idade, escolaridade, situação ocupacional e rendimento 

mensal familiar. A análise do perfil socioeconômico contribuirá para o planejamento das 

ações voltadas à inserção no mercado de trabalho11, uma vez que, de acordo com a pesquisa, 

71% dos entrevistados são os principais responsáveis pelo domicilio.   

Verificou-se que, aproximadamente 60% das pessoas entrevistadas são do sexo feminino.  

 

Gráfico 1 – Sexo dos Entrevistados 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Quanto a variável idade dos entrevistados, observou-se que 14% dos entrevistados possuem 

mais de 40 anos, 34% possuem de 50 a 59 anos e 20% possuem mais de 60 anos, conforme 

gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 
11 Tratam-se de ações sobre qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e empreendedorismo.  

42%

58%

Masculino

Feminino
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Gráfico 2 - Idade dos Entrevistados  

  

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Com relação à distribuição etária da população total do município de Belo Horizonte, de 

acordo com a PNAD Contínua (2019)12, a grande maioria da população concentra-se nas 

faixas de 25 a 59 anos, aspecto semelhante ao público alvo analisado pela pesquisa. Os dados 

municipais são apresentados com intuito de traçar uma descrição comparativa, com ressalvas 

para a diferença dos intervalos de idade em cada uma das pesquisas. Destaca-se o percentual 

da população idosa que representa 20,5% do universo total e uma parcela pequena de jovens 

responsáveis pelos domicílios. 

Sobre a escolaridade, 34,5% relataram que são analfabetos ou que estudaram até o ensino 

fundamental e não se formaram e 8,5% concluíram o ensino fundamental, evidenciando assim 

uma precária formação escolar entre quase metade dos respondentes. Vale ressaltar que as 

variáveis ensino médio e ensino técnico completo se diferenciam pela natureza educacional. O 

ensino técnico foi aplicado na pesquisa como uma modalidade de ensino de especialização 

profissional em uma determinada área. E o ensino médio diz respeito ao ensino tradicional 

curricular.  

Os dados indicam pouca escolaridade do público entrevistado, de modo que apenas 5% 

possuem qualificação profissional mediante acesso ao ensino superior completo.  

 

 

 
12 Trata-se da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios realizada trimestralmente pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8ff41004968ad36306430c82eece3173.
pdf. Acesso 20 dez de 2019.  
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Gráfico 3 - Escolaridade dos Entrevistados 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Com relação à situação ocupacional, 24% dos entrevistados trabalham com carteira assinada e 

33,5% exercem algum tipo de trabalho (bicos, autônomos, acionistas, emprego sem carteira 

assinada, funcionário público e proprietários de estabelecimentos). E, aproximadamente, 18% 

dos entrevistados são somente aposentados ou pensionistas, índice que se relaciona com os 

dados de faixa etária acima de 50 anos que predominou no grupo estudado. Vale ressaltar que 

11% dos entrevistados encontravam-se desempregados no período de realização da pesquisa, 

dado que reflete o índice de desemprego do país13, que é 11,8% no último trimestre do ano de 

2019.   

De acordo com IBGE Cidades14, em Belo Horizonte, a população ocupada, ou seja, as pessoas 

que, no período de referência (2017), trabalhavam pelo menos uma hora completa em trabalho 

remunerado ou em trabalho sem remuneração direta, ou, ainda, as que tinham trabalho 

remunerado do qual estavam temporariamente afastadas, corresponde a 57,5% da população 

total, o mesmo percentual encontrado para as famílias pesquisadas.  

 

 

 
13 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/25815-desemprego-fica-em-11-8-com-recorde-no-emprego-sem-carteira. Acesso 26-12-2019. 
Fonte; Agência IBGE, Notícias, 2019. 
14 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/panorama. Acesso 26-12-2019.  
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Gráfico 4 - Situação ocupacional dos Entrevistados 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

É possível observar, mediante o cruzamento entre as variáveis escolaridade e situação 

ocupacional, uma variação significativa das catégorias ocupacionais por níveis de 

escolaridade. Vale destacar que os analfabetos e os que possuem ensino fundamental 

incompleto são em sua maioria, somente aposentados ou donas de casa, o que representa uma 

parcela relevante da população entrevistada. E 36% dos entrevistados que possuem ensino 

médio são empregados de carteira assinada e 14% são aposentados, conforme gráfico abaixo.  
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Gráfico 5 - Relação das variáveis: Situação Ocupacional e Escolaridade  

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Para compreender o cenário socioeconômico do grupo estudado faz-se necessário analisar a 

variável rendimento mensal familiar, que para 51,5% dos entrevistados é de mais de 1 a 3 

salários mínimos. Já para 34% das famílias entrevistadas o rendimento mensal é de até um 

salário mínimo. Para fins de comparação, segundo a pesquisa mensal de emprego (IBGE)15, o 

município de Belo Horizonte apresentou em 2016 um rendimento médio habitual domiciliar 

de 3 salários mínimos, ou seja, um rendimento acima se comparado aos bairros entrevistados. 

Vale ressaltar que não foi possível apontar o rendimento médio dos entrevistados, uma vez 

que as respostas foram categorizadas em grupos de rendimento, o que inviabiliza saber o 

rendimento exato de cada entrevistado.  

 

 

 

 

 
15Disponível em:  https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em mar. 2020.  
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Gráfico 6 - Rendimento Mensal Familiar 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Nota-se que um percentual significativo de entrevistados (83,5%) não possui outra fonte de 

renda como incremento ao rendimento principal familiar. Conforme apresentado pelos 

entrevistados, esse rendimento da outra fonte de renda é proveniente de prestação de serviços 

pontuais, entre outras rendas, tais como: motorista de aplicativo, faxina, bem como recurso 

vindo de aluguel de imóveis.  

 

Gráfico 7 – Existência de outra fonte de renda 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 
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Além disso, 13% recebem benefício de transferência de renda, sendo em sua grande maioria o 

Bolsa Família, em seguida o Benefício de Prestação Continuada – BPC. O Bolsa Moradia 

também foi citado por poucos entrevistados, apesar de não se tratar de um benefício de 

transferência de renda. É importante citar que os benefícios de transferência de renda 

compõem a renda familiar mensal citada anteriormente.  

 

Gráfico 8 - Recebimento do Benefício de Transferência de Renda  

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Diante do cenário socioeconômico das famílias entrevistadas, notam-se aspectos de 

vulnerabilidade social no que se refere ao baixo rendimento mensal familiar, ao significativo 

índice de desemprego e subemprego, bem como, a baixa escolaridade dos entrevistados.  

Na próxima seção serão apresentados os dados relativos aos aspectos vocacionais dos 

entrevistados no que diz respeito aos interesses e aptidões para as atividades do mercado de 

trabalho e iniciativas produtivas locais. 

 

4.2 Módulo II – Diagnóstico Vocacional e Potencialidades de Mercado 

 

A seção sobre o diagnóstico vocacional e potencialidades de mercado pretende elucidar o 

cenário socioeconômico local para oportunidades no mercado de trabalho correspondente ao 

perfil profissional da população que será descrito a seguir. Nesse sentido, serão analisados 

dados relativos ao interesse por qualificação profissional e conhecimentos dos serviços de 

prestadores locais, entre outros aspectos, conforme evidenciado abaixo.  
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No que diz respeito à qualificação profissional, a maioria, 51,5% dos responsáveis não 

possuem nenhuma qualificação. Dentre aqueles que possuem qualificação profissional se 

destacaram as seguintes profissões: cabelereiro (a), auxiliar administrativo, bacharel em 

direito, técnico (a) em informática, costureiro (a) e técnico (a) em enfermagem.  

Gráfico 9 - Qualificação Profissional (habilidades, conhecimentos técnicos) 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Quando perguntado se os entrevistados teriam interesse em participar de cursos de 

qualificação no bairro ou entorno, aproximadamente 60% demonstraram interesse. Esse dado 

contribui para implementação de iniciativas educacionais, em articulação com outras políticas 

públicas, serviços e instituições, voltadas à formação e capacitação profissional.  

