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RESUMO 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a somatória de todos os bens e serviços finais 

produzidos durante um determinado período de tempo, geralmente um ano, dentro dos 

limites territoriais de um país e é medido através do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). De acordo com essa conceituação, esta pesquisa objetivou, 

principalmente, realizar uma análise com relação à composição do PIB dos municípios 

do estado de Minas Gerais, no período de 2002 a 2015. Especificamente, pretendeu-se 

efetuar um comparativo, com relação à composição do PIB municipal, entre as 

mesorregiões que compõem o estado de Minas Gerais. Metodologicamente, este estudo 

foi realizado por meio da coleta dos dados referentes às publicações do PIB, dos 

municípios de Minas Gerais, no período de 2002 a 2015, obtidas por meio de tabelas 

divulgadas no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A 

população da pesquisa foi constituída por todos os municípios do estado de Minas 

Gerais. Considerando os resultados do teste de não normalidade obtidos, realizou-se o 

teste de Análise de Variância (ANOVA) em blocos casualizados e, posteriormente, o 

teste de Scott-Knott, para comparar os percentuais médios de composição de cada valor 

adicionado bruto (VAB), apresentados pelos municípios estudados. Em uma análise 

geral do estado de Minas Gerais, dentre os achados, destaca-se que os valores 

adicionados brutos referentes aos serviços e à administração, defesa, saúde e educação 

públicas e seguridade social, configuram as atividades mais impactantes na composição 

do PIB, juntas chegam a 67,02% da riqueza gerada no estado. 

 

Palavras-chave: Produto Interno Bruto. Composição do PIB. Minas Gerais. 

Mesorregiões. 

 

ABSTRACT 

 

Gross Domestic Product (PIB) is the sum of all final goods and services produced 

during a given period of time, usually one year, within the territorial limits of a country 
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and is measured by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) . 

According to this conceptualization, this research aimed mainly to perform an analysis 

regarding the composition of the GDP of the municipalities of the state of Minas Gerais, 

from 2002 to 2015. Specifically, it was intended to make a comparative, in relation to 

the composition of municipal GDP , among the mesoregions that make up the state of 

Minas Gerais. Methodologically, this study was carried out by collecting the data 

referring to the publications of the GDP, from the municipalities of Minas Gerais, from 

2002 to 2015, obtained through tables published on the website of the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics. The population of the research was constituted by all the 

municipalities of the state of Minas Gerais. Considering the results of the non-normality 

test obtained, the Variance Analysis (ANOVA) test was performed in a randomized 

block test, and the Scott-Knott test was used to compare the average percentage 

composition of each gross value added (PIB) presented by the studied municipalities. In 

a general analysis of the state of Minas Gerais, among the findings, it should be noted 

that the gross added values related to services and administration, defense, health and 

public education and social security constitute the most impacting activities in the 

composition of PIB, to 67.02% of the wealth generated in the state. 

 

Wordkeys: Gross Domestic Product. Composition of GDP. Minas Gerais. Meso-

regions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Produto Interno Bruto – PIB é o resultado da soma de todos os bens e serviços 

que foram produzidos dentro de um país durante um determinado período, geralmente 

um ano, em unidades monetárias (SOARES; CAVALCANTI, 2014). Segundo esses 

mesmos autores, o PIB configura um importante indicador econômico, criado pelo 

economista britânico Richard Stone, para possibilitar várias análises e medidas a serem 

tomadas no que diz respeito à economia.  

Segundo Soares e Cavalcanti (2014) na atualidade, no território brasileiro, os 

cálculos do PIB são realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 

IBGE, e essa mensuração anual, possibilita às autoridades governamentais a 

implementação de políticas públicas com o objetivo de promover o crescimento maior 

da economia brasileira. 

