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RESUMO 

 

O estudo sobre o desenvolvimento dos indicadores socioeconômico vem ganhando destaque 

nas últimas décadas, tanto no meio acadêmico como nas instituições que estudam esses 

indicadores, buscando observar e identificar o que precisa ser melhorado através dos dados, a 

fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, viu-se a necessidade de 

analisar a evolução dos indicadores socioeconômicos dos 9 municípios que fazem parte da 

microrregião da Serra de São Miguel/RN que ocorreram (1991-2018). Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com autores pertinentes com a temática. Levando em conta os critérios 

que se definiu o espaço estudado foi a estratégia territorial e a proximidades dos municípios foi 

escolhido a microrregião da Serra de São Miguel para fazer a descrição e comparação dos 

indicadores socioeconômicos estudados e observados pelo PNUD e IBGE nos municípios da 

microrregião, que dão conta de diferentes aspectos: Densidade demográfica, Taxa de 

urbanização, Educação, IDH-M, porcentagem extrema de pobreza, índice de Gini, Valor 

adicionado da Agropecuária, Industria e Serviços mais administração Pública, Renda per capita 

e Emprego formal. Como resultado da pesquisa, verificou-se que houve evolução na maioria 

dos indicadores, apenas o valor adicionado da agropecuária e indústria perderam participação 

no PIB Total. Além disso, constatou-se que o setor de serviços apresentou elevada dimensão na 

formação do PIB microrregional.  Esse fator se deve basicamente à inexistência de 

infraestrutura econômica nos municípios e, nesse aspecto, os resultados mostram-se 

semelhantes para todos os municípios. Com base nos resultados, observou-se a importância de 

conhecer o desempenho dos indicadores, a fim de conhecer melhor a realidade local, para 

buscar melhorar os resultados dos indicadores através de políticas públicas e projetos. 

 

Palavras-chave: Indicadores socioeconômico. Desenvolvimento. Microrregião da Serra de São 

Miguel. 
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ABSTRACT 

 

The study on the development of socioeconomic indicators has been gaining prominence in 

recent decades, both in academia and in the institutions that study these indicators, seeking to 

observe and identify what needs to be improved through data, in order to improve people's 

quality of life. In this context, it was necessary to analyze the evolution of the socioeconomic 

indicators of the 9 municipalities that are part of the micro-region of Serra de São Miguel/RN 

that occurred between 1991-2018. A bibliographical research was conducted with relevant 

authors with the theme. Taking into account the criteria that defined the area studied, the 

territorial strategy and the proximity of the municipalities, the micro-region of the Serra de São 

Miguel was chosen to describe and compare the socioeconomic indicators studied and observed 

by UNDP and IBGE, which account of different aspects: Demographic density, Urbanization 

rate, Education, HDI-M, extreme poverty percentage, Gini index, Value added of Agriculture, 

Industry and Services plus Public administration, Income per capita and Formal employment. 

As a result of the research, it was verified that there was evolution in most of the indicators, 

only the added value of agriculture and industry lost share in Total GDP. In addition, it was 

found that the services sector presented a large dimension in the formation of micro-regional 

GDP. This factor is basically due to the inexistence of economic infrastructure in the 

municipalities and, in this respect, the results are similar for all. Based on the results, it was 

observed the importance of knowing the performance of the indicators, in order to better 

understand the local reality, to seek to improve the results of the indicators through public 

policies and projects.  

KEYWORDS: Socioeconomic indicators. Development. Microregion of the Serra de São 

Miguel. 
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 1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento local, pode ser estudado sob diferentes ponto de vista, tanto os 

aspectos econômicos com a intenção de buscar estratégias que tornem as cidades, regiões e 

países em economias competitivas, com a finalidade de criar identidade e diferenciação de cada 

localidade. E por outro lado, é pelo os aspectos sociais que precisa dos aspectos econômicos 

para diminuir a desigualdade social. (MARTINELLI; JOYAL, 2004)  

O Desenvolvimento econômico local é o estudo de pequenos territórios como 

comunidades, municípios e microrregiões. As características básicas de políticas econômicas 

desses locais, conforme Ramirez e Benito (2000, p.50), são “renovação industrial, otimização 

dos recursos humanos, qualidade inovadoras, reformulação do setor públicos, maior equilíbrio 

ambiental e territorial, controle e adaptação dos avanços tecnológicos”, preocupados com uma 

construção do crescimento econômico, através da economia dinâmica, competitiva e 

democrática, com objetivos de bem-estar social e qualidade de vida.  

O desenvolvimento socioeconômico é o estudo do desenvolvimento dos indicadores 

sociais e econômicos, os dados são coletados estatisticamente, devem ser analisados para que 

possam ser averiguados se está havendo evolução ou não, a parti disso, o governo pode tomar 

medidas para que consigam ser ressaltados (SIEDENBERG, 2003) 

Para Siedenberg (2003, p.61) “Embora os métodos de construção dos indicadores e 

processos estatísticos sejam relevantes, ainda mais importante é o que se pretende medir com 

os indicadores, ou seja, aquilo que é teoricamente importante e empiricamente relevante”. A 

escolha e valor dado aos indicadores deduz que existe um princípio que estabeleça e explique 

uma relação entre os indicadores. 

Com isso, o proposito deste trabalho, é analisar a evolução e desempenho dos principais 

indicadores socioeconômico como: densidade demográfica municipal, taxa de urbanização, 

valor adicionado da agropecuária, valor adicionado da indústria, valor adicionado do serviço 

mais administração pública e suas respectivas participações no PIB, renda per capita, índice de 

Gini, porcentagem de extrema pobreza, educação, IDH-M e emprego formal da microrregião 

da Serra de São Miguel, a fim de mostrar as mudanças que ocorreram entre o período de 1991, 

2000, 2010 e anos mais recentes. 

Este trabalho tem como problemáticas busca responder as perguntas: Houve evolução 

dos indicadores nos municípios? Os indicadores socioeconômicos são a melhor forma de 

analisar se houve desenvolvimento ou não? Objetivo Geral: analisar o desempenho dos 

indicadores Socioeconômicos da microrregião da Serra de São Miguel, com dados dos anos de 

1991-2018. Objetivos Específicos: Apresentar a evolução dos indicadores socioeconômicos da 
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Microrregião da Serra de São Miguel/RN; Fazer um comparativo entre os municípios que fazem 

parte da microrregião da Serra de São Miguel, utilizados os indicadores socioeconômicos. 

As hipóteses que fundamenta este trabalho é que ao longo desse período a maioria dos 

municípios da microrregião apresenta desempenho positivo dos indicadores no período 

analisado e isso se deu, especialmente, devido a ajudas do Governo Federal.  

Devido a esses fatores percebe-se a necessidade de estudar uma microrregião para 

levantar dados sobre os seus indicadores que, após a leitura do referencial teórico, a partir dos 

critérios de que esses indicadores são utilizados pelo PNUD, IBGE para analisar determinado 

local. A microrregião escolhida foi a da Serra de São Miguel(MSM), localizada no Rio Grande 

do Norte (RN) que faz parte da mesorregião do oeste potiguar com uma população estimada de 

67.383 habitantes (IBGE, 2017). Visando mostrar como estão os municípios que fazem parte 

da MSM em relação aos indicadores socioeconômicos por meio de dados do censo de 1991, 

2000, 2010, a fim de que se possa ver a evolução durante esse período.  

Para alcançar os objetivos propostos deste trabalho, foi importante definir bem a 

metodologia adotada. A metodologia utilizada na pesquisa se caracteriza como descritiva, 

proporcionando maiores informações de determinado assunto, sendo realizadas por meio de 

pesquisa bibliográfica de materiais já publicado, livros, revistas, dissertações, etc. Utilizará de 

dados publicados em censo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Atlas do 

Desenvolvimento Humano dos municípios, Relação Anual de Informações Sociais, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/ MTE), entre outros. Quanto a abordagem é utilizado 

o método Quali-quantitativo, que em conjunto, permite uma melhor contribuição para a 

pesquisa. 

Este trabalho está estruturado em três partes, além desta introdução e as considerações 

finais. O Capitulo 2 trata da perspectiva do desenvolvimento econômico local e indicadores e 

desenvolvimento socioeconômico. O capitulo 3 é sobre a área de estudo: caracterização da 

Microrregião da Serra de São Miguel e finaliza com os resultados dos dados coletados e as 

análises dos indicadores Sociais e Econômicos.  

No âmbito acadêmico é evidente a relevância, ampliando as fontes de consulta para 

outros pesquisadores que quiserem trabalhar este tema. Os resultados da pesquisa possibilitarão 

um melhor conhecimento sobre a microrregião e seus indicadores socioeconômicos. A pesquisa 

é de fundamental importância para a sociedade, principalmente para a população da 

microrregião, que ficarão informados sobre seu município a nível microrregional. Apesar de 

todos os dados deste trabalho constar em diversos órgãos e sites específicos, a forma como 

estarão organizados facilita sua consulta, possibilitando ao público alvo uma melhor 
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compreensão. Podendo servir também para a elaboração de medidas e ações por parte dos 

órgãos públicos, que através dos dados que serão apresentado possam desenvolver políticas 

públicas que melhorem os indicadores que ainda se consideram baixos. 
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CAPITULO 2: PESPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E 

SOCIOECONÔMICO. 

2.1- DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O desenvolvimento econômico não é somente o aumento do capital produtivo e nível 

de renda, porém o território, os fatores sociais, culturais, ambientais e históricos são 

extremamente importantes para explicar o desenvolvimento econômico (LLORENS; BRAGA, 

2001). O desenvolvimento não deve se limitar apenas em crescimento econômico, mas a um 

conjunto de fatores que estimulem o desenvolvimento. É preciso destacar que as pessoas devem 

ter acesso à riqueza, à renda, ao conhecimento e ao poder (FRANCO, 2000). 

O desenvolvimento local é o estudo de territórios menores como comunitário, municipal 

e microrregional, que com sua eficiência econômica e equilíbrio ambiental possam produzir 

seus potenciais, que é o aproveitamento de recursos, oportunidades e das capacidades locais e 

através desse conjunto de fatores, os municípios possam sustentar sua economia e desenvolver 

seus próprios recursos (JARA, 1998). 

Desenvolvimento local, as comunidades podem trabalhar as questões ligada à 

agricultura, à pecuária, à indústria, ao meio ambiente, ao comércio exterior, ao 

turismo, aos serviços avançados e desenvolvimento tecnológicos, bem como ao bem 

estar social e a qualidade de vida das pessoas envolvidas no processo. O contexto 

cultural suas raízes históricas, suas diferenças e semelhantes é que vão definir o 

direcionamento que cada comunidade local poderá tomar ou optar, após um 

planejamento participativo, democrático, pois só através da participação é que 

acontecerá o compromisso, envolvimento a ser-parte. (LAVÔR, 2003, p.69) 

Para Vitte (2006, p. 3) os agentes das ações de desenvolvimento local, são formados por 

“muitas instituições, grupos e indivíduos podem estar envolvidos: cooperativas, as agências de 

desenvolvimento, associações industriais e comerciais, entidades empresarias, sindicatos, 

governo locais e de outras instâncias de poder.” 

A sociedade como parte desses agentes, é importante que tenha um papel ativo, 

participando das ações que acontece na localidade, contribuindo com o conhecimento, a fim de 

melhorar as ideias apresentada pelos os órgãos públicos, para buscar transformar a realidade 

para melhor, porque não é só o papel do estado que alcançará o desenvolvimento local, mas 

também, é dever da sociedade contribuir para que isto aconteça. Desenvolvimento local é 

compreendido como um processo endógeno (dentro para fora), brota da capacidades humana 

em estimular o desenvolvimento da sua comunidade, através da sua habilidade, buscar 

qualidade de vida. (ROSA; GOMES; ROSA, 2015). 

Segundo Paula (2000, p.285), torna-se mais fácil desencadear processos de 

desenvolvimento quando o nível de escolaridade da população é maior, “onde as populações 



17 

 

detém mais de habilidade, conhecimento e competências” uma vez que a população torne-se 

mais crítica, democrática como cidadãos ativo (STEHR; CANÊDO, 2008).   