Gráfico 10 - Interesse em Participar de Cursos de Qualificação Profissional no bairro ou 

entorno 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 
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Dentre os entrevistados que declaram que não possuem qualificação profissional, 56,7%, 

manifestaram interesses em cursos de formação; já entre os que se declararam qualificados 

profissionalmente, 62,2% demonstraram interesse em participar de cursos. Os dados 

evidenciam um cenário propício para ações de formação e atualização voltadas para a 

inserção qualificada no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 11 - Relação entre as variáveis: Interesse em participar dos cursos de 

Qualificação Profissional e Possui Qualificação 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

Os cursos citados de maior interesse pelos entrevistados estão listados abaixo, com destaque 

para os cursos de informática e culinária, que evidenciam, em alguma medida, aspectos 

vocacionais da população entrevistada e assim orientam as futuras ações.  

 

Tabela 5 – Frequência dos cursos de maior interesse 

Alternativas 

Frequência 

(Número 

absoluto) 

Informática 18 

Cozinha 10 

Costura 9 

62,2%
56,7%

37,8%
43,3%

Possui qualificação profissional Não possui qualificação profissional

Tem interesse Não tem interesse
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Estética (cabelo)  7 

Produção de salgados 7 

Mestre de Obra e Pedreiro 6 

Fonte: ASP, 2019. 

 

Com relação ao principal motivo em optar por um determinado curso de qualificação 

profissional, destaca-se: o local do curso ser próximo a residência e a grade de cursos 

compatíveis com as demandas do mercado, que somam 60% das respostas. Portanto, é 

importante considerar esses aspectos no momento de implantação de ações formativas para 

esse público em análise. 

 

Gráfico 12 – Motivos pela escolha em determinado Curso de Capacitação Profissional 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Quando perguntado aos entrevistados se eles tinham conhecimento de programas de geração 

de emprego e renda, bem como cursos profissionalizantes no bairro e entorno 77,5% 

responderam que não tinham conhecimento, conforme gráfico abaixo. Ressalta-se que entre 

os respondentes, encontram-se entrevistados interessados e não interessados nos cursos de 

formação, o que demonstra a necessidade de investir em estratégias de comunicação e 

mobilização amplas. 
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Gráfico 13 - Conhecimento de Programas de Geração de Emprego e Renda e Cursos 

Profissionalizantes no bairro e entorno 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Daqueles que responderam que conheciam os programas de geração de emprego e renda 

destacam-se informações sobre a atuação do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu (COMUPRA), como 

referência de instituições com propósito de qualificação profissional no local.  

De acordo com dados secundários do blog intitulado: “Sala de aula ampliada, aprendizagem 

que transforma”16, as atividades desenvolvidas pelo COMUPRA para capacitação da 

população local são:  oficinas educativas de exploração dos livros, oficina de informática 

desenvolvida em parceria com o FICA VIVO (Telecentro comunitário) que tem como 

objetivo promover a inclusão digital no bairro. Por fim, o projeto “Telecentro Ribeiro de 

Abreu” em parceria com a PUC MINAS Unidade de São Gabriel que investe em curso de 

Informática básica (Digitação, Windows, Excel, Internet). 

Com relação ao mapeamento de iniciativas de produtores locais e prestadores de serviço, 

observou-se um percentual significativo, de aproximadamente 70% dos entrevistados que 

conhecem os prestadores de serviços e pequenos produtores locais, conforme gráfico abaixo. 

Esse dado também é relevante para o planejamento das ações, voltadas ao fortalecimento e 

desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Isso poderá favorecer possíveis parcerias, 

articulações e troca de conhecimento entre os diferentes atores envolvidos nesse processo. 

 
16 Disponível no link: https://comupraonline.blogspot.com/p/que-e-o-comupra.html. Acesso 12-10-2019. 
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Gráfico 14 - Conhecimento da existência de Prestadores de Serviços e Pequenos 

Produtores Locais 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Com relação à utilização dos serviços locais, 60% dos entrevistados responderam que fazem 

uso dos serviços locais, conforme gráfico abaixo. Os principais serviços citados estão no setor 

alimentício e estético: supermercado, padaria, sacolão, restaurante e salão de beleza. A 

preferência por esses serviços justifica-se pela comodidade e proximidade a residência, bem 

como pelos preços acessíveis. Dessa forma, nota-se que há uma adesão e preferência dos 

moradores aos prestadores de serviços e iniciativas produtivas na região, o que pode balizar a 

proposição de futuras ações e encaminhamentos que potencializem essas atividades. 

Gráfico 15 – Utilização dos serviços (de lazer, alimentação, entretenimento, estética, etc) 

do bairro ou entorno 
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Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Quanto à qualidade dos serviços locais, 42% dos entrevistados responderam que consideram a 

qualidade boa e 23% afirmaram que os serviços locais devem ser classificados como 

regulares. Quanto aos aspectos citados, relativos à avaliação positiva surgiram: bom 

atendimento, preço acessível e variedade de produtos e mercadorias próxima à residência. 

Esses aspectos devem ser considerados no processo de elaboração do plano de atividades 

voltado para o público que tenha o interesse de empreender na região como alternativa de 

geração de renda. 

 

Gráfico 16 - Classificação da qualidade dos serviços locais 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Mesmo diante do considerável uso e boa avaliação dos serviços locais, a grande maioria dos 

entrevistados percebe que há carência nos serviços ou iniciativas produtivas do bairro, 

conforme aponta gráfico abaixo. Diante disso, nota-se uma janela de oportunidades de 

investimentos em novas ações de empreendedorismo que atendem, em certa medida, as 

carências levantadas pelos entrevistados e especificadas a seguir. 
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Gráfico 17 – Identificação de carência em algum tipo de Serviço e de Iniciativas 

Produtivas do Bairro 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Dentre as diversas carências citadas, destaca-se a carência por estabelecimentos comerciais no 

entorno e nas proximidades dos bairros tais como supermercados, casas lotéricas, padarias e 

farmácias. Além disso, foram citadas carências com relação ao serviço público em geral, 

como áreas de lazer para práticas de esportes e posto policial nos bairros.  

 

4.3 Módulo III - Diagnóstico - Estabelecimentos Comerciais  

 

A presente seção tem como objetivo apresentar dados relativos ao cenário comercial dos 

bairros analisados, suas características e peculiaridades de modo a ampliar a compreensão do 

mercado de trabalho e as potencialidades locais.  

Dos estabelecimentos comerciais entrevistados, a grande maioria (81%) é classificada como 

de micro porte e 17% dos comércios são de pequeno porte, o que corresponde com o cenário 

municipal. De acordo com o portal de indicadores DataSebrae17, em 2019, o município de 

Belo Horizonte possuía 222.212 Micro Empresas (ME) e Microempreendedores individuais 

(MEI) atuando nos setores de comércio e serviços cadastradas na Receita Federal, o que 

representa 87% no total de empresas cadastradas. 

 

 
17 Disponível em: https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/resources/sites/data-sebrae/data-
sebrae.html#/Empresas. Acesso em 10 de mar 2020.  
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Gráfico 18 - Tipo do Comércio 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

A pesquisa foi realizada com proprietários ou gerentes dos estabelecimentos. A maioria dos 

entrevistados corresponde ao sexo feminino, o que equivale a 56% do universo analisado. As 

atividades desenvolvidas nos estabelecimentos comerciais onde foram feitas as entrevistas são 

diversas, em especial, venda de produtos alimentícios, padarias, lanchonetes, salões de beleza, 

farmácias, restaurantes e comércios varejistas variados.   

 

Gráfico 19 - Sexo do entrevistado 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 
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No que se refere à condição do imóvel onde se realiza a atividade comercial, a grande maioria 

configura-se como alugado, o que equivale a 75% do total e 21% dos comércios funcionam 

em imóveis próprios.  Vale considerar que alguns entrevistados relataram que o alto custo 

com o aluguel torna-se uma dificuldade para o desenvolvimento do negócio.  