Conforme já mencionado, o PIB atualmente é medido através do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e o cálculo, são realizados no período de 

doze meses, por meio da permissão governamental para que se obtenham resultados 

mais precisos, podendo, assim, ter uma análise da economia e fazer algo para ajudar 

alavancar a economia no Brasil. O PIB pode ser calculado por diversas e diferentes 

visões, podendo, então, acrescentar valores dos setores da economia que devem ser 

iguais à renda gerada pelas suas despesas gastas (TREMEA, 2011). A metodologia de 

cálculo do PIB das unidades municipais brasileiras baseia-se na distribuição do valor 

adicionado das principais atividades econômicas pelos municípios: agropecuária, 

indústria e serviços (IBGE, 2004). 

Com base nesse contexto, chegou-se ao questionamento que permeia este 

trabalho: Como se apresentou a composição do PIB dos municípios do estado de Minas 

Gerais, no período de 2002 a 2015? 

Buscando responder esta questão, este estudo objetivou-se a realizar uma análise 

com relação à composição do PIB dos municípios do estado de Minas Gerais, no 

período de 2002 a 2015. Especificamente, pretendeu-se efetuar um comparativo, com 

relação à composição do PIB municipal, entre as mesorregiões que compõem o estado 

de Minas Gerais. 

Os números do Produto Interno Bruto – PIB dos municípios, estados e da União 

são calculados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

O PIB é resultado da soma de todas as riquezas produzidas no território, considerando 
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tudo que é produzido, a quantidade de veículos, alimentos, venda de serviços e estoques 

(PORTAL BRASIL, 2016). O IBGE calcula o valor de todos os bens e serviços, depois 

de realizada as deduções dos custos dos insumos, e somente considera no cálculo o 

valor que foi acrescentado em cada etapa da produção (PORTAL BRASIL, 2016). 

Segundo o IBGE (2017), o cálculo do PIB dos municípios, baseia-se na 

distribuição, entre as unidades municipais, do valor adicionado bruto a preços básicos e 

em valores correntes das atividades econômicas. Este estudo é fundamentado na 

identificação das variáveis que permitem distribuir o valor adicionado bruto das 

atividades econômicas de cada estado, entre os seus respectivos municípios. Na 

publicação do PIB é apresentada uma série de variáveis: o valor adicionado bruto da 

Agropecuária, da Indústria e dos Serviços, os impostos, líquidos de subsídios sobre 

produtos, o PIB e o PIB per capita, que, além de estabelecer uma série de relações 

macroeconômicas, possibilita estimar, para cada município, perfis setoriais e 

econômicos. 

O estado de Minas Gerais situa-se na região Sudeste do Brasil, e representa o 

segundo estado mais populoso da nação, o maior da região Sudeste, o quarto em 

extensão territorial e a terceira economia do país (SILVA et al., 2012), além de 

apresentar o terceiro maior PIB com relação aos demais estados (IBGE, 2018). Nesse 

contexto, justifica-se a opção pela realização da referida pesquisa com foco nos 

municípios de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virtua34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios v.6, n.1, 2019 

6 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Czimikoski (2015) acredita que desde a década de 1960, o Produto Interno Bruto 

– PIB adquiriu uma popularidade crescente, passando a ser utilizado pela grande 

maioria das nações para mensurar o comportamento econômico dos Estados, resultando 

na classificação dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

O PIB é a “soma de todos os bens e serviços finais produzidos durante um 

determinado período de tempo, geralmente um ano, dentro dos limites territoriais de um 

país” (TREMEA, 2011, p. 2). De acordo com essa mesma autora, o PIB pode ser 

calculado em diversas óticas, levando em consideração o valor adicionado pelos setores 

envolvidos na atividade econômica, que deve ser igual à renda gerada e obtida pelo 

dispêndio da sociedade.  

Para Czimikoski (2015) o cálculo do PIB é amplamente aceito pelas agências 

financiadoras internacionais, tais como: o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional – FMI, como ferramenta de avaliação de desempenho econômico. Esses 

órgãos adaptam suas políticas com base nesse indicador e, por meio dele, mensuram e 

comparam o desenvolvimento econômico dos países. 