Para alcançar o desenvolvimento, a sociedade precisa usufruir de liberdade, isto é, ter 

acesso a uma educação de boa qualidade, saúde e alimentação para todos (SEN, 2000). 

Na concepção de Vitte (2006, p. 2) “o tema desenvolvimento econômico local pode ser 

inserido no debate sobre gestão local, de práticas políticas específicas. Este tema tem ganhado 

destaque à medida que se discute o papel dos municípios como agente de promoção e ativação 

do desenvolvimento econômico local”. Uma interpretação que o desenvolvimento econômico 

local nos afirma é a importância do institucionalísmo-político, destacando a administração 

pública municipal, como um dos principais agentes do desenvolvimento, com a formação de 

políticas, estratégias e convênios.  

Buarque (1999, p.11) vem reforça a mesma ideia falada por Vitte no parágrafo anterior 

que: 

As experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local (endógeno) decorrem, 

quase sempre, de um ambiente político e social favorável, expresso por uma 

mobilização, e, principalmente, de convergências importantes dos atores sociais dos 

municípios ou comunidade em torno de determinadas prioridades e orientações 

básicas de desenvolvimento. Representa, neste sentido, o resultado de uma vontade 

conjunta da sociedade que dá sustentação e viabilidade das políticas a iniciativa e 

ações capazes de organizar as energias e promover a dinamização e transformação da 

realidade.  

O apoio dos gestores públicos locais é essencial para a iniciativa do desenvolvimento 

local, sendo também fundamental a articulação de estratégias entre os empresários, instituições 

financeiras, centro de consultoria, universidades, unidas em busca de inovar tecnologicamente 

tanto o empresarial como o setor produtivo local (LLORENS; BRAGA, 2001).  

Diante da globalização, o desenvolvimento local é resultado do estimulo e planejamento 

da sociedade local, para que as potencialidades sejam exploradas, buscando a competitividade 

e especialidades. Como a competitividade é dinâmica e seletiva, poderá ser uma abertura para 

o mercados internacionais e concorrências por espaços entre os comércios locais. Afim de que 

possa não só participar do mercado internacional, mas possa vender localmente a preços mais 

baixos do que os produtos externos, de forma diferenciada, buscando construir competitividade 

locais e municipais (BUARQUE, 1999). 

Um exemplo a ser citado de ações que a gestão local pode estimular é o investimento 

local, pois eles são atraídos para determinados locais por meio de incentivos fiscais e até mesmo 

ajuda na infraestrutura da empresa, multiplicando o número de proprietário. Em razão disso 

aumentará a geração de emprego e consequentemente a geração de renda, que se tratando de 

pequenos e micros municípios, é uma obtenção enorme, fazendo uma grande diferença na 



18 

 

economia destes, aumentando a arrecadação de impostos e diminuindo a dependência ao Fundo 

de Participação Municipal (FPM) (DANTAS, 2016).  

De acordo com Coelho (1994), a administração municipal brasileira precisa 

potencializar na criação de ações do desenvolvimento econômico, que muitas vezes não levadas 

a sério como funções e competência do Estado. Uma das possibilidades para que isso pode 

acontecer, é quando o governo faz cortes nos recursos destinados aos municípios, gerando 

dificuldades para que as ações seja desenvolvidas e aplicadas (VITTE, 2006). 

Portanto para Filho (1999, p.8): 

Não há Desenvolvimento Local sem sujeitos locais (poder público, sociedade civil, 

movimentos sociais e organizações populares, empreendedores) devidamente 

capacitados para conduzirem o grande mutirão na busca da resolução dos principais 

entraves para o desenvolvimento do município e na identificação e valorização dos 

potenciais e riquezas locais.  

O desenvolvimento local é uma realidade ampla e profunda, a qual recebe influências e 

pressões negativas e positivas. Diante da globalização e contemporaneidade ele representa a 

integração econômica em contexto regional e nacional, também sujeito a reproduzir 

oportunidades e ameaças. (BUARQUE, 1999).  

O desenvolvimento local é um processo que cresce aos poucos, sendo compreendido 

pelos atores locais como uma ótica educadora, emancipadora, produtora de autoestima e 

confiança, “não pode ser resumida a um plano bonito, grande e ilustrado com dados estatísticos, 

tabelas e gráficas. Se ele não for vivido, entendido, assumido e aperfeiçoado, não será 

sustentável. É importante que inicie simples mas participativo” (FILHO, 1999, p.7)  

As estratégias do desenvolvimento econômico local mostram maior preocupação com a 

satisfação das necessidades básicas no território, a melhoria do emprego, da renda, e da 

qualidade de vida, assim como a conservação da base de recursos naturais e do meio ambiente 

(LLORENS; BRAGA, 2001.). Para este autor, não tem receitas fixas a ser seguidas para o 

desenvolvimento econômico local. É preciso que o estado esteja organizado, e para isso é 

preciso criar uma nova agenda com ações na área empresarial e da sociedade local, juntos no 

mesmo interesse que é melhorar a qualidade de vida da população.  

Assim o desenvolvimento local pode torna-se ferramenta de análise mais dinâmica 

quando posto em relação com as lógicas de desigualdades, ou seja, quando associado 

à hipótese de que as dinâmicas geradoras de desigualdades e exclusão não podem ser 

descontruídas exclusivamente pelo alto (SILVEIRA, 2001, p. 31). 

2.2- INDICADORES E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICOS. 

 O desenvolvimento nasce do crescimento econômico seguido de melhoria na 

qualidade de vida, ou seja, deve incluir o aumento do Produto Interno Bruto e na alocação de 

recursos pelos variados setores da economia, melhorando o bem-estar econômico e social, com 
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o intuito de reduzir a pobreza, o desemprego, a desigualdade e melhorar as condições de saúde, 

alimentação, educação e moradia (OLIVEIRA, 2002). 

Inicialmente o conceito de desenvolvimento foi utilizado como sinônimo de 

crescimento econômico, mas em função do seu significado e da sua abrangência 

extrapolou rapidamente as fronteiras da Economia, sendo interpretado de forma 

complementar ou diferenciada em outras áreas científicas como, por exemplo, na 

Sociologia, na Administração, na Geografia, na História, na Biologia e na Psicologia. 

(SIEDENBERG, 2003, p.46) 

 

 O crescimento e o desenvolvimento econômico estão ligados aos resultados 

socioeconômicos. Em que os resultados do crescimento são medidos por quantidade e o 

desenvolvimento por qualidade. Assim, quando se fala em crescimento econômico, é 

justamente o resultado da produção agregada, consumo agregado, ou seja, resultados 

matemáticos de crescimento da renda per capita (AGOSTINI; ARED, 2015). 

O desenvolvimento não pode ser imaginado como um problema econômico ou social, 

cultural ou político. “Ele possui uma conotação macrossociológica que abrange toda a 

organização da economia, numa configuração que é derivada do conjunto dos fatores e 

processos societários” (RATTER, 1977, p. 23). 

Para Siedenberg (2003, p.53) o conceito de indicador é: 

Um indicador é, portanto, apenas uma unidade de medida parcial, substitutiva. Outro 

exemplo: o indicador “esperança de vida ao nascer” indica (diretamente) apenas a 

esperança média de vida de uma pessoa em determinado momento, porém indica 

(indiretamente) também a situação de saúde e dos meios de vida de toda uma 

população. 

Existe vários indicadores sociais e econômicos, dentre eles o PIB per capita, o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) que mede a qualidade de vida, pelos seguintes fatores: 

educação, longevidade, renda per capita e vulnerabilidade social, IQV (Índice de Qualidade de 

Vida) e IQM (Índice de Qualidade dos Municípios (ASSIS; ZANELLA, 2014 apud 

LAZZAROTTO; MAZZIONI, 2016). 

Na criação dos indicadores são utilizados dados estatísticos, como por exemplo é o 

censo demográfico, que é principal fonte de informação para a construção dos indicadores dos 

municípios, estados e federação no Brasil, realizado a cada dez anos e são encontrados todos os 

dados e informações no site do IBGE (MATIAS- PEREIRA, 2014). 

Os indicadores de desenvolvimento ganharam espaço pelo fato de vários cientistas 

sociais, institutos de pesquisas e órgãos internacionais como Organização das Nações Unidas 

(ONU) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

viram a necessidade de estudar junto dos indicadores econômicos e os sociais, para analisar o 

desenvolvimento de um país /ou regiões (SIEDENBERG, 2003) 
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Sempre houve um “certo consenso sobre a necessidade de complementar os dados 

econômicos com alguns aspectos sociais ao se falar em desenvolvimento.” No ano de 1990 o 

Programa das Nações Unidas (PNUD), para o Desenvolvimento apresentou o Índice de 

Desenvolvimento Humano –IDH que uni uma série de indicadores sociais e econômicos para 

explicar o desenvolvimento, mostrando aspectos relacionados à qualidade de vida 

(SIEDENBERG, 2003) 

Para Vaz (2002, p. 276):  

Os indicadores socioeconômicos têm a capacidade de descrever a realidade, como 

também mostrar a relação entre as diversas situações, ações que foram tomadas ou 

negligenciadas. É um ótimo instrumento de avaliação tanto dentro de uma visão 

global, como em uma mais particular, por exemplo, acompanhar a realidade da 

pobreza, medir e compreender no plano de governo ou mesmo nos setores 

administrativos, nos casos específicos da saúde, educação, permitindo avaliações 

rápidas, simples e objetivas e, principalmente, de fácil leitura. 

O desenvolvimento favorece o crescimento e um conjunto de indicadores que atesta 

melhorias nas condições sociais dos cidadãos no que se diz respeito a qualidade de vida da 

população, verificado a partir de indicadores socioeconômicos como pobreza, emprego, 

alimentação, educação, desigualdade social e moradia. São esses e outros fatores que indicam 

desenvolvimento, e não é somente a renda que pode definir a evolução de uma região 

(AGOSTINI; ARED, 2015). 

Para Siedenberg (2003, p.12) “um bom indicador de desenvolvimento socioeconômico 

deve ser simples, dinâmico, sensível, holístico, confiável, participativo e capaz de combinar 

aspectos gerais com específico.” 

Mascarenhas (2006, p. 55) também selecionou características importantes dos 

indicadores de desenvolvimento socioeconômicos 

Quadro 1:Características Importantes de qualquer indicador 
CARACTERISTICAS IMPORTANTES SIGNIFICADO 

Simplicidade Facilidade em serem compreendidos os indicadores. 

Validade e Estabilidade Que haja relação entre o conceito e a medida. 

Seletividade, Sensibilidade e Especificidade Devem expressar características essenciais e mudanças 

esperadas. 

Cobertura Que possua amplitude e diversidade. 

Independentes Não condicionados por fatores externos (exógenos). 

Confiabilidade   Qualidade dos dados, da coleta, sistematização e 

padronização dos dados. 

Baixo custo, fácil obtenção, 

Periodicidade e desagregação 

Produção, manutenção e factibilidade dos dados. 

Fonte: Caldas e Kayano (2002) apud Mascarenhas (2006) 
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Os indicadores de desenvolvimento socioeconômicos são medidas estatísticas de um 

recorte do período, tem como função informativa, avaliativa, comparativa, normativa ou 

decisória, nessa lógica é indiscutível sua importância no contexto de análise de 

desenvolvimento socioeconômico regional (SIEDENBERG, 2003). 

É de grande importância que os gestores locais criem um planejamento com indicadores, 

para que possam ser acompanhados, analisados e comparados, afim de obter informações 

empírica sobre as cidades, tornando possível estabelecer um ponto de medição para o gestor e 

a sociedade possam aferir seu desempenho e, assim, iniciar o desenvolvimento de políticas 

públicas e metas à atingir (DILL, 2001) 

Para Mascarenhas (2006, p.58): 

Os indicadores descrevem aspectos da realidade e a sua evolução de forma sistemática 

com relação à metodologia de geração e o ciclo de período de medição. Quando 

aplicados numa base cartográfica regionalizada, os indicadores da cidade ou de uma 

região composta de vários municípios, permitem ao cidadão e ao gestor identificar as 

regiões com maior ou menor exclusão e inclusão social. 