 

Gráfico 20 - Condição de ocupação do imóvel 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Foi observado que, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais, aproximadamente 

80%, possui funcionários remunerados, conforme prevê a legislação trabalhista.   

 

Gráfico 21 - Possui Funcionários remunerados 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 
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Com relação ao tempo de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 35% deles estão 

nos bairros entrevistados há um tempo expressivo, mais de 10 anos, e 20% estão de 2 a 5 anos 

no local. Dessa forma, acredita-se que a maioria dos estabelecimentos comerciais possui uma 

atuação consolidada com o lugar.  

Vale ressaltar que o cruzamento entre as variáveis: condições que favorecem seu 

estabelecimento e tempo de funcionamento do estabelecimento no local permite concluir que 

61% entrevistados, que estão a mais de 10 anos no bairro, afirmam que a principal condição 

para o desenvolvimento do seu negócio no local é o fluxo intenso de pedestres em frente ao 

estabelecimento. Desse modo, entende-se que a região possui vantagens e potencialidades 

comerciais a serem consideradas no plano de ação voltado ao perfil empreendedor.   

 

Gráfico 22 - Tempo de funcionamento do estabelecimento no local 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

A maioria dos comércios emite nota fiscal, o que representa, aproximadamente, 60% do 

universo analisado, conforme gráfico abaixo. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),18 a emissão da nota fiscal representa um passo 

relevante no processo de formalização e crescimento de uma pequena empresa. A emissão de 

nota fiscal viabiliza a realização de negócios expressivos, com empresas e entidades de 

grande porte, que por sua vez, exigem o documento fiscal para o processo de contratação de 

 
18 Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/cursos_eventos/o-
microempreendedor-individual-e-a-nota-fiscal,5cc8af08868eb510VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso 10 
mar 2020. 
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serviços ou compra de produtos. Vale considerar o percentual relevante de estabelecimentos 

comerciais que ainda não emitem nota fiscal, portanto, sugere-se a realização de ações 

direcionadas a esse público com intuito de potencializar os negócios em busca de novos 

clientes e fornecedores.  

Gráfico 23 – Emissão de nota fiscal 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

Quando perguntado quais condições favorecem o negócio, 38% dos entrevistados afirmaram 

que o grande fluxo de pedestres próximo ao estabelecimento tem contribuído para o 

desenvolvimento do negócio. Já 24% relataram que o fato de possuírem uma clientela 

permanente na região contribui para as atividades desenvolvidas e venda dos produtos ou 

serviços, conforme o gráfico abaixo.  

Gráfico 24 – Condições que favorecem o negócio 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 
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Para 85% dos entrevistados o trabalho desenvolvido no estabelecimento comercial é a única 

fonte de renda, dado que demonstra a importância e dependência dos comércios para a 

sobrevivência dessas famílias. Apenas 14% dos respondentes possuem outra fonte de renda 

agregada ao faturamento do comércio.  

Gráfico 25 – Existência de outra fonte de renda 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Dentre aqueles que responderam que possuem outra fonte de renda destaca-se renda oriunda 

de outros investimentos comerciais, bem como de aposentadoria.  

Gráfico 26 – Outra fonte de renda 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 
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Em geral, as avalições dos negócios apresentam-se positivamente, uma vez que para 

aproximadamente 70% dos respondentes o desenvolvimento do negócio é considerado bom e 

16% aponta para um ótimo desenvolvimento comercial. 

 

Gráfico 27 - Avaliação do desenvolvimento do negócio 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

. 

A grande maioria dos entrevistados, em torno de 70%, percebe aspectos que dificultam o 

crescimento do seu negócio na região. Dentre os entrevistados que percebem dificuldades, as 

principais citadas foram: a concorrência local (42,4%), as condições de infraestrutura e 

características da região (28,1%), os impostos altos (16,9%) e, por fim, a crise econômica do 

país (12,6%). Com relação às condições de desvalorização comercial dos bairros, os 

entrevistados apontaram para os seguintes aspectos: falta de infraestrutura adequada para 

estacionamentos próprios e calçamento, bem como a precariedade nos serviços de transporte e 

segurança local.  Além disso, o perfil econômico da população local foi citado como um 

aspecto complicador para o desenvolvimento das vendas.   

Nota-se a importância de considerar os dados levantados acima no momento de elaboração do 

plano de ação de empreendedorismo e iniciativas produtivas nos bairros, de modo a buscar 

resultados mais eficazes e assim evitar as possíveis dificuldades para o desenvolvimento dos 

negócios. 
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Gráfico 28 – Dificuldade para o crescimento do seu negócio na região 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Gráfico 29 – Principais dificuldades identificadas 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

De acordo com a pesquisa, cerca de 70% dos estabelecimentos comerciais absorvem a mão de 

obra local existente nos bairros pesquisados. Esse dado demonstra aspectos relevantes para as 

ações de encaminhamento de demandas de emprego local. 
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Gráfico 30 - Absorção de mão de obra local 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

Além disso, observou-se que as principais iniciativas para geração de trabalho e renda do 

ponto de vista dos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais são os cursos 

profissionalizantes acessíveis (32%), as parcerias de incentivos ao pequeno produtor (30%) e 

as oficinas de empreendedorismo19 (28%).  

 

Gráfico 31 - Iniciativa de geração de trabalho e renda que atenderia a demanda dos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em geral 

 

Fonte: ASP – Assessoria Social e Pesquisa - 2019. 

 

 
19 Trata-se de iniciativas para fomentar a produção comercial local, através de convênios com empresas 
especializadas em desenvolvimento de pequenos negócios, como por exemplo, o SEBRAE (O Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Uma das ações decorrente dessas parcerias são as oficinas de 
empreendedorismo, cujo propósito é promover a qualificação na gestão dos negócios. 
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Para o diagnóstico dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao bairro Ribeiro de Abreu 

foram utilizados dados do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil20 (2010), todavia, 

para elaboração do plano de ação – etapa posterior à apreciação do presente documento – é 

necessário aproximar-se do bairro e suas necessidades através da realização de grupos focais, 

método que garantirá a participação e protagonismo social na construção de soluções para a 

região. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2010), a unidade de 

desenvolvimento humano que compreende o bairro Ribeiro de Abreu (ADA) aponta para os 

seguintes dados relativos à categoria trabalho nessa região:    

 

A taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa 

população que é economicamente ativa) é de 69,47%. Ao mesmo tempo, a taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa de 18 anos 

ou mais que está desocupada) é de 9,26%. (Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil, 2010) 

 

Vale ressaltar que a classificação e definição da População Economicamente Ativa 

apresentada refere-se ao ano de 201021. Para o bairro Novo Aarão Reis, os dados encontrados 

foram: 

Em 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que é economicamente ativa) é de 72,13% na 

UDH. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação na UDH (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa de 18 anos ou mais que 

está desocupada) é de 6,90%. (Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 

2010) 

 

Com relação aos dados econômicos dos bairros correspondentes a ADA: Ribeiro de Abreu, 

Novo Aarão Reis, Belmonte e Ouro Minas, destaca-se que, de acordo com a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, (CMC - Cadastro Municipal de Contribuintes), a 

grande maioria dos estabelecimentos pertencem ao porte de microempresas. O bairro Ribeiro 

de Abreu apresenta o maior número de empresas, totalizando 1550, conforme a tabela de 

frequência descrita abaixo. 

 

 

 
20 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/19662. Acesso em 11 mar 2020. 
21 É importante salientar a precariedade de dados comerciais atuais sobre as microrregiões (bairros) 
correspondentes a ADA. 
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TABELA 6 – Porte Empresarial das empresas dos bairros - Ribeiro de Abreu, Novo 

Aarão Reis, Belmonte e Ouro Minas 

 

Bairros 

Porte Empresarial     

Microempresa Demais  

Empresa de 

Pequeno 

porte Total 

Ribeiro de 

Abreu 1490 47 13 1550 

Novo Aarão 

Reis 569 17 1 587 

Belmonte  226 10   236 

Ouro Minas 588 16 5 609 

 

De acordo com o levantamento da SMDE, é possível elencar as principais atividades 

econômicas nos bairros Ribeiro de Abreu e Novo Aarão Reis, que são: comércio varejista em 

geral (no ramo alimentício, de móveis, cosméticos, entre outros), prestação de serviços 

diversos (manutenção, instalação, confecção, serviços de entrega rápida e domésticos, etc) e 

por fim fabricação de produtos e artigos em geral. 