De acordo com Ribeiro (2010) a análise da variação do PIB, apresenta o 

desempenho econômico do país, visto que esse indicador engloba a dinâmica de todos 

os setores da economia e toda renda por eles gerada. O crescimento de uma economia é 

impactado por inúmeras variáveis que devem ser observadas e interpretadas 

criteriosamente, com a finalidade de se conseguir determinar quais delas são realmente 

responsáveis pela variação dos indicadores. Mas, para uma análise de qualidade de um 

determinado indicador, é necessário procurar conhecer os acontecimentos que 

influenciaram sua variação ou que provocaram profundas alterações, como crises 

econômicas, guerras e desastres ambientais, além de ser importante atentar ao cenário e 

aos agentes econômicos envolvidos no processo, para que a realização das escolhas seja 

bem definida. 

O PIB é calculado tanto em nível nacional, regional, estadual e municipal, 

configurando como principal instrumento usado pelos governos para a verificação do 

crescimento, estagnação ou exaustão das economias e ainda para o planejamento de 

suas políticas e táticas de desenvolvimento (CZIMIKOSKI, 2015). 

As estimativas do PIB dos municípios são desenvolvidas no Brasil desde o ano 

2000, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de 
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Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, obedecendo a 

uma metodologia uniforme para todas as Unidades da Federação (estados) e de maneira 

integrada aos procedimentos adotados no Sistema de Contas Regionais, de acordo com 

o Manual System of National Accounts 2008 (SNA-2008). Possibilita-se, então, que os 

resultados sejam coerentes e comparáveis entre si com os resultados nacionais e 

regionais (IBGE, 2017). 

Segundo o IBGE (2017), o cálculo do PIB dos municípios brasileiros, baseia-se 

na distribuição do valor adicionado bruto a preços básicos, entre os municípios, em 

valores correntes das atividades econômicas, obtido pelo Sistema de Contas Regionais 

do Brasil. 

A metodologia de cálculo do PIB dos municípios é baseada na distribuição do 

valor adicionado – VA, das atividades econômicas das Contas Regionais do Brasil, sob 

a orientação da Coordenação de Contas Nacionais (IBGE, 2004). A partir desse 

procedimento, o VA das atividades econômicas é estimado na Agropecuária, Indústria e 

Serviços, o dummy financeiro, os impostos e o PIB, mensurado a preço corrente por 

município.  

Segundo o IBGE (2004) a metodologia do projeto das Contas Regionais do 

Brasil, escolheu o ano de 1985 como referência para a implantação da série corrente das 

Contas Regionais, devido à disponibilidade dos Centros Econômicos para esse ano. Para 

a concepção da série a preços correntes e constantes do ano anterior, são utilizados os 

valores correntes e/ou os indicadores físicos e de preços de produtos que sofreram 

transformação, em índices de volume e de preços, para as operações de produção, 

consumo intermediário e de valor adicionado, para cada uma das quinze atividades 

econômicas: agropecuária, indústria extrativa mineral, indústria de transformação, 

construção civil, serviços industriais de utilidade pública, comércio, transportes, serviço 

de alojamento e alimentação, comunicações, serviços financeiros, administração 

pública, aluguel e serviços prestados às empresas, educação e saúde, entre outros 

serviços, além de serviços domésticos (IBGE, 2004). 

Mais especificamente, o PIB é o resultado da soma de todas as riquezas 

produzidas no território, calculando-se a quantidade de veículos, alimentos, venda de 

serviços, estoques e tudo que for produzido em determinado período. O IBGE calcula o 

valor desses bens e serviços depois de deduzidos os custos dos insumos. Pelo lado 

produtivo, são registrados os montantes da agropecuária, da indústria, dos serviços e dos 

impostos sobre os produtos e pela ótica da despesa, são levados em consideração o 
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consumo das famílias, do governo, os investimentos, as exportações e importações. Por 

fim, são contabilizadas, também, as remunerações, como salários, juros, aluguéis e 

distribuição de lucros (PORTAL BRASIL, 2016). 