Os indicadores sociais e econômicos são estatísticas capazes de medir elementos que 

verificam as condições sociais e bem-estar da população em diversos segmentos, inclusive 

medir evolução desse elementos durante um período temporal, é extremamente importante, 

porque é através desses resultados que podemos medir o desenvolvimento e crescimento, 

verificar os pontos que podem ser melhorados e ter uma melhor atenção sob os elementos que 

variação pequenas de desenvolvimento.  

É interessante lembrar que por mais que alguns municípios apresente elevados índices 

de desenvolvimento socioeconômicos, existem aqueles que ocupam níveis mais baixos, os 

municípios superiores mesmo com aceitação de padrão ótimo, não quer dizer que estejam 

isentos de problemas microrregionais e locais (INTEGRADO, 2018, p. 154) 
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CAPÍTULO 3- OBJETO DA PESQUISA: ÁNALISE DA EVOLUÇÃO DOS 

INDICADORES SOCIOECONÔMICO NA MICRORREGIÃO DA SERRA DE SÃO 

MIGUEL/RN. 

3.1 ÁREA DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO DA MICRORREGIÃO DA SERRA DE SÃO 

MIGUEL 

A área de estudo será a microrregião da Serra de São Miguel, que é uma das 19 

microrregiões do estado do Rio Grande do Norte, pertencendo a mesorregião do Oeste Potiguar. 

A área de estudo faz fronteira com os municípios de Pau dos Ferros(RN), Cajazeiras (PB), 

Iguatu (CE), Pereiro (CE) e fica a uma distância de mais de 400 km de Natal,  capital do Estado. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a microrregião 

da Serra de São Miguel ocupa uma área de 971,871 K𝑚2, o que corresponde a 1,84 % do 

território do RN. Ela divide-se em 9 municípios, sendo eles: Água Nova, Cel. João Pessoa, 

Doutor Severiano, Encanto, Luís Gomes, Major Sales, Riacho de Santana, São Miguel e Venha 

Ver.  

Figura 1: Localização espacial da Microrregião da Serra de São Miguel/RN 

  
Fonte: Geográfico (2019). Elaboração Própria.  

 

A microrregião de São Miguel (MSM) comporta uma população de 66.628 habitantes 

correspondendo a 1,92% da população estadual. O centro polarizador da microrregião é o 

município de São Miguel, com uma população de 23.380 habitantes, representando 35,1% da 

população da microrregião segundo o IBGE (2018). 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nos próximos parágrafos serão feitas considerações acerca dos métodos de 

procedimento e abordagem, fins, meios e instrumentos da pesquisa que serão utilizados na 

realização do trabalho monográfico. 

A pesquisa utilizou como método de procedimento o comparativo e o estatístico, que de 

acordo com Gil (2008), “o método comparativo procede pela investigação de indivíduos, 

classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles.” E 

o método estatístico auxilia o pesquisador quanto à quantificação dos dados matemáticos dos 

numerosos fatos. O método tem uma razoável grau de precisão o que torna aceito por parte dos 

pesquisadores (GIL, 2008). 

A justificativa pela escolha do método comparativo, é comparar os municípios desta 

microrregião de acordo com os resultados apresentados. Já o estatístico serão utilizados cálculos 

de percentagens, média aritmética, dentre outros, para serem analisados.  

O método de abordagem da pesquisa é o Indutivo, pois ele parte do particular para o 

geral. A generalização deve ser constatada a partir de casos concretos. A indução corresponde 

a uma verdade não garantida nos argumentos considerados, chegando na conclusão que são 

apenas prováveis (GIL, 2008).  

Quanto a forma de abordagem, a pesquisa será Quali-quantitativa. Qualitativa porque, 

segundo Gil (2009), esse tipo de pesquisa busca estudar os fenômenos e interpretá-los com base 

em fundamentação teórica, procurando identificar o maior número de informações que possam 

ser observadas na realidade estudada. Por isso, devido ao objetivo proposto, que consiste em 

estudar os indicadores socioeconômicos da microrregião da Serra de São Miguel. Também será 

quantitativa, que segundo Gil (2009), tem como objetivo traduzir em números as informações 

para analisá-las e interpretá-las. Com isso, a mesma se pautará nos dados secundários- obtidos 

junto aos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), Atlas de Desenvolvimento Humano dos municípios, Relação 

Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/ MTE). Trata-se 

da análise de diferentes dados e estatísticas recolhidas de fontes secundárias, com o objetivo de 

interpretá-los e tirar conclusões. Utilizando-se das fontes anteriores serão elaborados diferentes 

gráficos e tabelas para análises de questões de interesse desta monografia. 

Quanto aos recorte temporal, os indicadores que tinham dados de 1991, 2000 e 2010 

foram colocados, mas não foi possível encontrar principalmente do valor bruto adicionado dos 

setores, Educação e emprego formal de 1991, então, foram analisados dados também de anos 

mais recentes ficando (1991-2018). Os critérios usados para o espaço estudado foi a estratégia 
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territorial e a proximidades dos municípios. Já os critérios para os indicadores sociais que são: 

Densidade demográfica e taxa de urbanização são utilizados pelo IBGE para o censo 

demográfico. Já IDH-M, Educação, porcentagem de extrema pobreza e índice de Gini são 

analisados pelo PNUD para o Atlas do Desenvolvimento Humano. Os indicadores econômicos 

como: valor bruto adicionado da agropecuária, indústria e serviços mais administração pública, 

renda per capita são utilizados também pelo IBGE. O emprego formal é analisado pelo 

ministério do trabalho para verificar como está o desemprego nas cidades, estado e país.  

Quanto ao fins, a pesquisa será descritiva, pois segundo Vergara (2007), tem a finalidade 

de expor características de determinada população ou fenômeno. Pode também estabelecer 

correlações entre variáveis definir sua natureza. Desta forma, pretende-se descrever os 

indicadores socioeconômicos escolhidos e comparar entre as cidades. 

No que se refere aos meios e instrumentos de pesquisa, pretende-se fazer uso de pesquisa 

bibliográfica que, conforme Gil (2010), ela é elaborado por material já publicado, incluindo 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. Os autores que serão utilizados para a contribuição deste trabalho serão Jara (1998), 

LLorens; Braga (2001), Buarque (1999), Dantas (2016), Vitte (2006), Siedenberg (2003), 

Agostini; Ared (2015), Dill (2001), Lavôr (2003), Vaz (2002), Oliveira (2002), Rosa; Gomes; 

Rosa (2015). 

3.3- RESULTADOS E DISCURSSÕES 

3.3.1- Indicadores Sociais 

Antes de tratar dos indicadores é preciso entender o que é um indicador social. Com 

base no conceito de Januuzzi (2012, p.20): 

Um indicador social é uma medida, em geral, quantitativa, adotada de significado 

social substantivo para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 

abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 

formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que 

informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se 

processando da mesma.  

3.3.1.1- População - Dinâmica populacional da Microrregião da Serra de São Miguel. 

As características e dinâmicas da população são atributos importantes e podem orientar 

políticas públicas na luta contra vários fatores negativos que são prejudiciais para a sociedade, 

como o desemprego. Desta maneira a Tabela 1 expõe os traços mais característicos da evolução 

da população da microrregião. 
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Tabela 1:Dinâmica populacional da microrregião da Serra de São Miguel – evolução do 

período de (1991, 2000, 2010) 

Ano População 

urbana 

Crescimento 

percentuais 

População rural Crescimento 

percentual 
1991 23.752 ------- 31.052 ---- 

2000 29.935 26,03% 39.644 27,67% 

2010 35.593 18,9% 27.162 -31,49% 
Fonte: IBGE (1991); IBGE (2000); IBGE (2010). Elaboração própria. 

O que se pode observar é que a população rural permaneceu maior durante 1991 e 2000 

destacando o crescimento percentual que também apresentou maior variação durante este 

período, logo no ano de 2010 mostra que esse crescimento não se sustenta, ficando com um 

população menor do que a população urbana. Quanto a população urbana, pode-se atentar que 

com o passar dos anos ela vem aumentando, exceto Coronel João Pessoa e Encanto como 

podemos ver mais detalhado por munícipios na tabela 2. 

Tabela 2: Participação percentual (%) da população urbana e rural dos municípios na população 

total 
Municípios 1991 2000 2010 

 Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Água Nova 51,7 48,3 60,8 39,2 64 36 

Cel. J. Pessoa 31,7 68,3 38,5 61,5 37,2 62,8 

Doutor Severiano 31,3 68,7 34,8 65,2 42,9 57,1 

Encanto 44,5 55,5 44,1 55,9 40,7 59,3 

Luís Gomes 54,9 45,1 64,5 35,5 69,6 30,4 

Major Sales 62,1 37,9 76,5 23,5 82 18 

Riacho de Santana 29,8 70,2 37,8 62,2 41,1 58,9 

São Miguel 49,6 50,4 57,9 42,1 65,4 34,6 

Venha-Ver 10,7 89,3 20,8 79,2 31,4 68,6 
Fonte: IBGE (1991); IBGE (2000); IBGE (2010). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

 Apenas Água Nova, Luís Gomes e Major Sales apresentaram a população urbana maior 

que a rural em 1991. No ano 2000 somente São Miguel saiu do time de população rural, e em 

2010 teve o mesmo resultado que 2000. 

3.3.1.1.1- Densidade Demográfica  

A densidade demográfica está diretamente ligada a qualidade de vida, pois quanto maior 

a densidade demográfica maior é extração de recursos de alimentação que permanece finita, 

sem falar na degradação do meio ambiente e desigualdades influência diretamente na qualidade 

de vida das pessoas. Com o aumento da população consequentemente ocasiona abalo ao projeto 

de se operar o desenvolvimento de forma sustentável (AUGUSTIN; RODRIGUES; 

LEONARDELLI, 2014). A tabela abaixo mostra exatamente a densidade demográfica da 

microrregião.  
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Tabela 3:  Evolução da densidade populacional (Hab/𝑘𝑚2) da microrregião da Serra de São 

Miguel 

Ano Rio G. Norte Variação%- 

RN 

Microrregião de 

SM 

Variação MSM 

(%) 

1991 45,7 - 56,4 - 

2000 52,6 15,1 60,3 7 

2010 59,9 13,9 64,6 7,1 

2018 65,9 10 66,6 2,7 

Fonte: Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria.  

A população do Rio Grande do Norte era 3.479.010 e a Microrregião de São Miguel era 

66.628, segundo dados do IBGE (2018). A Densidade demográfica é a população dividida pela 

área territorial. A evolução da densidade demográfica da microrregião da Serra de São Miguel, 

no período analisado, mostra um aumento baixo, no ano de 2000 a 2010 a microrregião teve a 

sua maior variação percentual de 7,1% e comparado com o estado do RN em si o aumento foi 

bastante pequeno, já que no estado aumento de 15% no primeiro intervalo, 13,9% no segundo 

e 10% de 2010 a 2018. O que pode ser explicado é por que a população se concentra mais nas 

grandes cidades, como Natal e Mossoró e na microrregião, a população não passa de 67.000 

pessoas, correspondendo a 1,92% da população total do estado. Na tabela abaixo irá mostra 

com mais detalhe a densidade demográfica de cada cidade. 

Tabela 4: Densidade demográfica dos municípios da Microrregião da Serra de São Miguel/RN, 

por ano selecionados 

Municípios 1991 2000 2010 2018 

Água Nova 45,6 52,8 58,8 63,7 

Cel. J.Pessoa 40,3 40,1 40,8 41,9 

Doutor Severiano 59,5 60,5 59,9 65,4 

Encanto 37,5 38,2 41,6 44,6 

Luís Gomes 53,4 54,9 57,7 60,5 

Major Sales 76,3 92,1 110,5 124,3 

Riacho de Santana 31,1 32,8 32,4 32,9 

São Miguel 105,9 117,2 129,0 136,2 

Venha-Ver 43,5 47,8 53,4 57,9 
Fonte: IBGE (1991); IBGE(2000); IBGE (2010; IBGE (2018). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração 

própria. 