 

De acordo com a BH Map22, é possível observar o predomínio das microempresas nos bairros 

analisados, seguem imagens da distribuição geográfica das atividades econômicas nos bairros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Disponível em: http://bhmap-
hm.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo#zoom=5&lat=7805118.94175&lon=614551.62268&baselayer=base&layers=
atividades_economicas. Acesso dia 22 jun. 2020. 
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Ouro Minas                                                             Belmonte 

 

 

 
Ribeiro de Abreu Novo Aarão Reis 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A descrição dos resultados e a análise dos dados da pesquisa levam a duas considerações: há 

diversos indicadores que apontam para ocorrência de vulnerabilidades sociais entre os 

entrevistados; ainda, outros indicadores permitiram ressaltar a necessidade da inclusão de 

algumas ações no Projeto de Trabalho Social no que tange ao incremento da renda familiar 

e a melhoria da qualidade de vida.  

Em relação à questão do perfil dos moradores, o que se percebe é a baixa escolaridade dos 

entrevistados e a situação de vulnerabilidade financeira, na medida em que uma grande 

parcela dos respondentes possui renda familiar de até 3 salários mínimos. Verificou-se, 

também, uma porcentagem relevante de respondentes em situação de desemprego.  

Os dados demonstram o interesse dos moradores por cursos de qualificação com uma grade 

curricular alinhada as demandas atuais do mercado, principalmente nas áreas de informática 

e culinária. Essas informações auxiliarão no planejamento das futuras ações e serão 

relevantes para a identificação de potenciais parceiros para a capacitação profissional de 

moradores com dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A partir dos dados 

coletados no diagnóstico sobre as necessidades de qualificação, sugere-se que haja uma 

articulação com outros setores públicos e não governamentais (Defesa Social, Assistência 

Social, Direitos Humanos, Cultura), para viabilizar a implementação de oportunidades 

educacionais, tais como Programas de Formação Profissional de Jovens (como por exemplo 

PRONATÉC) ou de reinserção na vida escolar (Educação de Jovens e Adultos).  

Além disso, o diagnóstico identificou as principais qualificações profissionais existentes nos 

bairros, que são: cabelereiro(a), auxiliar administrativo, bacharel em direito, técnico(a) em 

informática, costureira(o) e técnico(a) em enfermagem. Esse dado apoiará na realização das 

atividades econômicas (bens e serviços) que os próprios moradores podem desenvolver e 

empreender para atender as necessidades locais. Além disso, mediante o conhecimento das 

qualificações já existentes na região, a divulgação das vagas no mercado de trabalho será mais 

assertiva e direcionada. 

Dentre as necessidades de bens e serviços dos territórios trabalhados destacam-se: a carência 

por tipos variados de estabelecimentos comerciais nas proximidades dos bairros, a 

inexistência de programas de geração de emprego e renda e cursos profissionalizantes 

acessíveis. Também foram identificadas carências com relação às áreas de lazer para práticas 
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de esportes e postos policiais nos bairros analisados, equipamentos que valorizam e trazem 

mais segurança à região, tornando-a assim mais atrativa para novos empreendimentos.     

Nesse sentido, sugere-se a importância de estabelecer relacionamento com os parceiros 

potenciais identificados na região, o Comupra e o CRAS, para continuidade das ações de 

capacitação profissional e geração de trabalho e renda, assim como incremento das estratégias 

de mobilização. Cabe ressaltar que o Comupra e o CRAS foram os parceiros identificados 

pelos entrevistados da pesquisa, sendo que, possivelmente, não são os únicos e principais no 

que se refere à atuação desses serviços no bairro. 

Os estabelecimentos comerciais são caracterizados por serem de pequeno porte e funcionarem 

a um considerável tempo nos bairros analisados, mesmo diante de algumas dificuldades 

citadas tais como a concorrência local e crise econômica. As oportunidades de 

desenvolvimento econômico local identificadas no diagnóstico foram: o interesse dos 

comerciantes locais em construir parcerias de incentivo para o pequeno produtor com o 

potencial mercado, bem como a clientela permanente e o intenso fluxo de pessoas na região.  

Por fim, os dados levantados contribuem para elaboração de um plano de ação na medida que 

evidenciam o perfil socioeconômico e profissional da população alvo, bem como as carências 

e características do comércio local, o que favorece a melhor adesão aos projetos que serão 

oferecidos e resultados mais acertados diante da realidade social a ser trabalhada. Através do 

levantamento das principais carências, interesses e qualificações profissionais é possível 

traçar um plano coerente com as demandas locais e assim possibilitar parcerias de sucesso. Os 

dados sobre a preferência em consumir produtos locais, bem como as carências de iniciativas 

produtivas evidenciam um campo de mercado promissor na região que pode ser trabalhado 

junto aos potenciais empreendedores locais que serão identificados durante o plano de ações.  

Portanto, a pesquisa cumpriu com os objetivos propostos acima, uma vez que aponta para 

informações relevantes no processo de construção de parcerias produtivas e de geração de 

emprego e renda para as famílias localizadas nos bairros analisados.  
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1: Distribuição Dos Domicílios Por Setor Censitário E Localização/ 

PAC-BACIAS 

 

Bairro São Gabriel  

Setor 

censitário 

Amostra Descrição do setor  

0068 2 

Entroncamento do beco Valadares com a rua padre Argemiro 

Moreira.  

Do ponto inicial segue em reta passando ao lado da residência de 

número 95 (inclusive) até o ribeirão do onça, segue por este até 

queda d’água, dai segue contornando pela encosta e fundos das 

residências até atingir a ultima residência de número 448 (inclusive) 

do beco cinquenta, segue por este até rua padre Argemiro Moreira 

(inclusive as residências de número 610 e fundos, e também os 

números 500 e 158), segue por esta até o ponto inicial.  

0120 1 

Entroncamento da avenida risoleta neves com rua santa maria. 

Do ponto inicial segue pela rua santa Maria até rua padre Argemiro 

Moreira, dai segue em linha reta até beco vila esportiva, segue por 

este até o muro da CBTU, segue por este até o entroncamento da rua 

Ana Purus com rua Jacui, dai segue pela rua jacui até rua Ana pereira 

Menezes, segue por esta até rua são Gregório. Segue por esta até BR 

381 (anel rodoviário celso Mello Azevedo), segue por esta até 

avenida Cristiano machado, segue por esta até avenida risoleta neves, 

segue por esta até o ponto inicial. 

0119 4 

Entroncamento da rua Ana Purus com a rua são Braz. 

Do ponto inicial segue pela rua são Brás até rua Edson Silveira, 

segue por esta até rua Walter ianni, segue por esta até BR 381 (anel 

rodoviário celso Mello Azevedo), segue por esta até a transportadora 

transpesminas (inclusive), segue pelo muro desta até rua Onofre 

Firmino da silva, segue por esta até a residência número 180 

(exclusive), dai segue pelo muro desta até rua Ana pereira de 

Menezes (residência número 173a exclusive) (exclusive ambos os 

lados até residência número 240), segue por esta até rua Jacuí, segue 
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por esta até rua Ana Purus, segue por esta até o ponto inicial. 

0102 6 

Entroncamento da rua são Brás com rua Ana Purus.  

Do ponto inicial segue pela rua Ana Purus até praça Zoli franca silva 

(exclusive),segue por esta até rua ilha de malta, segue por esta até a 

BR 381 (anel rodoviário Celso Mello Azevedo), segue por esta até 

rua Walter ianni, segue por esta até rua Edson Silveira, segue por 

esta até rua são Brás, segue por esta até o ponto inicial. 