Para a apresentação do PIB, o IBGE (2017) detém metodologia própria, na qual 

são detalhadas as atividades que impactam na geração de riqueza do território. São elas: 

agropecuária, indústrias (extrativa e de transformação, construção, produção e 

distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana), serviços (comércio, 

transporte, armazenagem e correio, serviços de informação, intermediação financeira, 

seguros e previdência complementar, atividades imobiliárias), administração pública, 

saúde e educação públicas, seguridade social e outros serviços.  

Apesar do impacto reduzido, os impostos sobre produtos também fazem parte do 

Produto Interno Bruto final. As atividades relacionadas à administração pública, defesa, 

saúde e educação públicas e seguridade social, abrangem as atividades que são funções 

pertinentes à atuação do Estado, ou seja, fenômenos, essencialmente, não mercantis, 

exercidos por órgãos públicos das três esferas governamentais (IBGE, 2006). 

Segundo Ferreira Júnior, Baptista e Lima (2004) em relação à agropecuária no 

território brasileiro, ressaltam que as modificações ocorridas no setor agropecuário, tem 

evidenciado, nas últimas décadas, a relação existente entre a modernização agropecuária 

e a tecnologia inserida no setor.  

O processo de modernização está relacionado a uma produtividade apoiada no 

uso combinado e intensivo de insumos modernos, fertilizantes químicos, corretivos e 

controle de pragas e doenças, conjugação essa que resulta em uma alta produtividade de 

trabalho e terra (FIGUEIREDO, 1996; KAGEYAMA; LEONE, 2002 apud FERREIRA 

JÚNIOR; BAPTISTA; LIMA, 2004). 

Ao lado das atividades agropecuárias, as indústrias, também, colaboram com a 

formação de riquezas nacionais. No entanto, a partir de meados da década de 1980, a 

economia brasileira vem exibindo uma queda sistemática da participação da indústria na 

formação do PIB, o que de forma idêntica, tem chamado à atenção de diversos 

pesquisadores (COMIN, 2009; SILVA, 2012 apud PEREIRA, CAIO, 2017). 
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3 METODOLOGIA  

 

Segundo a metodologia de classificação de pesquisas, este estudo classifica-se 

como exploratório e descritivo, do ponto de vista dos objetivos propostos (GIL, 2002). 

Sob a ótica dos procedimentos técnicos a serem utilizados, esta investigação configura-

se em uma pesquisa bibliográfica, pois sua base teórica será construída com base em 

artigos científicos, publicações em periódicos, dissertações, teses e livros.  

Para tornar o estudo mais robusto, foram coletados os dados referentes às 

publicações do PIB, dos municípios de Minas Gerais, no período de 2002 a 2015, 

classificando esta pesquisa também como documental, conforme preceitua Gil (2002). 

Esses dados foram obtidos por meio de tabelas divulgadas no sítio eletrônico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população da pesquisa foi constituída 

por todos os municípios do estado de Minas Gerais. 

O resultado anual do PIB de cada município foi dividido nas seguintes variáveis 

percentuais, conforme apresentado no Quadro 01: 

 

Quadro 01. Construção das variáveis relacionadas ao Produto Interno Bruto  

Variável percentual Fórmula para construção da variável 

VAB_Agrop 

                

   
  

 

VAB_Ind 

             

   
  

 

VAB_Serv 

            

   
  

 

VAB_Adm 

                 

   
  

 

VAB_Imp 

            

   
  

 

Onde: 

VAB Agropecuária = Valor adicionado bruto da Agropecuária, a preços correntes (R$1000); 

VAB Indústria = Valor adicionado bruto da Indústria, a preços correntes (R$1000); 

VAB Serviços = Valor adicionado bruto dos Serviços – exclusive Administração, defesa, 

educação e saúde públicas e seguridade social, a preços correntes (R$1000); 

VAB Administração = Valor adicionado bruto da Administração, defesa, educação e saúde 

públicas e seguridade social, a preços correntes (R$1000); 

VAB Impostos = Impostos, líquidos de subsídios, a preços correntes (R$1000); 

PIB = Produto Interno Bruto, a preços correntes (R$1000); 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Optou-se, pelas variáveis percentuais, para que o efeito inflacionário no tempo 

não interferisse nas análises. Em um segundo momento, foi considerado, também, os 

agrupamentos que esses municípios sofrem, em mesorregiões. 