São Miguel possui a mais alta densidade durante todo o período, seguida de Major Sales. 

Fazendo relação com a densidade demográfica dos municípios, Riacho de Santana e Coronel 

João Pessoa foram os munícipios que apresentaram menor densidade durantes os ano 1991-

2018. A tabela 5 traz a variação percentual durante os anos estudados. 
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Tabela 5: Variação percentual da densidade demográfica por período dos municípios da 

Microrregião da Serra de São Miguel/RN 

Municípios  Variação (%) 

 1991/2000 2000/2010 2010/2018 1991/2018 

Agua Nova 15,8 11,4 8,3 39,7 

Cel. J.Pessoa - 0,5 1,7 2,7 4 

Doutor Severiano 1,7 -1 9,2 9,9 

Encanto 2,7 8,9 7,2 7,2 

Luís Gomes 2,8 5,1 4,9 13,3 

Major Sales 20,7 20 12,5 63,3 

Riacho de Santana 5,5 -1,2 1,5 5,8 

São Miguel 10,7 10,1 5,6 28,6 

Venha-Ver 9,9 11,7 8,2 33,1 
Fonte: Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

Observa-se que é bastante desigual entre as cidades, havendo cidades de elevada 

concentração e outras pouco povoadas. Já as cidades que aparecem com maior variação (%) 

durante o período de 1991 a 2018 foi Major Sales com um crescimento de 63,3 %, em seguida 

é Agua Nova com 39,7% e Venha ver com 33%. 

 Segundo Kageyama (2004, p.9) “quanto maior a densidade demográfica, menor é o 

isolamento das áreas rurais e maiores oportunidade de estabelecimento de redes sociais”  

Riacho de Santana apresenta-se em 2º com uma variação de 5,8% durantes os 28 anos 

analisados, mas o menor em variação (%) foi Coronel João Pessoa com um crescimento de 4%. 

O que se pode perceber é que essas duas cidades tem um território grande e pouco povoado. 

Quanto as cidades que apresenta uma densidade muito baixa segundo Carvalho, Kelting e Silva 

(2011, p.151) “[...] As classes de densidades demográficas menores denotam as marcantes 

diferenças no territórios das cidades [...]” e isso quer dizer que se o território for maior e a 

população menor a densidade vai diminuir, já se o território for menor e a população elevada, 

a densidade vai aumentar. 

3.3.1.1.2- Taxa de Urbanização 

As transformações de ordem políticas e socioeconômicas que foram ocorrendo no 

Brasil, impulsionaram as migrações internas, que eram motivadas por várias causas, entre elas 

os ciclos econômicos, do ouro, da borracha, as ocorrências da seca, ao trabalho agrícola, a 

religiosidade entre outros. (ALVES, 2018). 

Para Alves (2018, p.13): 

O crescimento urbano foi impulsionado pela industrialização e consequentemente 

efetivação do êxodo rural, fazendo com que as pessoas viessem a procurar melhores 

condições de vida na cidade, que até então eram escassas no campo. Entretanto a 
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melhor qualidade de vida não englobou a todos, devido à grande demanda de 

migrantes do campo para cidade no curto espaço temporal e, as poucas oportunidade 

de emprego para esta população rural pouco qualificada as exigências de um mercado 

de trabalho mais complexos. 

Tabela 6: Evolução da taxa de urbanização da microrregião da Serra de São Miguel 
 1991 % 2000 % 2010 % 

Popul. Total 54.804 -- 58.579 +7,33 62.755 7,13 

Popul. Urbana 23.752 -- 29.935 26,03 35.593 +18,9 

Popul. Rural 31.052 -- 28.644 -7,8 27.162 -5,17 

Taxa Urbanização 43,34% -- 51,1% +17,9 56,7% 10,96 

Fonte: IBGE (1991); IBGE(2000); IBGE (2010). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

A microrregião também vem mostrando evolução na sua população urbana no final do 

século XX para o início do século XXI, apesentando aumento de 49,9%, consequentemente 

aumentando a taxa de urbanização, chegando em 2010 com 56,7%. Mas nem sempre aconteceu 

de a população urbana ser a maior, em 1991 mostra que a população rural era maior, já em 

relação ao ano 2000 a população urbana era quase igual com a rural, que diminuiu cerca de 

12,5% até 2010. Na tabela 7 mostra a taxa de urbanização por anos selecionados de cada 

município. 

Tabela 7: Evolução da taxa de urbanização dos municípios da microrregião da Serra de São 

Miguel/ RN 

Municípios 1991 2000 (1991/2000) 

% 
2010 (2000/2010) 

% 
(1991/2010) 

% 

Agua Nova 51,7% 60,8% 17,6 64% 5,3 23,8 

Cel. 

J.Pessoa 

31,7% 38,5% 21,5 37,2% -3,4 17,4 

Doutor 

Severiano 

31,3% 34,5% 10,2 42,9% 24,3 37 

Encanto 44,5% 44,1% -0,9 40,7% -7,7 -8,5 

Luís Gomes 54,9% 64,5% 18,2 69,6% 7,9 26,8 

Major Sales 62,1% 76,5% 23,2 82% 7,2 32 

Riacho de 

Santana 

29,8% 37,8% 26,8 41,1% 8,7 38 

São Miguel 49,6% 57,9% 16,7 65,4% 13 31,6 

Venha-Ver 10,7% 20,8% 94,4 31,4% 51 193,5 
Fonte: IBGE (1991); IGBE (2000); IGBE (2010). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

Em relação ao comportamento da taxa de urbanização dos municípios da microrregião 

de São Miguel, percebe-se que o município que obteve maior variação percentual da taxa de 

urbanização foi Venha-Ver com 193,5% de crescimento entre os anos de 1991 e 2010, com isso 

podemos ver uma evolução bastante significativa, principalmente porque a maior parte da 

população vivem na zona rural até hoje. Como podemos ver na tabela 7, que a população urbana 

tem crescido 261% no intervalo de 1991 a 2010. A cidade que apresenta maior taxa de 
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urbanização é Major Sales com 82%, ela é o oposto da cidade anterior pois um exemplo é a 

população rural dela em 2010 é 636 pessoas. Isso se deve ao maior acesso aos serviços de saúde, 

educação, lazer e oportunidade de emprego que os centro urbanos oferece, eles acreditam que 

morar na cidade facilita e melhora a vida deles. Outro fator importante é a seca que atinge 

muitas cidades, dificultando a vida do campo. Alves (2018) acredita que a escassez de água na 

região nordeste foi mais um dos motivos que levaram a migração do campo para a cidade, já 

que a água é essencial na produção agrícola e na criação de animais. 

As cidades que mostraram menores variação de crescimento da taxa de urbanização foi 

encanto com apenas 8,5% de crescimento durante 1991 a 2010 e isso se deve ao aumento da 

população rural a cada ano. 

Para kageyama (2004, p.9) isso acontece porque “[...] quanto maior a população rural e 

seu crescimento na década, maior é a capacidade da área rural de reter população [...]” 

3.3.1.2- Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios 

O IDH-M é de simples e fácil compreensão, ele relata o desenvolvimento humano na 

sociedade. Reunindo quesitos importantíssimos das pessoas como: saúde - que é a oportunidade 

de vida saudável, acesso ao conhecimento- educação e renda que favorece a um melhor padrão 

de vida. Ele também é acompanhado por mais de 200 indicadores socioeconômicos, para que 

possam conferir o desenvolvimento. Os três componentes viabilizam a comparação entre os 

municípios brasileiros ao longo do tempo (PINTO; COSTA; MARQUES, 2013).  

A combinação de três componentes básicos para o desenvolvimento humano:  

longevidade que é a esperança de vida ao nascer, renda: refletindo no poder de compra da 

população, ajustado ao custo de vida local e educação que é medida pela taxa de alfabetização 

de adultos e a taxa de matrícula dos níveis fundamental, médio e superior. Quanto aos cálculos, 

eles podem variar de 0 (pior) a 1(melhor) (REZENDE; SLOMSKI; CORRAR, 2005). 

O gráfico abaixo mostra os valores de IDH-M das cidades da microrregião, para que 

possa ver a evolução deste índice. 
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Gráfico 1: IDH-M da Microrregião da Serra de São Miguel- RN 

 
Fonte: BRASIL (2019).  Com base nos no site do Atlas do Desenvolvimento Humano. Elaboração 

própria. 

 

O gráfico 1 mostra todos valores do ano de 1991, 2000, 2010 das cidades da 

microrregião da Serra de São Miguel. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

traçado pelo IBGE, observou-se que no ano de 1991 as cidades da microrregião da Serra de São 

Miguel com o IDH-M mais elevado era Encanto com 0,333, seguido de Doutor Severiano com 

0,330 e Luís Gomes com 0,319. Com isso, todas estavam com um nível muito baixo de 

desenvolvimento humano, pois não se encontrava muito diferente da realidade, em que 85,8% 

dos municípios brasileiros nesta época se encontra nível de (0 a 0,499) que é o nível mais baixo 

do IDH. 

No censo 2000, as cidades que apontaram maior crescimento deste índice foi Major 

Sales com um aumento de 0,170 pontos ficando com 0,469, Coronel João Pessoa cresceu 145 

pontos e São Miguel 0,141, o que contribuiu mais para isso foi os quesitos de longevidade e 

principalmente educação. Todos estavam dentro dos 41,8% do municípios brasileiros em nível 

muito baixo de desenvolvimento humano, mais o crescimento do ano 1991 para 2000 foi 

considerado bastante significativo para todas as cidades da microrregião. Em relação aos 

municípios de todo o país, saíram do nível muito baixo para o baixo (0,500 a 0,599) ficando 

29,7% e nível médio (0,600 a 0,699) 26,1% (PINTO; COSTA; MARQUES, 2013). 

3.3.1.3- Educação 

O Brasil se caracterizar por ter uma sociedade muito desintegrada e fragmentada devido 

especialmente a persistência da pobreza e grande desigualdade na distribuição de renda, que 

geram altos índices de exclusão social.  A educação é um fator importante e capaz de contribuir 

para superar essas desigualdades sociais. No entanto, precisa-se realizar grandes esforços, 
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combinados com um sistema educativo mais diversificado, para atender as necessidades dos 

diferentes coletivos e se converter em um motor de maior equidade social.  

No final dos anos noventa e a partir da década de 2000, deu-se início uma série de 

reformas educativas orientadas ao acesso universal à educação básica e a melhoria da qualidade 

de ensino, apesar de persistirem importantes desigualdades educativas que ainda excluem e 

discriminam numerosos alunos. A tabela 8 mostra as matrículas na microrregião de São Miguel 

referentes ao ano 2000. 

Tabela 8: Matriculas das pessoas que frequentam a Educação Básica ano - 2000 

 Educação Infantil Ens. 