0104 4 

Entroncamento da avenida esplanada com rua Parintins. 

do ponto inicial segue pela rua Parintins até rua general astolfo 

ferreira Mendes, segue por esta até rua Ana Purus, segue por esta até 

avenida esplanada, segue por esta o ponto inicial. 

0103 4 

Cruzamento da rua general astolfo ferreira Mendes com rua 

Parintins.  

do ponto inicial segue pela rua Parintins até rua anori, segue por esta 

até rua Ana Purus, segue por esta até rua general astolfo ferreira 

Mendes, segue por esta até o ponto inicial. 

0105 5 

Entroncamento da rua Maria Toledo Paiva com rua Codajas.  

do ponto inicial segue pela rua Codajas até praça Zoli franca silva 

(inclusive),segue por esta até rua Ana Purus, segue por esta até rua 

anori, segue por esta até rua Parintins, segue por esta até rua Maria 

Toledo Paiva, segue por esta até o ponto inicial. 

0088 3 

Entroncamento da rua marica com a rua conceição das alagoas 

do ponto inicial segue pela rua conceição das alagoas até rua poço 

branco, segue por esta até rua Lúrio, segue por esta até rua codajas, 

segue por esta até rua Maria Toledo Paiva, segue por esta até rua 

Parintins, segue por esta até avenida esplanada, dai segue pelos 

fundos das residências até o beco vila esportiva (residência de 

número 220 (exclusive)), dai segue em linha reta até o 

entroncamento da rua padre Argemiro Moreira com rua santa Maria, 

segue por esta até rua pedra lavrada, segue por esta até rua marica, 

segue por esta até o ponto inicial. 

0066 5 

Entroncamento da rua codajas com a rua Loreta.  

do ponto inicial segue pela rua Lúrio até a rua poço branco, segue 

por esta até a rua Conceição das alagoas, segue por esta até a rua 

verdejante, segue por esta por esta até a rua são João da serra, segue 
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por esta até a rua curimata, segue por esta até a rua saloa, segue por 

esta até a rua mombaca, segue por esta até a rua são João da serra, 

segue por esta até a rua codajas, segue por esta até o ponto inicial 

0195 3 

Entroncamento da rua ilha de malta com rua são João da serra. 

Do ponto inicial segue pela rua são João da serra até rua circular, 

segue por esta até rua potengi, segue por esta até rua ilha de malta, 

segue por esta até o ponto inicial. 

0049 6 

Cruzamento de "rua verdejante" e "rua pedra lavrada". 

Do ponto inicial segue pela rua pedra lavrada até rua manaira, segue 

por esta até a rua padre Argemiro Moreira, segue por esta até o ponto 

fronteiro a rua são cirineu, dai segue em linha reta até a rua nossa 

senhora de guadalupe, segue por esta até a rua cabo frio, segue por 

esta até a rua lajedo, segue por esta até a praça são Gabriel 

(inclusive), segue por esta até a rua são João da serra, segue por esta 

até rua verdejante, segue por esta até o ponto inicial. 

0179 2 

Entroncamento da rua santa maria com a rua canto do buriti.  

do ponto inicial segue pela rua canto do buriti até a rua marica, segue 

por esta até a rua mãe d’água, segue por esta até a rua verdejante, 

segue por esta até a rua Conceição das alagoas, segue por esta até a 

rua marica, segue por esta até arua pedra lavrada, segue por esta até a 

rua santa maria, segue por esta até o ponto inicial. 

0067 3 

Cruzamento da rua santa maria com o ribeirão do onça. 

Do ponto inicial segue pelo ribeirão do onça até o beco Valadares, 

segue por este até rua padre Argemiro Moreira, passando pela 

residência de número 95 (exclusive), segue pela rua padre Argemiro 

Moreira (exclusive as residências de número 610 e fundos e também 

os números 500 e 158) até rua manaira, segue por esta até rua pedra 

lavrada, segue por esta até rua verdejante, segue por esta até rua mãe 

d’água, segue por esta até rua marica, segue por esta até rua canto do 

buriti, segue por esta até rua santa Maria, segue por esta até o ponto 

inicial. 

TOTAL 48  

Bairro Ouro Minas 

Setor 

censitário 
Amostra 

Descrição do setor 
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0051 7 

Entroncamento da rua n. Senhora Dos remédios com a rua n. Senhora 

Da consolação 

Do ponto inicial segue pela rua nossa senhora da consolação até a rua 

santa Leopoldina, segue por esta até a rua santa Gertudres, segue por 

esta até rua dos abades, segue por esta até rua são cirineu, segue por 

esta até a rua padre Argemiro Moreira, segue por esta até o beco 

cinquenta, segue por este até a encosta, dai segue contornando os 

fundos das residências da vila são Gabriel, segue por estes até o 

ribeirão do onça, segue por este até a rua nossa senhora dos 

remédios, segue por esta até o ponto inicial 

0050 6 

Entroncamento da rua dos abades com rua são cirineu  

Do ponto inicial segue pela rua dos abades até a rua santa Gertrudes, 

segue por esta até a rua santa Leopoldina, segue por esta até a rua 

nossa senhora da Consolação, segue por esta até a rua papa Honório 

iii, segue por esta até a rua nossa senhora de guadalupe, segue por 

esta até a rua são cirineu, segue por esta até o ponto inicial. 

0160 5 

Entroncamento da rua papa Honório iii com rua das ursulinas.  

Do ponto inicial segue pela rua das ursulinas até rua madre de deus, 

por esta até rua papa Gregório i, por esta até rua sem denominação 

(ou rua nossa senhora das dores), por esta até o seu final, deste ponto 

em linha reta até o córrego gorduras, por este até ponto de fronte a 

rua dos jacobinos, deste ponto segue até rua dos jacobinos, por esta 

(ambos os lados) até rua nossa senhora do amparo, por esta até rua 

papa Honório iii, por esta até ponto inicial. 

0161 3 

Entroncamento da rua nossa senhora da Consolação com rua nossa 

senhora dos remédios.  

Do ponto inicial segue pela rua nossa senhora dos remédios até o seu 

final,deste ponto segue em linha até o Ribeirão Onca, por este até o 

córrego gorduras, por este até o ponto de fronte a rua sem 

denominação (ou rua nossa senhora das dores), deste ponto até a rua 

sem denominação, por esta até rua papa Gregório, por esta até rua 

madre de deus, por esta até rua das Ursulinas, por esta até rua papa 

Honório iii, por esta até rua nossa senhora da consolação, por esta até 

o ponto inicial. 

0180 3 Entroncamento da avenida estrela de Belém com a rua santa Maria 
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madalena.  

Do ponto inicial segue pela rua santa Maria madalena até o beco rio 

grande (residência de número 16), dai segue pelos fundos das casas 

até a residência de número 450 do beco cinquenta (ambos os 

lados)(exclusive a residência de número 448), segue por este até o 

beco da usina (ambos os lados), segue por este até o seu final, dai 

segue contornando pela latéral da usina até a residência sem número 

(ao lado da residência de número 372) da rua santa Maria madalena, 

segue por esta até o ponto inicial. 

TOTAL 24  

Bairro Belmonte 

Setor censitário Amostra Descrição do setor 

0147 3 

Leito do ribeirão do onça na ponte da rua dom Aquino  

Do ponto inicial segue pelo Ribeirão Onca até ponto de fronte a rua 

Antônio ribeiro de Abreu, por esta até rua doutora Mariza, por esta 

até rua dom Aquino,por esta até ponto inicial. 

0015 5 

Cruzamento do Ribeirão Onca com rua d. Aquino 

Do ponto inicial segue pela rua dom Aquino até rua dom Silvério, 

segue por esta até rua jornalista Abraão Sadi, segue por esta até a rua 

Jose dias ferreira, por esta até a rua dona silva, por esta até a rua 

domingos Rodrigues costa, por esta até a rua Jose dos reis pereira, 

dai em linha reta até o córrego gordura de baixo, segue por este até o 

ribeirão do onça, segue por este até o ponto inicial. 

0032 4 

Entroncamento da rua jornalista Abrahão Sadi com rua papa Honório 

iii. 