Primeiramente, foi realizado um teste de normalidade nas variáveis construídas, 

por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, com o auxílio do software estatístico IBM 

SPSS Statistics® 22, conforme Tabela 01: 

 

Tabela 01: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov das variáveis em estudo 

Variável Estatística Df Valor-P 

VAB_Agrop 0,070 11 942 0,000 

VAB_Ind 0,227 11 942 0,000 

VAB_Serv 0,081 11 942 0,000 

VAB_Adm 0,051 11 942 0,000 

VAB_Imp 0,138 11 942 0,000 

Fonte: Autoria própria com base na saída IBM SPSS Statistics (2018). 

 

Analisando os resultados apresentados pela realização do teste de Kolmogorov-

Smirnov, com relação aos valores-P (0,000), fica evidenciado que a distribuição dos 

dados não apresenta normalidade, a um nível de confiança de 95%. Considerando os 

resultados do teste de normalidade obtido, realizou-se o teste de Análise de Variância 

(ANOVA) em blocos casualizados e, posteriormente, o teste de Scott-Knott para comparar os 

percentuais médios de composição de cada valor adicionado bruto (VAB), apresentados pelos 

municípios estudados, por meio do software estatístico SISVAR® versão 5.6. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O Produto Interno Bruto – PIB é conceituado pelo IBGE (2017), como sendo a 

totalização dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtores residentes, 

destinados ao consumo final. O PIB equivale à soma dos valores adicionados pelas 

diversas atividades econômicas, o aumento de impostos sobre os produtos e líquidos dos 

subsídios aplicados (IBGE, 2017). Nesse sentido, o PIB configura uma importante 

ferramenta de análise econômica. 

Para a consecução deste estudo, foram coletados os dados relativos ao PIB dos 

municípios do estado de Minas, disponíveis no sítio eletrônico do IBGE, entre o período 

de 2002 a 2015. Foram construídas cinco variáveis, de acordo com o Quadro 01, com o 

objetivo de verificar a influência de cada um dos valores adicionados brutos na 

construção do PIB. 

Realizou-se, primeiramente, uma análise descritiva dos dados completos que 

compõem as variáveis construídas, desconsiderando subdivisões como ano, cidade e 

mesorregião, conforme Tabela 02: 

 

Tabela 02. Principais descritivos das variáveis em estudo 

Estimador VAB_Agrop VAB_Ind VAB_Serv VAB_Adm VAB_Imp 

Nº de dados 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 

Média 0,19 0,13 0,33 0,33 0,06 

Mediana 0,17 0,07 0,31 0,33 0,05 

Mínimo 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 

Máximo 0,91 0,93 0,91 0,72 0,81 

Desvio Padrão 0,12 0,15 0,11 0,14 0,04 

Fonte: Adaptado da saída IBM SPSS Statistics (2018). 

 

Com relação aos resultados apresentados na Tabela 02, é possível inferir que, em 

uma análise global, desconsiderando variáveis como ano e mesorregião, com relação às 

médias calculadas, os valores adicionados brutos percentuais referentes a serviços e 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, representam os 

maiores índices (33% para ambos), seguidos pelos valores adicionados da agropecuária 

(19%), indústria (13%) e impostos (6%). As medianas são estimadoras que muito se 

aproximam das médias, exceto, para o valor adicionado da indústria (7%). Os mínimos 

apresentados chegam à nulidade, enquanto os máximos encontrados chegam a 

ultrapassar 90% de representatividade. Com relação à variabilidade dos dados, o valor 
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adicionado bruto da indústria, carrega os dados com maior variabilidade (15%), 

enquanto os impostos representam os dados mais homogêneos (4%). 