Fundamental 

Ens. Médio TOTAL 

Agua Nova 165 735 103 1.003 

Cel. J. Pessoa 84 1.191 184 1.459 

Doutor 

Severiano 

233 1.882 209 2.324 

Encanto 134 1.138 133 1.405 

Luís Gomes 320 2.773 303 3.396 

Major Sales 261 665 112 1.038 

Riacho de 

Santana 

247 1.134 170 1.551 

São Miguel 730 5.831 562 7.123 

Venha-Ver 171 1.172 37 1.380 

Micro. Serra 

de São 

Miguel 

2.345 16.521 1.813 20.679 

 
Fonte: IBGE (2000) 

Destaca-se a concentração de matriculas no ensino fundamental com 79,9% do total de 

matrículas da educação básica da microrregião da Serra de São Miguel, e de acordo com o 

IBGE (2000), 35,3% do total da população da microrregião se encontrava na educação básica, 

isso vem afirmar que é um relevante resultado desses dados e que a educação tem sido tratado 

com importância nesta microrregião. Pois com ela se torna mais fácil desencadear processos 

desenvolvimento quando o nível de escolaridade da população é maior. A Tabela 9 mostra as 

matrículas da educação básica no ano de 2010. 
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Tabela 9: Matrículas das pessoas que frequentam a Educação Básica ano - 2010 

 Educação Infantil Ens. Fundamental Ens. Médio TOTAL 

Agua Nova 135 546 203 884 

Cel. J. Pessoa 159 1.064 169 1.392 

Doutor 

Severiano 

320 1.138 337 1.795 

Encanto 217 1.009 241 1.467 

Luís Gomes 554 1.786 517 2.857 

Major Sales 216 618 135 969 

Riacho de 

Santana 

214 723 233 1.140 

São Miguel 918 4.187 1.165 7.270 

Venha-Ver 204 881 179 1.264 

Micro. Serra 

de São Miguel 

2.937 11.952 3.179 18.068 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Neste ano o total de matriculas da atenção básica da microrregião corresponde a 28,8% 

do total da população. Com relação ao intervalo de 2000-2010, aumentou a quantidade de 

matriculas em 25,3% na educação infantil, no ensino médio 75,3% e o ensino fundamental 

diminuiu aproximadamente -27,6%. Apenas Major Sales, Água Nova e Riacho de Santana teve 

diminuição na educação infantil, isso se deve a diminuição da natalidades nestas cidades. Para 

ficar mais completos os dados apresentados, a Tabela 10 vem mostra a taxa de alfabetização de 

pessoas com 10 anos ou mais idade. 

Tabela 10: Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais idade (%) 

 Censo 2000 Censo 2010 (2000/2010)% 

Agua Nova 60,9 79,6 30,7 

Cel. J. Pessoa 63,0 69,6 10,5 

Doutor Severiano 66,2 77,6 17,2 

Encanto 71,6 78,1 9,1 

Luís Gomes 66,1 73,2 10,7 

Major Sales 65,3 73,6 12,7 

Riacho de Santana 71,7 74,8 4,3 

São Miguel 63,2 72,8 15,2 

Venha-Ver 60,2 70,9 17,8 

Fonte: IBGE (2000); IBGE (2010). Calculo efetuado com base no IBGE. Elaboração Própria. 

Como podemos ver na tabela 10, as cidades que obtiveram destaques de um censo para 

o outro foi Água Nova com o maior percentual de crescimento com 30,7%, seguidos de Venha-

Ver com 17,8% e Doutor Severiano com 17,2%. Riacho de Santana apesar de apresentar a 
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maior taxa de alfabetismo em 2000, exibi a menor variação de crescimento em 2010, com 

apenas 4,3%, resultado de uma diminuição expressiva de 411 matriculas durante os 10 anos. 

3.3.1.4- Percentual de extrema Pobreza 

“A pobreza é um fenômeno social e econômico complexo, cujas dimensões e 

determinantes são numerosos, mas pode ser definida com um conjunto de deficiência de renda 

e sua redução requer combinação de crescimento econômico e redução da desigualdade social” 

(MAZIALE; MENDES, 2009, p.709) 

Marziale e Mendes (2009) em sua pesquisa fala que uma meta planejada pela Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República revelou que o Brasil reduziu pela metade 

a extrema pobreza no país entre os anos de 1990-2005, pois 4,5 milhões de brasileiros deixaram 

essa condição, e essa queda foi devido a expansão da política como Bolsa Família 1e o do 

aumento real do salário e o piso da Previdência e o Benefício da Prestação Continuada. A tabela 

11 apresenta dados dos três censo, afim de que possa ter uma noção melhor da diminuição da 

extrema pobreza.  

Tabela 11: % de extremamente pobre – Microrregião da Serra de São Miguel 

Municípios  1991 
2000 (1991/2000) 

% 

2010 (2000/2010)

% 

(1991/2010)

% 

Agua Nova  46,83 50,72 8,3 17,77 -65 -62 

Cel. J. Pessoa 74,96 48,06 -35,89 23,05 -52,03 -69,3 

Doutor Severiano 63,02 50,18 -20,37 23,33 -53,51 -63 

Encanto 60,77 32,10 -47,18 13,74 -57,2 -77,4 

Luís Gomes 63,92 44,24 -30,8 26,91 -39,17 -57,9 

Major Sales 63,88 41,25 -35,43 18,39 -55,42 -71,2 

Riacho Santana 76,63 48,45 -36,8 27,17 -43,9 -64,5 

São Miguel 52,28 41,52 -20,6 19,87 -52,10 -62 

 Venha-Ver 60,62 60,38 -0,40 33,73 -44,14 -44,4 

Fonte: BRASIL (2019). Com base nos no site do Atlas do Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 

A porcentagem da população extremamente pobre dos municípios apresenta um grande 

declínio durante o período estudado. Encanto teve a maior variação do ano de 1991 a 2010 com 

uma diminuição de -77,4%, em seguida é Major Sales -71% e Coronel João Pessoa com -69,3%. 

                                                           
1 O Bolsa Família foi criado em outubro de 2003, seu principal objetivo é combater à pobreza, à 

desigualdade e seus eixos principais são a transferência de renda para famílias carentes, acesso aos direitos – as 
famílias tem que cumprir compromisso para se manter no programa (condicionalidades) e articulação com outras 
ações (BRASIL, 2015). 
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Como podemos ver na tabela acima Venha Ver foi quem mostrou a menor variação, 

com apenas -44,4% e em comparação com os demais municípios foi a que apresentou a maior 

porcentagem de população extremamente pobre.  

3.3.1.5- Índice de Gini 

O índice de Gini estima a desigualdade de renda entre as pessoas, apresentando números 

entre 0 e 1, que quanto mais próximo zero maior é a igualdade e quanto mais próximo de 1 

corresponde a desigualdade entre as rendas, a Tabela 12 são mostradas os dados deste índice. 

Tabela 12: Índice de Gini da Microrregião da Serra de São Miguel 

Municípios  1991 
2000 (1991/2000) 

% 

2010 (2000/2010)

% 

(1991/2010)

% 

Água Nova  0,53 0,55 3,8 0,44 -20 -17% 

Cel. J. Pessoa 0,64 0,61 -4,69 0,50 -18,03 -21,9 

Doutor Severiano 0,55 0,64 16,36 0,49 -23,44 -10,9 

Encanto 0,59 0,50 -15,25 0,47 -6 -20,3 

Luís Gomes 0,61 0,59 -3,3 0,55 -6,77 -9,8 

Major Sales 0,55 0,48 -12,72 0,51 6,25 -7,3 

Riacho Santana 0,72 0,54 -2,5 0,50 -7,41 -30,5 

São Miguel 0,56 0,60 7,14 0,53 -11,67 -5,4 

 Venha-Ver 0,43 0,64 48,84      0,50 -21,8 16,3 

Fonte: BRASIL (2018). Com base nos no site do Atlas do Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria.  

No ano de 2010 o município com maior igualdade de renda como podemos ver na tabela 

acima é Agua Nova, mesmo que no período apresentado tenha tido uma pequena diminuição 

de 0,44 apesar de só ter diminuído 17% durante o período estudado, em seguida, o Encanto se 

encontra no 2º lugar com 0,47 e com uma diminuição significativa de -20,3%. 

Nos anos trabalhados com o índice de Gini, Riacho de Santana foi o município que mais 

amenizou a desigualdade de renda -30,5%, ao contrário de Venha-Ver que aumentou sua 

desigualdade em 16,3%. 

3.3.2- Indicadores Econômicos  

Os indicadores econômicos representam essencialmente dados/informações que 

procede do particular ou do geral das diferentes variáveis que compõem um sistema econômico 

de uma localidade (LOURENÇO; ROMERO, 2002) 
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3.3.2.1- Valor Bruto Adicionado da Agropecuária 

O conceito de valor adicionado utilizado pela economia segundo Kroetz (2000, p.42) 

apud (CUNHA; RIBEIRO; SANTOS, 2005, p.9) é que “por meio da demonstração do valor 

agregado, é possível perceber a contribuição econômica da entidade para cada segmento com o 

qual ela se relaciona, construindo-se no Produto Interno Bruto (PIB), produzido pela 

organização”. Ou seja, o valor adicionado mostra a riqueza gerada por cada setor da economia. 

As tabelas abaixo apresenta o valor adicionado dos setores escolhido para ser trabalhados, o 

PIB total de cada cidade da microrregião, buscando mostrar detalhadamente a participação dos 

setores no PIB total. 

Tabela 13: Participação do Valor Adicionado da Agropecuária no PIB das cidades da 

Microrregião da Serra de São Miguel no ano 2000 

Municípios  V.A Agropecuária PIB a preços 

correntes (em reais) 

%Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 223.000,00 4.585.000,00 4,86 

Cel. J. Pessoa 282.000,00 7.071.000,00 4,0 

Doutor Severiano 433.000,00 8.625.000,00 5,02 

Encanto 670.000,00 7.205.000,00 9,30 

Luís Gomes 517.000,00 13.678.000,00 3,78 

Major Sales 310.000,00 4.514.000,00 6,88 

Riacho de Santana 469.000,00 6.590.000,00 7,12 

São Miguel 1.124.000,00 33.234.000,00 3,38 

Venha-ver 310.000,00 9.755.000,00 3,18 
Fonte: IBGE (2002). Cálculos efetuados com base no IBGE.  Elaboração Própria   

O valor adicionado da agropecuária no ano 2000 mostrou-se o setor que menos 

contribuiu para a formação do PIB destas cidades, apenas Encanto 9,3%, Riacho de Santana 

com 7,12% e Major Sales 6,88% obtiveram uma melhor participação.  Apesar dessas cidades 

apresentar que a agricultura era o maior meio de subsistência das famílias nesta época, a 

microrregião apresenta diversos fatores que não contribuem para um melhor desenvolvimento 

na agropecuária, devido à escassez de chuvas e ausência as de políticas públicas que melhore 

as condições de vida dos agricultores (SOUZA, 2012). 

Além disso, não possuem cidades pólos e não dispõem de alta tecnologia para que 

aumente a produção e melhore a participação no PIB das cidades. Os agricultores não dispõem 

de capital suficiente para investir em inovações tecnológicas na agricultura afim de aumentar 

sua produção, já Barros (1999) vem afirmar que, nos últimos anos, para que haja crescimento 

da produção agropecuária, deve-se obter ganhos de produtividade nos fatores produtivos 

(roporcionados pela inovação tecnológica) e o aumento no estoque de capital. A tabela abaixa 

começa apresentando o valor adicionado do ano de 2010 da Agropecuária.  
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Tabela 14: Participação do Valor Adicionado da Agropecuária no PIB das cidades da 

Microrregião da Serra de São Miguel no ano de 2010 

Municípios V.A Agropecuária PIB a preços 

correntes (em 

reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 915.000,00 15.134.000,00 6,0 

Cel. J. Pessoa 1.312.000,00 23.494.000,00 5,6 

Doutor Severiano 1.657.000,00 27.773.000,00 6 

Encanto 1.316.000,00 20.875.000,00 6,3 

Luís Gomes 2.697.000,00 45.343.000,00 5,9 

Major Sales 1.397.000,00 15.954.000,00 8,8 

Riacho de Santana 1.639.000,00 21.010.000,00 7,8 

São Miguel 10.772.000,00 105.323.000,00 10,3 

Venha-ver 1.140.000,00 16.470.000,00 6,9 

Fonte: IBGE (2015). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

Comparando o ano 2000 com o ano 2010, o valor adicionado bruto a preços correntes 

da agropecuária tem tido um aumento significativo, as cidades que maior apresentou esse 

crescimento foi São Miguel com acrescimento de 858,4%, Luís Gomes com 421,7% e Coronel 

João Pessoa com 365,3% em relação ao ano anterior. Já a cidade que menos cresceu foi Encanto 

com 96,4%. 

 Os responsáveis pelo o aumento da participação da agropecuária na composição do PIB 

para Brugnaro e Bacha, (2009, p.130-131) são “a melhora dos preços relativos 

agropecuários/industrias, a melhora da relação dos preços recebidos/preços pagos pela 

agropecuária e o aumento da quantidade física produzida na agropecuária advinda do aumento 

da produtividade”. Na tabela 15 apresenta o valor adicionado da agropecuária no ano de 2015. 