Do ponto inicial segue pela rua papa Honório iii até rua nossa 

senhora do amparo, por esta até rua dos jacobinos (exclusive), por 

esta até o seu final, deste ponto segue em reta até o córrego gorduras, 

segue pelo eixo deste até o ponto fronteiro a rua Jose dos reis pereira, 

por esta até rua domingos rodrigues costa, por esta até rua dona silva, 

por esta até rua José dias ferreira, por esta até rua jornalista Abrahão 

sadi, por esta até ponto inicial. 

TOTAL 12  

Bairro Novo Aarão Reis 

Setor censitário Amostra Descrição do setor 
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0077 4 

Cruzamento da av. Um com rua quarenta 

Do ponto inicial segue pela rua quarenta até rua quarenta e sete, por 

esta até rua um, por esta até rua um-a, por esta até rua dois, por esta 

até número 248 (inclusive), dai em reta até residência de número 81 

(inclusive) da rua vinte e nove, por esta até rua tres, por esta até av. 

Um, por esta até o ponto inicial. 

0273 4 

Entroncamento da rua tres com rua quatro. 

Do ponto inicial segue pela rua quatro até chegar ao beco (continuação da 

rua quatro), segue por este até o seu final, dai em reta até atingir a margem 

do ribeirão do onça (futura av. Antônio ribeiro de Abreu) por este até 

alcançar o nº 102 da rua miramar (ambos, exclusive), dai em reta até rua 

oito, por esta até rua tres, por esta até o ponto inicial. 

0075 4 

Entroncamento da rua três com rua vinte e oito. 

Do ponto inicial segue pela rua vinte e oito até o beco de acesso a rua 

quarenta e cinco, por esta até o ribeirão do Isidoro, por este até uma 

queda d'agua (lajedo), dai em reta ao ponto fronteiro do beco de 

acesso a rua quatro, por este até a rua quatro, por esta até rua três, por 

esta até o ponto inicial. 

0274 4 

Cruzamento da av. Um com rua oito 

Do ponto inicial segue pela rua oito até ribeirão do onça, por este até 

ponto fronteiro a av. Um, por este até av. Um, por esta até o ponto 

inicial. 

0076 4 

Cruzamento da rua vinte e dois com avenida um 

Do ponto inicial segue pela av. Um até ribeirão do onça, por este até 

os fundos da residência de número 38 (exclusive) da rua vinte e tres, 

por esta, margeando a escola municipal Herbert Jose de Sousa, até 

rua vinte e dois, por esta até o ponto inicial. 

0084 6 

Cruzamento da rodovia mg-20 com avenida um 

Do ponto inicial até rua 23, até seu prolongamento no ribeirão do 

onça, por este até prolongamento da rua 50, por esta até rua 30, até 

rua 34, até rua 51, até rua 35, até av. Risoleta neves, até estrada para 

santa luzia ou rod. MG-020, até o ponto inicial 

0275 6 

Cruzamento da av. Um com rodovia mg-20 

Do ponto inicial segue pela rodovia mg-20 até ponte sobre ribeirão 

do onça, dai pelo ribeirão do onça até ponto fronteiro a rua quarenta 

e cinco, por esta até beco de acesso a rua vinte e oito, por esta até rua 
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três, por esta até rua vinte e nove, por esta até seu final no número 81 

(exclusive), dai em reta até rua dois na altura do número 248 

(exclusive), por esta até rua uma, por esta até rua um, por esta até rua 

quarenta e sete, por esta até rua quarenta, por esta até av. Um, por 

esta até o ponto inicial. 

0085 8 

Cruzamento da rodovia MG-020 com avenida risoleta neves 

Do ponto inicial segue pela avenida risoleta neves até rua trinta e 

cinco, por esta até rua cinquenta e um, por esta até rua trinta e quatro, 

por esta até rua trinta, por esta até rua cinquenta, por esta o seu final, 

dai pelo seu prolongamento até o ribeirão do onça, por este rua c, por 

esta até rua trinta e nove, dai contorna a UMEI (inclusive) até atingir 

a avenida risoleta neves, por esta até o número 240 (exclusive) dai 

segue pelo muro latéral até atingir a rodovia MG-020 junto ao 

número 212 (exclusive), dai prossegue pela rodovia MG-020 até o 

ponto inicial. 

TOTAL 40  

Bairro Antônio Ribeiro de Abreu 

Setor censitário Amostra Descrição do setor 

0183 2 

Entroncamento da rua aquários com a rua Paulo campos Mendes.  

Do ponto inicial segue pela rua Paulo campos Mendes até rua coronel elir 

correa, segue por esta até rua touro, segue por esta até rua juazeiro do norte, 

segue por esta até rua aquários, segue por esta até o ponto inicial. 

0071 4 

Entroncamento da rua dona sinvalina neves com rua Paulo campos Mendes.  

Do ponto inicial segue pela rua Paulo campos Mendes até rua aquários, 

segue por esta até rua juazeiro do norte, segue por esta até rua dona 

sinvalina neves, segue por esta até o ponto inicial. 

0182 3 

Entroncamento da rua escorpião com avenida serra do navio.  

Do ponto inicial segue pela avenida serra do navio até rua Inês Glansman, 

segue por esta até rua dona sinvalina neves, segue por esta até rua juazeiro 

do norte, segue por esta até rua dona Ambrosina, segue por esta até rua 

escorpião, segue por esta até o ponto inicial. 

  

0070 3 

Entroncamento da rua Inês glansman com avenida serra do navio.  

Do ponto inicial segue pela avenida serra do navio até rua serra do sincora 

segue por esta até rua serra dos órgãos, segue por esta até rua Paulo campos 

Mendes, segue por esta até rua dona sinvalina neves, segue por esta até rua 

Inês glansman, segue por esta até o ponto inicial. 
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0072 3 

Entroncamento da rua coronel elir correa com rua Paulo campos Mendes.  

Do ponto inicial segue pela rua Paulo campos Mendes até residência de 

número 15 (exclusive), dai segue em linha reta pelos fundos das residências 

até rua jornalista Milton Cury (residência de número 26 (exclusive)), segue 

por esta até residência de número 19 (inclusive), daí segue em linha reta 

pelos fundos das residências até rua Miracema do norte (residência de 

número 82 (exclusive)),segue por esta até o ponto fronteiro a residência de 

número 50 do beco das flores, dai segue em linha reta até o beco das flores, 

segue por este até residência de número 72 (exclusive), dai segue em linha 

reta pelos fundos das residências até rua signo, segue por esta até rua Jose 

Maria paolielo, segue por esta até rua Miracema do norte, segue por esta até 

rua vereador camil caram, segue por esta até rua touro, segue por esta até 

rua coronel elir correa, segue por esta até o ponto inicial. 

0181 1 

Entroncamento da avenida serra do navio com rua escorpião.  

Do ponto inicial segue pela rua escorpião até residência de número 831 

(exclusive), dai segue pelos fundos das residências até alcançar a residência 

de número 283 (inclusive) da rua balança, segue por esta até o número 215 

(exclusive), dai segue pelos fundos das residências até alcançar a residência 

de número 999 (inclusive) da rua Antônio ribeiro de Abreu, dai segue até o 

ribeirão do onça, segue por este até a avenida serra do navio, segue por esta 

até o ponto inicial. 

0069 6 

Cruzamento da rua escorpião com a rua dona Ambrosina 

Do ponto inicial segue pela rua dona Ambrosina até rua juazeiro do norte, 

segue por esta até rua feira de Santana, segue por esta até rua são Judas 

Tadeu, segue por esta até o ribeirão do onça, segue por este até rua serra do 

navio, segue por esta até rua escorpião, segue por esta até o ponto inicial 

0056 4  

0034 2 

Entroncamento da rua Paranavaí e rua feira de Santana.  

do ponto inicial segue rua feira de Santana até rua marilandia, por esta até 

rua Marcelo franco, por esta até rua coronel elir correa, por esta até o seu 

final,deste ponto em linha reta até rua doutora Mariza, por esta até rua 

Paranavaí, por esta até ponto inicial. 