Tabela 15:Participação do Valor Adicionado da Agropecuária no PIB das cidades da 

Microrregião da Serra de São Miguel no ano 2015 

Municípios  V. A. Agropecuária  PIB a preços 

correntes (em 

reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 837.000,00 24.111.000,00 3,5 

Cel. J. Pessoa 1.282.000,00 35.880.000,00 3,6 

Doutor Severiano 2.355.000,00 48.130.000,00 4,9 

Encanto 2.037.000,00 36.805.000,00 5,5 

Luís Gomes 792.000,00 62.998.000,00 1,3 

Major Sales 4.352.000,00 33.035.000,00 13,2 

Riacho de Santana 1.458.000,00 29.814.000,00 4,9 

São Miguel 9.940.000,00 192.238.000,00 5,2 

Venha-ver 1.305.000,00 30.398.000,00 4,3 

Fonte: IBGE (2015). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 
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Ao fazer a comparação com o ano de 2010, percebemos que em 2015 o setor 

agropecuário, Major Sales teve a maior ampliação do PIB em relação aos demais município, 

com 211,5% e Encanto 54,8%, já os municípios que não atingiram o crescimento, se deu pela 

escassez de chuva que fez com que diminuísse a produção agropecuária, um exemplo claro é a 

cidade de Luís Gomes diminuiu o PIB em -70,6%, pois neste período se encontrava em uma 

seca, causando uma grande crise por falta de água. 

3.3.2.2- Valor Bruto Adicionado da Indústria  

 Na tabela abaixo ela começa apresentando a participação do setor da indústria no PIB, 

no ano 2000. 

Tabela 16: Participação do Valor Adicionado da Indústria no PIB das cidades da Microrregião 

da Serra de São Miguel ano 2000 

Municípios  V. A indústria PIB a preços 

correntes (em 

reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 361.000,00 4.585.000,00 7,87 

Cel. J. Pessoa 621.000,00 7.071.000,00 8,78 

Doutor Severiano 829.000,00 8.625.000,00 9,61 

Encanto 627.000,00 7.205.000,00 8,70 

Luís Gomes 1.186.000,00 13.678.000,00 8,67 

Major Sales 394.000,00 4.514.000,00 8,73 

Riacho de Santana 556.000,00 6.590.000,00 8,44 

São Miguel 2.769.000,00 33.234.000,00 8,33 

Venha-Ver 383.000,00 9.755.000,00 3,93 
Fonte: IBGE (2002). Cálculos efetuados com base no IBGE.  Elaboração Própria  

A microrregião dispõe de poucas industrias, apesar de apresentar uma participação no 

PIB melhor do que a do setor da agropecuária. Nesse ramo, apenas o município de Venha- Ver 

ficou com media nesse ramo de atividade abaixo das demais cidades. Como estas cidades não 

são pólo industrial, somente São Miguel apresenta um comércio mais sólidos, pois cidades 

como Venha-Ver, Coronel João Pessoa e Doutor Severiano se deslocam para comprar no seu 

comércio. As demais cidades se distanciam para a cidade pólo mais próxima que é Pau dos 

Ferros-RN. Na tabela abaixo, para respeitar os objetivos ela apresenta o ano de 2010. 
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Tabela 17: Participação do Valor Adicionado da Indústria no PIB das cidades da Microrregião 

da Serra de São Miguel no ano de 2010 

Municípios  V. A. Indústria 

 

PIB a preços 

correntes (em 

reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 527.000,00 15.134.000,00 3,5 

Cel. J. Pessoa 619.000,00 23.494.000,00 2,6 

Doutor Severiano 758.000,00 27.773.000,00 2,7 

Encanto 766,000,00 20.875.000,00 3,7 

Luís Gomes 1.268.000,00 45.343.000,00 2,8 

Major Sales 413.000,00 15.954.000,00 2,6 

Riacho de Santana 582.000,00 21.010.000,00 2,8 

São Miguel 2.867.000,00 105.323.000,00 2,7 

Venha-Ver 351.000,00 16.470.000,00 2,1 

Fonte: IBGE (2015). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração Própria  

O setor da indústria em 2010 perdeu participação no PIB em relação ao ano 2000, as 

cidades não passa de 4% de participação. Os municípios que mais apresentaram queda na 

participação do PIB em Variação, foram Doutor Severiano -71,6%, Major Sales com -70,3% e 

Coronel João Pessoa -69,5%. Já Venha-Ver foi a que menor apresentou perca -46,6%. 

 E para se compara com os demais anos, a tabela 18 traz dados de 2015. 

Tabela 18: Participação do Valor Adicionado da Indústria no PIB das cidades da Microrregião 

da Serra de São Miguel no ano de 2015 

Municípios  V. A Indústria 

 

PIB a preços 

correntes (em 

reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 900.000,00 24.111.000,00 3,7 

Cel. J. Pessoa 927.000,00 35.880.000,00 2,6 

Doutor Severiano 1.132.000,00 48.130.000,00 2,4 

Encanto 1.262.000,00 36.805.000,00 3,4 

Luís Gomes 1.241.000,00 62.998.000,00 2 

Major Sales 550.000,00 33.035.000,00 1,8 

Riacho de Santana 604.000,00 29.814.000,00 2 

São Miguel 6.013.000,00 192.238.000,00 3,1 

Venha-ver 664.000,00 30.398.000,00 2,2 

Fonte: IBGE (2015). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração Própria. 

Comparando 2015 com os outros anos estudados, foi o ano que a indústria apresentou 

menor participação no PIB. Já os intervalo de 2010 a 2015 Major Sales teve uma diminuição 

relevante de -30,5% e Luís Gomes também com -28,6%. Já São Miguel foi a que apresentou 

maior crescimento deste setor na microrregião com 14%.  
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 Uma estratégia que possa ser feita para aumentar esta participação é que a gestão pode 

estimular o investimento local, pois eles são atraídos para determinados locais por meio de 

incentivos fiscais. Em razão disso aumentará a geração de emprego e consequentemente a 

geração de renda, com o aumento da arrecadação de impostos e diminuindo a dependência ao 

Fundo de Participação Municipal. 

3.3.2.3 - Valor Adicionado dos Serviços mais Administração Pública. 

Tabela 19: Participação do Valor Adicionado dos Serviço mais Administração Pública no PIB 

das cidades da Microrregião da Serra de São Miguel no ano de 2000 

Municípios  V. A 

Serviços+ ADM 
PIB a 

preços correntes 

(em reais) 

% 

Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 3.896.000,00 4.585.000,00 85,0 

Cel. J. Pessoa 6.023.000,00 7.071.000,00 85,2 

Doutor Severiano 7.200.000,00 8.625.000,00 83,5 

Encanto 5.724.000,00 7.205.000,00 79,5 

Luís Gomes 11.555.000,00 13.678.000,00 84,5 

Major Sales 3.718.000,00 4.514.000,00 82,4 

Riacho de Santana 5.438.000,00 6.590.000,00 82,5 

São Miguel 27.569.000,00 33.234.000,00 82,9 

Venha-Ver 3.966.000,00 9.755.000,00 40,7 

Fonte: IBGE (2002). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração Própria  

O setor de Serviços mais Administração Pública é o que mais contribui para a formação 

do Produto Interno Bruto da microrregião da Serra de São Miguel, 8 cidades da microrregião 

ficaram acima de 79% de participação no PIB total, apenas Venha-Ver apresentou 40,66 %.  É 

visível a importância das transferências governamentais para a economia dessas cidades, pois 

é o setor onde concentra a maior parte dos empregos assalariados. Essa afirmação também é 

defendida por Souza (2012, p.76-77) quando ele fez sua pesquisa nesta mesma microrregião 

afirmando que “os recursos públicos do Estado, através do pagamentos dos servidores públicos, 

como demandantes dos bem locais ou mesmo como transferência de renda (via INSS e demais 

transferências sociais) que sustentam a economia microrregional”. 

De acordo com Cardoso e Almeida (2013, p.12),  

O setor de serviços no Brasil tem crescido não somente em termos absolutos como 

também qualitativamente. Apesar de ainda ser caracterizado pela dominância de 

serviços tradicionais, com baixo teor tecnológico e intensivo em mão de obra pouco 

qualificada, esse quadro tem sofrido muitas mudanças com o crescimento dos setores 

de tecnologia de informação e a incorporação de tecnologias avançadas em muitos 

setores de serviços. 
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Tabela 20: Participação do Valor Adicionado dos Serviço mais Administração Pública no PIB 

das cidades da Microrregião da Serra de São Miguel no ano de 2010 

Municípios  V. A. Serviço + 

ADM 

 

PIB a preços 

correntes (em reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água Nova 12.993.000,00 15.134.000,00 86 

Cel. J. Pessoa 20.517.000,00 23.494.000,00 87 

Doutor Severiano 23.917.000,00 27.773.000,00 86 

Encanto 17.826.000,00 20.875.000,00 85 

Luís Gomes 39.182.000,00 45.343.000,00 86 

Major Sales 13.295.000,00 15.954.000,00 83 

Riacho de Santana 17.682.000,00 21.010.000,00 84 

São Miguel 84.691.000,00 105.323.000,00 80 

Venha-Ver 14.128.000,00 16.470.000,00 86 

Fonte: IBGE (2015). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

Já com relação a participação do PIB de 2000/2010, todas as cidades tiveram ampliação 

da participação do setor no PIB, se destacou principalmente a cidade de Venha-Ver com 

aumento de 111%, que se deu devido ao aumento da contribuição dos repasses do governo 

federal para o município e a diminuição dos impostos. 

Tabela 21: Participação do Valor Adicionado dos Serviço mais Administração Pública no PIB 

das cidades da Microrregião da Serra de São Miguel no ano de 2015 

Municípios  V. A Serviço + 

ADM 

 

PIB a preços 

correntes (em 

reais) 

% Participação no 

(V.A/PIB) x 100 

Água nova 21.404.000,00 24.111.000,00 88,8    

Cel. J. Pessoa 32.215.000,00 35.880.000,00 90   

Doutor Severiano 42.266.000,00 48.130.000,00 87,8   

Encanto 31.652.000,00 36.805.000,00 86  

Luís Gomes 58.938.000,00 62.998.000,00 93,6  

Major Sales 25.127.000,00 33.035.000,00 76    

Riacho de Santana 26.365.000,00 29.814.000,00 88   

São Miguel 162.134.000,00 192.238.000,00 84  

Venha-ver 27.031.000,00 30.398.000,00 89  

Fonte: IBGE (2015). Cálculos efetuados com base no IBGE. Elaboração própria. 

Mesmos os municípios apresentando uma pequena variação, continua sendo o principal 

setor. Luís Gomes aumentou 8,8% em relação ao ano 2010, isso correu em consequência da 

diminuição da participação do PIB agropecuário. Riacho de Santana aumentou 4,8%. Já Major 

Sales diminuiu sua variação -8,4%, por ter sido a cidades que teve o maior participação no PIB 

do setor agropecuário no ano de 2015. Uma interpretação que o desenvolvimento econômico 
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local nos afirma é a importância da administração pública, como um dos principais agentes de 

desenvolvimento, com a formação de políticas, estratégias e convênios. 

3.3.2.4- Renda per capita 

A renda per capita municipal, é a renda média da população do município, sendo 

formada pela soma da renda de todos os residentes dividido pelo total da população, seja 

crianças e pessoas desocupadas sem registros de renda. A renda per capita é a capacidade que 

os residentes tem em adquirir bens e serviços. Neste indicador é mais fácil notar a desigualdade, 

pois pessoas podem ter elevada renda per capita e outras vivendo em extrema pobreza. O IDHM 

aplica um cálculo em que aproxima os maiores valores dos menores, tomando-se um 

pressuposto que todos os indivíduos de uma residência tenha a mesma renda, na realidade não 

funciona desta forma, consequentemente o desenvolvimento humano diminui (PINTO; 

COSTA; MARQUES, 2013). A tabela 22 traz dados sobre a renda per capita dos municípios. 

Tabela 22: Renda per capita da Microrregião da Serra de São Miguel 

Municípios  1991 
2000 (1991/2000) 

% 

2010 (2000/2010)

% 

(1991/2010)

% 

Água Nova  123,58 101,84 -17,6 212,82 109 72,2 

Cel. J. Pessoa 66,81 121,31 81,8 243,22 100,5 264 

Doutor Severiano 80,89 118,87 46,95 272,21 129 236,5 

Encanto 88,25 144,65 63,91 312,34 116 254 

Luís Gomes 98,74 140,79 42,58 237,26 68,52 140,3 

Major Sales 75,82 137,04 80,7 282,48 106,13 272,6 

Riacho Santana 57,73 109,48 90 237,37 106,8 341,8 

São Miguel 116,78 152,25 30,37 285,20 87,32 144,2 

 Venha-Ver 83,04 85,42 2,9 180,53 111,35 276,1 

Fonte: BRASIL (2018). Cálculos efetuado com base no IBGE. Elaboração Própria. 

Como podemos ver na tabela acima, percebe-se a desigualdade de renda entre os 

municípios da microrregião, mas que tem evolução considerável durante os anos estudados. Em 

1991 a 2000, Riacho de Santana atingiu a acréscimos de 90%, Coronel João Pessoa 81,8% e 

Major Sales com 80,7%. Já as que menos apresentaram essa evolução foi Agua Nova teve uma 

variação negativa chegando - 17,6% e Venha-Ver com avanço de apenas 2,87%.  

No intervalo de 2000 para 2010, todas as cidades apresentaram um crescimento acima 

de 68% na renda per capita. As cidades de maiores crescimento foi Doutor Severiano com 
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129%, Encanto com 115,93% e Venha-Ver com 111,35%. E entre os anos de 1991 a 2010 todas 

a cidades apresentaram um aumento significativo na renda. 

3.3.2.5- Emprego Formal 

 O Emprego formal consiste em todo os trabalhadores com carteira assinada, celetistas, 

estatutários, trabalhadores avulso por prazo determinado, conforme dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). (CONSTANZI, 2004). 

Tabela 23: Saldo do Emprego Formal na Microrregião da Serra de São Miguel-RN 

Municípios  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Água Nova - 1 1 1 - 2 -1 3 4 - 2 

Coronel J. 

Pessoa 

3 2 -3 - 1 4 1 136 201 1 -2 

Doutor 

Severiano 

- -2 1 3 2 3 9 - 3 -3 6 

Encanto 2 - -2 4 10 3 1 5 22 2 -5 

Luís Gomes 1 -6 -2 1 -9 17 1 8 1 -17 8 

Major Sales - 2 - - -1 - - - 1 - -1 

Riacho de 

Santana 

- 1 - - - 1 - - 

 

2  21 

São Miguel 10 24 39 36 26 25 35 29 3 9 21 

Venha-Ver - 4 -1 - 22 -11 2 1 - - - 

Fonte: BRASIL (2007-2017) 

Como podemos ver na tabela acima, a cidade de São Miguel apresentou crescimento no 

ano de 2008, 2009, já em 2010 teve uma leve diminuição, mas no ano seguinte volta a crescer. 

Em 2013 aumentou para 35, daí em diante apresenta aumento e declínios. A cidade Coronel 

João Pessoa apresentou elevado emprego formal nos anos de 2014 e 2015. Os municípios de 

Doutor Severiano, Encanto, Venha-Ver, Luís Gomes e Água Nova apresentaram dados do 

emprego formal durante o período estudado. Apenas Major Sales e Riacho de Santana 

apresentaram muitos saldos zero, durante 2007-2017. 

É possível perceber nesses dados que eles não estão sendo informados como deveriam 

ser, é preciso que haja uma cobrança maior por parte da CAGED, já que são dados 

importantíssimo. Assim, pode-se afirmar que a microrregião detêm de pouco emprego formal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta monografia procurou analisar o desempenho de alguns indicadores da microrregião 

de São Miguel, a fim de verificar o comportamento deles nas últimas décadas. Com base nos 

autores estudados e citados neste, pode-se perceber o estudo do desenvolvimento 

socioeconômico e local através dos indicadores de uma microrregião não é tão simples 

começando pelos critérios de quais indicadores utilizar. 

A partir dos indicadores utilizados para a microrregião da Serra de São Miguel/RN, 

verificou-se, por meio das análises que existe um certa homogeneidade na evolução dos 

indicadores na maioria dos municípios da microrregião. Esse aspecto, no entanto, não é 

generalizado entre os municípios, mostrando que também existem diferenças que se ampliam e 

essa realidade revela a necessidade de maior atenção na formulação de políticas públicas.  

Os indicadores estudados na microrregião da Serra de São Miguel/RN de acordo com a 

pesquisa, verificou-se, por meio das análises dos indicadores houve evolução na maioria dos 

indicadores reduzindo a desigualdade nesta microrregião. 

A evolução da população urbana da Microrregião no ano 2000 para os anos atuais ela 

vem aumentando e já a população rural apresentou elevação de 1991/2000 de 27,67%. Os dados 

do IBGE revelaram que entre 1991 e 2010 população urbana na microrregião aumentou de 

23.752 habitantes para 35.593 habitantes uma variação de 49,85%. Por outro, houve uma 

redução da população rural de -12,5% durante o período. A densidade demográfica mostra que 

a evolução foi considerável, e o que contribuiu para isso foi devido ao aumento da população, 

fazendo com que as áreas fiquem menos isoladas. No intervalo de 1991/2010 a taxa de 

urbanização apresentou crescimento em 8 cidades da microrregião, todas elas em uma variação 

considerável, apenas o Encanto teve um decréscimo já que a população rural sempre foi maior 

do que a população urbana.  

O IDH-M não foi diferente, todos os municípios evoluíram apesar de uns obterem 

desempenhos melhores que os outros, como Major Sales com 0,170 a mais em relação ao ano 

1991-2000. A evolução deste índice mostrou melhoras na qualidade de vida em todas as cidades 

nos critérios de longevidade, renda e educação. 

Na educação, a quantidade de matriculas da Educação Básica diminuiu, sendo   

consequência da menor população de crianças e adolescentes na microrregião. Com tudo isso, 

o ensino melhorou, pois a taxa de alfabetização das pessoas com 10 anos ou mais idade 

aumentou de um censo para o outro, como a cidade de Água Nova com uma elevação de 30,7%. 
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Isso refletirá positivamente nos demais indicadores no futuro, já que os resultados dos 

investimentos em educação se veem a longo prazo. 

A população extremamente pobre vem diminuindo a cada ano na microrregião da Serra 

de São Miguel, a cidade de Encanto apresentou o maior percentual com -77,4%. E isto reflete 

diretamente nas famílias, pois estão com maiores renda. Então para diminuir cada vez mais 

criar é preciso criar políticas públicas que combata a pobreza, a fome e a miséria. 

Com o índice de Gini, pode perceber que Venha-Ver é a cidade mais desigual da 

microrregião, o restante dos municípios apresentaram diminuição para próximo de zero, pois é 

o que representa uma maior igualdade de renda entre a população. É preciso fortalecer o 

mercado local a fim de poder oferta mais emprego para a população. 

Em relação ao Valor adicionado da Agropecuária pode-se concluir, com base nos dados 

que entre 2000/2010 obtive o melhor resultado pois todos os municípios aumentaram acima de 

96% chegando até 858,4% como São Miguel, pois isso foi resultado de um período chuvoso na 

microrregião. Já em 2010/2015 com a diminuição das chuvas, a produção agropecuária 

declinou, resultando numa menor participação do PIB total dos municípios. 

O Valor adicionado da Indústria diminuiu no decorrer dos anos estudados, apenas São 

Miguel teve o maior crescimento de 14% no setor. Como é uma cidade pólo do comércio na 

microrregião não poderia ser diferente. Para os demais municípios, os gestores devem procurar 

estimula o investimento local, através de incentivos fiscais, aumentando a geração de emprego 

e renda. O baixo desempenho da indústria se deve basicamente pela inexistência de 

infraestrutura econômica nos municípios e, nesse aspecto, os resultados mostram-se 

semelhantes para a maioria deles. 

O valor adicionado do setor de serviço mais administração pública é o setor que tem 

maior contribuição do PIB, ou seja, o setor de serviços apresentou elevada dimensão na 

formação do PIB microrregional. Isso se deve, em grande parte, os repasses dos governo 

federal, as transferências de renda e o comércio, pois são o que sustenta a economia da 

microrregião. 

A renda per capita obteve evolução considerável para todos os municípios, Riacho de 

Santana apresentou 341,8% de aumento, melhorando a situação das famílias em todos os 

sentidos. 

O Emprego formal dos municípios da microrregião, 8 cidades apresentaram saldos na 

maioria dos anos estudados, somente Agua Nova e Major Sales apresentaram saldo zero na 

maioria dos anos. Os dados estão a desejar, pois os municípios não informam ao CAGED 

corretamente.  
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Em busca de respeitar e responder a problematização da pesquisa, a partir dos 

questionamentos: Houve evolução dos indicadores socioeconômicos nos municípios? Os 

indicadores socioeconômicos são a melhor forma de verificar se houve desenvolvimento ou 

não?  Chega-se à conclusão que houve evolução para densidade populacional, taxa de 

urbanização, IDH-M, educação, percentual de extrema pobreza, índice de Gini, valor 

adicionado dos serviços mais administração pública, renda per capita e regressão no valor 

adicionado da agropecuária e indústria pois perderam participação no PIB total dos municípios. 

Os indicadores socioeconômicos utilizados são ótimo meios de estudar o desenvolvimento, mas 

não pode ficar preso somente a eles sem levar em consideração a alguns outros indicadores 

como infraestrutura, oferta de serviços, a vulnerabilidade social etc. 

Com o objetivo de contribuir para o enriquecimento deste trabalho, percebe-se que o 

mesmo poderá servir para formular políticas públicas com base nos indicadores se encontram 

em pequena evolução ou regressão e a administração pública deve destinar recursos para 

projetos a fim de que possa melhorar cada vez mais os indicadores e tornarem as localidades 

com melhores qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Marcos Antônio dos Santos.  Êxodo rural e crescimento urbano no município de 

Arara - PB. 2018. 66f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018, p.13. 

 

AGOSTINI, Cíntia; AREND, Silvio Cezar. Desenvolvimento Regional Sustentável: 

indicadores e qualidade de vida no Vale do Taquari/RS. COLÓQUIO, v. 12, n. 2, p. 11-

31, 2015. 

 

ASSIS, Wilma; ZANELLA, Maria Elisa. Desenvolvimento sustentável e algumas 

vulnerabilidades geradas pelo não atendimento de necessidades básicas. Revista Brasileira 

de Pós-Graduação, Brasília, v. 10, n. 21, p. 601 -628, Out. 2014. 

 

AUGUSTIN, Sérgio; RODRIGUES, Isabel Nader; LEONARDELLI, Pavlova Perizzollo. A 

influência da densidade populacional no desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade 

ambiental: estudos jurídicos e sociais, p. 89, 2014. 

 

BARROS, Alexandre Lahóz Mendonça de. Capital, produtividade e crescimento da 

agricultura: o Brasil de 1970 a 1995. 1999, 149 p. Tese (Doutorado em Ciências; área de 

concentração em Economia Aplicada) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

Universidade de São Paulo. Piracicaba. 1999  

 

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. O que é: 

conheça o Bolsa Família. 2015. Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-

que-e>. Acesso em: 19 maio 2019. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Cadastro Geral Empregado e Desempregado 

(Caged). Perfil dos Municípios. 2007-2017. Disponível em: 

<http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php>. Acesso em: 06 mar. 2019.  

 

BRASIL. ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. IDH-M dos 

municípios. 1991, 2000 e 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>. 

Acesso em: 09 dez. 2018. 