0055 5 

Entroncamento da rua Carmo polis com a rua frei Luiz de ravena.. 

Do ponto inicial segue pela rua frei Luiz de ravena até a rua dona 

Ambrosina, segue por esta até a rua são Judas Tadeu, segue por esta até rua 

feira de Santana, segue por esta até a rua olavo ferreira , segue por esta até a 

rua bardana, segue por esta até a rua carmopolis, segue por esta até o ponto 

inicial. 
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0174 1 

Entroncamento da rua são Judas Tadeu com a rua Antônio ribeiro de Abreu.  

Do ponto inicial segue pela rua são Judas Tadeu até a rua dona Ambrosina, 

segue por esta até rua frei luiz de ravena, segue por esta até rua Antônio 

ribeiro de Abreu, segue por esta até o ponto inicial. 

0054 4 

Entroncamento da rua capitao duarte com a rua jardim bagda  

Do ponto inicial segue pela rua capitao duarte até a rua dona Ambrosina, 

segue por esta até rua bardana, segue por esta até rua olavo ferreira, segue 

por esta até rua feira de Santana, segue por esta até rua rogerio aparecido 

silva, segue por esta até rua jardim bagda,segue por esta até o ponto inicial. 

0052 5 

Entroncamento de rua capitao duarte com a rua divino espirito santo.  

Do ponto inicial segue pela rua capitao duarte até rua carmopolis, segue por 

esta até rua bardana, segue por esta até rua dona Ambrosina, segue por esta 

rua capitao duarte, segue por esta até rua jardim bagda, segue por esta rua 

rogerio aparecido da silva, segue por esta até rua estrela dalva, segue por 

esta até rua miramar, segue por esta até rua divino espirito santo, segue por 

esta até residência de número 236 (exclusive), dai segue contornando pela 

encosta até a rua Antônio ribeiro de Abreu (residência número 35 

(exclusive)), dai segue em linha reta até o entroncamento da rua sem nome 

com a rua divino espirito santo, segue por esta até o ponto inicial. 

0053 2 

Entroncamento do beco da ponte (exclusive) com a rua Antônio ribeiro de 

Abreu  

Do ponto inicial segue pela rua Antônio ribeiro de Abreu até a rua 

carmopolis, segue por esta até a rua capitao duarte, segue por esta até rua 

divino espirito santo, segue por esta até rua Antônio ribeiro de Abreu, segue 

por esta até o ponto inicial 

0173 1 

Entroncamento da rua são Judas Tadeu com a rua Antônio ribeiro de Abreu.  

Do ponto inicial segue pela rua Antônio ribeiro de Abreu até o córrego 

ribeirão do onça, segue por este até o ponto fronteiro a rua são Judas Tadeu, 

dai segue em linha reta até o ponto inicial. 

0163 3 

Entroncamento da rua marechal gualberto e rua rogerio aparecido da silva. 

Do ponto inicial segue rua rogerio aparecido da silva até rua feira de 

Santana,por esta até rua Paranavaí, por esta até sua continuação (trecho nao 

asfaltado),por esta até rua geraldo ferreira da silva, por esta até rua rua sem 

denominação(ou rua mariano guimaraes), por esta até rua carlos gardel, por 

esta até rua marechal gualberto, por esta até ponto inicial. 

0033 6 

Entroncamento da rua miramar e rua estrela dalva. 

Do ponto inicial segue pela rua estrela dalva até rua rogerio aparecido da 

silva, por esta até rua marechal galberto, por esta até rua carlos gardel, por 

esta até rua sem denominacao (ou rua mariano guimaraes), por esta até rua 
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quintino simao, por esta até ribeirão do onça, por este até ponto de fronte ao 

beco alipio martins, por este (exclusive) até rua alipio martins, por esta até 

número 25 (exclusive), deste ponto segue contornando os muros das 

residências até o número 286 (exclusive) da rua divino espirito santo, por 

esta até rua miramar, por esta até ponto inicial. 

0162 2 

Entroncamento da rua alipio martins e rua divino espirito santo.  

Do ponto inicial segue rua divino espirito santo até número 286 (inclusive), 

deste segue contornando os muros das residências até o número 25 

(inclusive) da rua alipio martins, por esta até o beco alipio martins, por este 

(ambos os lados) até o seu final, deste ponto em reta até o ribeirão do onça, 

por este até o ponto de fronte ao número 35 (inclusive) da rua Antônio 

ribeiro de Abreu,deste ponto segue em reta contornando as residências até o 

número 236 (inclusive) da rua divino espirito santo, por esta até ponto 

inicial. 

0016 2 

Entroncamento da rua quintino simao e rua mariano de abreu.  

Do ponto inicial segue pela rua mariano de Abreu até rua geraldo ferreira da 

silva, por esta até o número 3 (exclusive), deste ponto segue em linha reta 

até número 18 (exclusive) da rua Antônio ribeiro de Abreu, por esta até o 

leito do ribeirão do onça, por este até caminho de terra de acesso para o 

entroncamento da rua Antônio ribeiro de Abreu e rua quintino simao, pelo 

caminho até rua quintino simao, por esta até ponto inicial. 

0106 4 

Entroncamento da rua serra geral com rua serra formosa.  

Do ponto inicial segue pela rua serra formosa até rua serra do mar, segue 

por esta até rua serra da moeda, segue por esta até avenida serra do navio, 

segue por esta até rua escorpião (exclusive), dai segue em linha reta até 

ribeirão do onça, segue por este até o ponto fronteiro ao entroncamento da 

rua serra dos órgãos com avenida serra do navio, dai segue em linha reta até 

avenida serra do navio, segue por esta até rua serra da mantiqueira, segue 

por esta até rua serra geral, segue por esta até o ponto inicial. 

0108 3 

Cruzamento da avenida serra do navio com rua serra dos órgãos. 

Do ponto inicial segue pela rua serra dos órgãos até rua serra da canastra, 

segue por esta até rua serra do caparao, segue por esta até avenida serra do 

navio, segue por esta até rua serra geral, segue por esta até rua serra da 

mantiqueira, segue por esta até avenida serra do navio, segue por esta até o 

ponto inicial. 

0109 5 

Entroncamento da rua serra da canastra com rua serra dos órgãos.  

Do ponto inicial segue pela rua serra dos órgãos até rua serra do espigao, 

segue por esta até avenida serra do navio, segue por esta até rua serra do 

caparao, segue por esta até rua serra da canastra, segue por esta até o ponto 
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inicial. 

0107 5 

Entroncamento da rua serra geral com avenida serra do navio.  

Do ponto inicial segue pela avenida serra do navio até rua serra do espigao, 

segue por esta até rua serra dos órgãos, segue por esta até rua serra do 

sincora, segue por esta até rua serra da moeda, segue por esta até rua serra 

do mar, segue por esta até rua serra formosa, segue por esta até rua serra 

geral, segue por esta até o ponto inicial. 

TOTAL 76  

           *Domicílios particulares permanentes ocupados (IBGE). 

                       Fonte: Censo 2010(IBGE) 
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6.2 ANEXO 2 – Questionário Socioeconômico 

 

Diagnóstico socioeconômico e potencialidades de mercado 

BACIAS DO CÓRREGO CACHOEIRINHA, PAMPULHA E ONÇA. 

Bom dia/boa tarde! O meu nome é … Sou da empresa ASP Assessoria Social e Pesquisa a serviço da Prefeitura 

de Belo Horizonte e trabalho no empreendimento para redução do risco de inundações nas bacias dos Córregos 

Cachoeirinha, Pampulha e Onça. Estou realizando uma pesquisa com o objetivo de conhecer a realidade local 

referente às potencialidades de trabalho e as características da população quanto à situação de emprego e renda. 

O (a) Senhor (a) pode colaborar com essa pesquisa e responder a um questionário? 