 

______. ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Porcentagem de 

extrema pobreza. 1991, 2000 e 2010. Disponível em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>. Acesso em: 09 dez. 2018. 

 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/


47 

 

______. ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Renda per 

capita. 1991, 2000 e 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>. Acesso 

em: 09 jan. 2018. 

 

BRUGNARO, Ricardo; BACHA, Carlos José Caetano. Análise da participação da 

agropecuária no PIB do Brasil de 1986 a 2004. Estudos Econômicos (São Paulo), v. 39, n. 1, 

p. 127-159, 2009. p.130-131. 

 

BUARQUE, Sérgio C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e 

municipal. Recife, Instituto Inter americano de Corporação para a Agricultura, 1999, 

p.11. 

 

CALDAS, Eduardo de Lima; KAYANO, Jorge. Indicadores para o Diálogo. Plataforma 

Contrapartes NOVIB: Série Indicadores, número 8, 2002. p. 4. 

 

CARDOSO, Verônica Lazzarini; ALMEIDA, Eduardo. Evolução e dinâmica espacial do 

setor de serviços e sua relação com o setor industrial. Revista de História Econômica & 

Economia Regional Aplicada – Vol. 8 Nº 15 Jul-Dez 2013. p.12 

 

CARVALHO, Rodrigues Guimarães de; KELTING, Fátima Maria Soares; SILVA, Edson 

Vicente; Indicadores socioeconômicos e gestão ambiental nos municípios da bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, RN. Sociedade & Natureza, Uberlândia, nº 2, vol. 1, 

abr. 2011. p.143-159. 

 

COELHO, Franklin Dias. O Município como Agente de Desenvolvimento Econômico. 

Revista de Administração Municipal. Rio de Janeiro: IBAM, v.41, p.23-33, jan./mar., 1994. 

 

COSTANZI, Rogério Nagamine. Evolução do emprego formal no Brasil (1985-2003) e 

implicações para as políticas públicas de geração de emprego e renda. 2004. Disponível 

em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1875/1/TD_1039.pdf>. Acesso em: 5 mai. 

2019. 

 

CUNHA, Jacqueline Veneroso Alves da; RIBEIRO, Maisa de Souza; SANTOS, Ariovaldo 

dos. A demonstração do valor adicionado como instrumento de mensuração da distribuição da 

riqueza. Revista Contabilidade & Finanças, v. 16, n. 37, p. 7-23, 2005. 

 

DANTAS, Tereza Raquel da Silva. Impacto do Pró-Sertão na economia local: a 

experiência no município de Santana do Seridó. 2016. 51f .Trabalho de Conclusão de Curso 

Bacharel em Administração. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Currais Novos, 

2016. 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1875/1/TD_1039.pdf


48 

 

 

DILL, Guenter. Desafios atuais do federalismo no Brasil: Federalismo na Alemanha e no 

Brasil. – São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, Série Debates n° 22, Vol. I, abril 2001. p. 

219-222. 

 

FILHO, Manoel Vital de Carvalho. Assessoria ao processo de desenvolvimento local. 1999, 

p.7-8 Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/media/servicos/publicacao/outras_publicacoes/AssessoriaaoProcess

odeDesenvolvimentoSustentavel%20.pdf> Acesso em 05 dez. 2018 

 

FRANCO, Augusto de. Porque precisamos de Desenvolvimento Local e Integrado e 

Sustentável. 2. ed. Brasília: Instituto de Política, 2000. 

 

GEOGRAFICO, Suporte. Mapa das Microrregiões  do Rio Grande do Norte. Disponível 

em: <https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/04/mapa-das-microrregioes-do-rio-

grande-do.html>. Acesso em: 19 maio 2019 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar um Projeto de Pesquisa. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

______. Como Elaborar um Projeto de Pesquisa. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População estimada: IBGE, Diretoria 

de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da população 

residente com data de referência a 2018.Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. 

Acesso em: 15 fev. 2018. 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2000 Educação. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 25 fev. 

2019. 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010 Educação. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 25 fev. 

2019. 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 1991. Rio de 

Janeiro: IBGE, 1991. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 25 fev. 2019. 

 

http://www.incra.gov.br/media/servicos/publicacao/outras_publicacoes/AssessoriaaoProcessodeDesenvolvimentoSustentavel%20.pdf
http://www.incra.gov.br/media/servicos/publicacao/outras_publicacoes/AssessoriaaoProcessodeDesenvolvimentoSustentavel%20.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/


49 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2000. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2000. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/universo.php?tipo=31o/tabel

a13_1.shtm&paginaatual=1&uf=24&letra=L> Acesso em 15 mar. 2019 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: < 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=24&dados=0> Acesso em: 15 mar.2019. 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PIB dos Municípios- Base de dados 

1999-2002, Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 10 

jan. 2019. 

 

______, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PIB dos Municípios- Base de dados 

2010-2015, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 10 

jan. 2019. 

 

INTEGRADO, III Diagnostico. Evoluacíon del desarrollo socioeconomico municipal 

regional y sus tendências. PROGRAMA ESTATAL DEL DESARROLLO URBANO 

(2007-2012). Disponível em: 

<http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/III.%20Diagnostico%20integrado_0.

pdf>. Acesso em: 28 nov. 2018, p.154 

 

JANUZZI, Paulo de Martino. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e 

aplicações. 5ª Ed. Campinas, SP. Alínea, 2012, p. 20. 

 

JARA, Carlos Júlio. A sustentabilidade do desenvolvimento local: desafios de um 

processo em construção. IICA, 1998 

 

KAGEYAMA, Ângela. Desenvolvimento rural: conceito e um exemplo de medida. In: Anais 

do XLIII congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. 
Cuiabá, 2004. p.25-28. p.9 

 

KROETZ, César Eduardo Stevens. Balanço social, teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

LAVÔR, João Ferreira de. Adente de Desenvolvimento Local: estudo de caso do agente de 

desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil. 2003. 181f. Dissertação de Mestrado- 

Universidade do Estado do Ceará, Fortaleza, 2003, p. 69 

 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/universo.php?tipo=31o/tabela13_1.shtm&paginaatual=1&uf=24&letra=L
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/universo.php?tipo=31o/tabela13_1.shtm&paginaatual=1&uf=24&letra=L
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=24&dados=0
https://www.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/


50 

 

LAZZAROTTO, Gilmar; MAZZIONI, Sady. Indicadores econômicos e sociais da 

associação dos municípios do noroeste catarinense. Universidade Comunitária da Região 

de Chapecó – Unochapecó, 2016. Disponivél em <http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2017/09/Gilmar-Lazzarotto-Artigo.pd>. Acesso em 10 nov. 2018. 

 

 

LLORENS, Francisco Albuquerque; BRAGA, Antônio Rubens Pompeu. Desenvolvimento 

econômico local: caminhos e desafios para a construção de uma nova agenda política. 

Rio de Janeiro: BNDES, 2001. 

 

LOURENÇO, Gilmar Mendes; ROMERO, Mario. Indicadores econômicos. Economia 

Empresarial. Coleção Gestão Empresarial, Gazeta do Povo, Curitiba-PR, p. 27-41, 2002. 

Disponível em: 

<http://www.maxxiway.com.br/admin/fotos/Indicadores%20Econ%C3%B4micos-20130412-

215954.pdf> Acesso dia 05 de mai. 2019. 

 

MARTINELLI, Dante P.; JOYAL, André. Desenvolvimento local e o papel das pequenas e 

médias empresas: experiências brasileiras e canadenses. São Paulo: Manole, 2004. 

 

MARZIALE, Maria Helena Palucci; MENDES, Isabel Amélia Costa. Pobreza e 

desenvolvimento humano: estratégias globais. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 

v. 15, 2007. p.709. Disponível em: <https://www.redalyc.org/html/2814/281421882001/>. 

Acesso em: 5 mai. 2019. 

 

MASCARENHAS, Carlos Cesar de. Indicadores sociais e econômicos como instrumento de 

gestão e desenvolvimento das cidades: Uma aplicação no município de Jacareí. Taubaté: 

Universidade de Taubaté, 2006, p. 55 e 58. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Planejamento Governamental-Foco nas políticas 

públicas e nos indicadores sociais. Revista Brasileira de Contabilidade, n. 207, p. 103-103, 

2014. 

 

OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. Revista 

da FAE, v. 5, n. 2, 2002. 

 

PAULA, Juarez de. Uma agenda para o Brasil. In: PNUD. Agenda de desenvolvimento 

humano e sustentável para o Brasil do século XXI. Programa regional de estratégias de 

desenvolvimento local. Projeto PNUD–BRA/98/017. Relatório final – Brasília: Athalaia 

Gráfica e Editora LTDA. 2000, p. 285. 

 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Gilmar-Lazzarotto-Artigo.pd
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Gilmar-Lazzarotto-Artigo.pd
http://www.maxxiway.com.br/admin/fotos/Indicadores%20Econ%C3%B4micos-20130412-215954.pdf
http://www.maxxiway.com.br/admin/fotos/Indicadores%20Econ%C3%B4micos-20130412-215954.pdf
https://www.redalyc.org/html/2814/281421882001/


51 

 

PINTO, Daniela Gomes Coordenação; COSTA, Marco Aurélio Coordenação; MARQUES, 

Maria Luiza de Aguiar Coordenação. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

Brasileiro- Brasília: PNUD, Ipea, Fjp, 2013. 

 

RAMÍREZ, Bartolomé Pérez; BENITO, Emilio Carrillo. Desarrollo local: manual de uso. 

ESIC Editorial, 2000, p.50. 

 

RATTNER, Henrique. Indicadores socias e planificação do desenvolvimento. Revista de 

Administração de Empresas, v. 17, n. 1, p. 21-27, 1977, p.23. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v17n1/v17n1a02.pdf> Acesso em 30 abr. 2019. 

 

REZENDE, Amaury José; SLOMSKI, Valmor; CORRAR, Luiz João. A gestão pública 

municipal e a eficiência dos gastos públicos: uma investigação empírica entre as políticas 

públicas e o índice de desenvolvimento humano (IDH) dos municípios do Estado de São 

Paulo. Revista Universo Contábil, v. 1, n. 1, p. 24-40, 2005.  

 

ROSA, Roberta Soares da. GOMES, Patrick Dias. ROSA, Géssica Carneiro da. A concepção 

de Desenvolvimento Local na trajetória de uma Organização Social do Terceiro Setor no 

município de São Leopoldo, RS. Interações. Revista Internacional de Desenvolvimento 

Local, Campo Grande, v. 16, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2015. 

 

SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Título Original: Development as 

freedom.Tradução Laura Teixeira Motta; Revisão técnica Ricardo Doninelli. São Paulo: 

Companhia de Letra, 2000. 

 

SIEDENBERG, Dieter Rugard. Indicadores de desenvolvimento socioeconômico. Uma 

síntese. Desenvolvimento em Questão, v. 1, n. 1, 2003, p. 46, 53 e 61 

 

SILVEIRA, Caio Márcio; REIS, Liliane da Costa. Desenvolvimento local: dinâmicas e 

estratégias. Rio de Janeiro: RITS, 2001. p.31  

 

SOUZA, Ronie Cléber de. Efeitos da previdência rural na agricultura familiar da 

microrregião Serra de São Miguel-RN. 2012. 146f. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal,2012, p.76-77 

 

STEHR, Nico; CANÊDO, Joana. Liberdade é filha do conhecimento? Tempo Social, v. 20, n. 

2, p. 221-234, 2008. 

 

VAZ, José Carlos. Desafios para a incorporação da transparência em um modelo de 

gestão municipal / Novos Contornos da Gestão Local: conceitos em construção / Silvio 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v17n1/v17n1a02.pdf


52 

 

Caccia – Bava, Veronika Paulics, Peter Spink - organizadores. São Paulo: Polis; Programa 

Gestão Pública e Cidadania/FGV-EAESP, 2002. p. 276. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 9 Ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. 

 

VITTE, Claudete de Castro Silva et al. Gestão do desenvolvimento econômico local: 

algumas considerações. Interações (Campo Grande), 2006, p. 2 e 3. 

 

 

 