Nº do Questionário: ______________ 

Pesquisador (a): ______________________________________ 

Data: ___/___/___     

Setor censitário:_________________  

MÓDULO I – IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do Entrevistado:______________________________________________ 

1. Responsável 1   

2. Responsável 2   

1.2 Endereço: 

a) ) Avenida/Rua/Beco __________________________________________________ 

 

 

b) n.º___________ c) Compl.: ________ d) Vila/Bairro:________________________ 

e) Telefone residencial: ______________ f) Telefone Celular: _______________   

MÓDULO II – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

2.1 Sexo: 

1. Masculino 

2. Feminino  

______________________________________________________________________ 

2.2 Faixa Etária: 

1. De 10 a 19 anos             6. De 60 a 69 anos  

2. De 20 a 29 anos             7. De 70 a 79 anos 

3. De 30 a 39 anos             8. 80 anos ou mais.  

4. De 40 a 49 anos  

5. De 40 a 59 anos  

______________________________________________________________ 

2.3 Escolaridade: 

1. Analfabeto/ assina o nome              7. Ensino Superior Completo 

2. Ensino Fundamental Incompleto     8. Curso Técnico Incompleto  

3. Ensino Fundamental Completo        9. Curso Técnico Completo 

4. Ensino Médio Incompleto               10. Pós-Graduação Incompleta 

5. Ensino Médio Completo                  11. Pós-Graduação Completa               

6. Ensino Superior Incompleto 

_____________________________________________________________ 

2.4 Situação ocupacional:  

1. Proprietário de estabelecimento          9. Somente aposentado, pensionista 

2. Autônomo                                           10. Somente dona de casa 

3. Funcionário público                              11. Somente estudante 

4. Empregado com carteira assinada       12. Estagiário/aprendiz remunerado 

5. Empregado sem carteira assinada       13. Desocupado 

6. Diarista (recebe o dia trabalhado) 

7. Faz bico, biscatés (freelance) 

8. Desempregado 

_____________________________________________________________________ 

2.5. Você possui outra fonte de renda: 

   1. Sim                 2. Não  

 

2.5.1. Se sim, qual a outra fonte de renda?  

_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.6  Qual é o rendimento mensal familiar? 

1. Sem rendimentos                     5. De 3 a 5 Salários Mínimos 

2. Menos de um Salário Mínimo     6. Mais de 5 Salários Mínimos 
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3. Um Salário Mínimo 

4. De 1 a 3 Salários Mínimos 

______________________________________________________________ 

2.7 Você ou alguém da família recebe benefício de transferência de renda? 

1. Sim 

2. Não  

 

2.7.1 Se sim, qual(is)____________________________________________________ 

MÓDULO III – DIAGNÓSTICO VOCACIONAL E POTENCIALIDADES DE MERCADO 

3.1. Você possui alguma qualificação profissional (habilidades, conhecimentos técnicos)? 

1. Sim 

2. Não 

3.1.1 Se sim, a qualificação é em: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3.1.2. Teria interesse em participar de cursos de qualificação profissional no bairro ou entorno? 

1. Sim 

2. Não 

3.1.2.1 Se sim, qual (is) curso(s):___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.2 Qual a principal razão em escolher um curso de capacitação profissional? 

1. Proximidade com sua residência 

2. Preço acessível  

3. Grade de cursos compatível com as demandas do mercado 

4. Outro (s):___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3 Você tem conhecimento de programas de geração de emprego e renda e cursos profissionalizantes no 

bairro e entorno? 

1. Sim 

2. Não 

 

3.3.1 Se sim, quais são: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.4 Você tem conhecimento da existência de prestadores de serviços e pequenos produtores locais? 

1. Sim 

2. Não 

 

3.4.1 Se sim, quais:___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3.5 Você já utilizou ou costuma utilizar os serviços (de lazer, alimentação, entretenimento, estética, etc) do 

bairro ou entorno? 

1. Sim 

2. Não 

3.5.1. Quais serviço?_____________________________________________ 

3.5.2 Qual a principal razão pela preferência em consumir os produtos dos prestadores de serviços locais? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

3.5.3. Em sua opinião, como você classifica a qualidade dos serviços locais em:  

1. Ótima  

2. Boa 

3. Regular 

4. Ruim 

5. Péssima 

3.5.4 Justifique sua resposta?  

____________________________________________________________ 

3.6. Você percebe carência em algum tipo de serviço e de iniciativas produtivas do bairro? 

1. Sim 

2. Não 

3.6.1 Se sim, qual (is):___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos pela sua colaboração! 
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6.3 ANEXO 3 – Questionário - Estabelecimento Comercial 

 

Estabelecimentos comerciais 

BACIAS DO CÓRREGO CACHOEIRINHA, PAMPULHA E ONÇA. 

Bom dia/boa tarde! O meu nome é … Sou da empresa ASP Assessoria Social e Pesquisa a serviço da Prefeitura 

de Belo Horizonte e trabalho no empreendimento para redução do risco de inundações nas bacias dos córregos 

cachoeirinha, Pampulha e Onça. Estou realizando uma pesquisa com o objetivo de avaliar se o empreendimento 

trará benefícios para a comunidade. O (a) Senhor (a) pode colaborar com essa pesquisa e responder a um 

questionário? 

 

Nº do Questionário: ______________ 

Pesquisador (a): ______________________________________ 

Data: ___/___/___           

Setor censitário:_________________  

MÓDULO I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Responsável pelo estabelecimento:___________________________________ 

1.2 Entrevistado:_____________________________________________________ 

1.2.1 Sexo:_________ 1.2.2 Idade: _________ 1.2.3 Função:__________________ 

1.3 a)Rua: ___________________________________ b) n.º___________________  

1.4 Telefone: ___________________ 

 

MÓDULO II – CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

2.1 Nome fantasia (nome popular/fachada) 

 

____________________________________________________________ 

2.2 Razão social (nome utilizado perante órgãos públicos) 

 

____________________________________________________________ 

2.3 Atividade desenvolvida 

____________________________________________________________ 

2.4 Condição de ocupação do imóvel 

1. Próprio 2. Alugado 3. Cedido  

2.5 Possui funcionários remunerados?  

1. Sim  2. Não (VÁ PARA A QUESTÃO 2.7) 

2.5.1 Informar quantos: 

2.6 Há quanto tempo seu estabelecimento funciona neste local? 

1. Até 01 ano 

2. Mais de 01 a 02 anos 

3. Mais de 02 a 05 anos 

4. Mais de 05 a 10 anos 

5. Mais de 10 anos 

 

2.7 O estabelecimento emite nota fiscal?       

 1. Sim  2. Não 

 

2.8 Qual o seu faturamento mensal em média? 

 

1. Informou    R$ 

 

2. Não informou 

2.9 Quais as condições abaixo favorece seu estabelecimento? 1.Sim  2.Não 

1. Bom movimento de pedestres em frente ao estabelecimento  

2. É o único tipo de estabelecimento do Bairro  

3. Tenho clientela permanente  

4. Outros. Especificar:   

 

2.10. Você possui outra fonte de renda: 

   1. Sim                 2. Não (VÁ PARA MÓDULO III)  

 

2.10.1 Qual a outra fonte de renda? 

__________________________________ 
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MÓDULO III – DEMANDAS DE MERCADO 

3.1  Como você avalia o desenvolvimento do seu negócio em? 

1. Ótimo  

2. Bom  

3. Regular 

4. Ruim 

5 Péssimo 

 

3.1.1 Justifique sua resposta____________________________________ 

 

3.2 Você percebe alguma dificuldade para o crescimento do seu negócio na região?     

1. Sim  2. Não  

 

 3.2.1 Se sim, quais são os motivos?  _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.3 Há absorção de mão de obra local (do bairro ou entorno) ? 

1. Sim  2. Não  

 

3.3.1 Justifique sua resposta_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.4 Na sua percepção,  qual iniciativa de geração de trabalho e renda atenderia a demanda dos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em geral? 

 

1. Cursos de capacitação profissional acessíveis 

2. Oficinas de empreendedorismo 

3. Parcerias institucionais de incentivo ao pequeno produtor local 

4. Outros:____________________________ 

 

 

Agradecemos pela sua colaboração!
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