Para averiguar a influência do tempo na geração das riquezas do estado de Minas 

Gerais, a Tabela 03 apresenta as médias de cada variável por ano: 

 

Tabela 03. Médias das variáveis por ano (2002 a 2015) 

Ano/Média VAB_Agrop VAB_Ind VAB_Serv VAB_Adm VAB_Imp 

2002 0,18 0,12 0,33 0,35 0,06 

2003 0,20 0,12 0,33 0,33 0,06 

2004 0,22 0,13 0,32 0,31 0,06 

2005 0,20 0,13 0,33 0,32 0,07 

2006 0,19 0,13 0,34 0,32 0,06 

2007 0,19 0,13 0,32 0,34 0,06 

2008 0,19 0,13 0,32 0,34 0,06 

2009 0,18 0,13 0,33 0,34 0,05 

2010 0,17 0,15 0,33 0,33 0,06 

2011 0,19 0,15 0,32 0,32 0,05 

2012 0,18 0,14 0,33 0,32 0,05 

2013 0,18 0,14 0,34 0,32 0,05 

2014 0,17 0,14 0,35 0,35 0,05 

2015 0,16 0,13 0,35 0,34 0,05 

Fonte: Adaptado da saída IBM SPSS Statistics (2018). 

  

A Tabela 03 mostra que, apesar das médias percentuais de representatividade de 

cada tipo de valor adicionado bruto permanecer quase imutáveis no decorrer do tempo 

(2002-2015), percebe-se, uma leve queda quanto ao valor adicionado bruto da 

agropecuária, em compensação a um pequeno aumento no valor adicionado bruto dos 

serviços, o que poderia demonstrar um aumento das atividades do terceiro setor em 

detrimento de uma redução da atividade agropecuária no estado de Minas Gerais. 

A Tabela 04 reúne os principais achados estatísticos, quanto à Análise de 

Variância da variável VAB_Agrop: 

 

Tabela 04. Análise de variância da variável VAB_Agrop dos municípios que compõem as 

mesorregiões do estado de Minas Gerais (2002 a 2015). 

Fator de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Fcalculado Valor-P 

MESORREGIÃO 11 2,552267 0,232024 20,095 0,0000 

Erro 841 9,710641 0,011547   

Total corrigido 852 12,262908       

Coeficiente de Variação:                     56,46 %       

Média Geral: 

 

 0,1903283 Número de observações: 853 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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A Tabela 04 detalha os resultados do teste de Análise de Variância referente à 

variável VAB_Agrop, a qual apresenta diferenças quanto às estimativas de médias dos 

municípios, considerando o fator de variação da mesorregião, a um nível de confiança 

de 95%. Verifica-se, também, por meio do coeficiente de variação (56,46%), que os 

dados apresentam uma variação mediana. A média geral dessa variável é de 19%.  

Nesse sentido, a Tabela 05 lista as mesorregiões de acordo o teste de Scott-

Knott: 

 

Tabela 05. Resultado do teste de Scott-Knott, sobre as estimativas de médias dos percentuais de 

valor agregado bruto com relação às atividades agropecuárias (VAB_Agrop) dos municípios do 

estado de Minas Gerais por mesorregião (2002 a 2015). 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Agrop) 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Agrop) 

Metropolitana de BH 0,11 a Norte de Minas 0,19 b 

Jequitinhonha 0,13 a Oeste de Minas 0,20 b 

Vale do Rio Doce 0,16 b Sul/Sudoeste de Minas 0,20 b 

Campo das Vertentes 0,17 b Central Mineira 0,25 c 

Zona da Mata 0,17 b Triângulo/Alto Paranaíba 0,31 d 

Vale do Mucuri 0,17 b Noroeste de Minas 0,35 d 

*Estimativas de médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente por meio do teste 

de Scott-Knott ao nível nominal de significância de 0,05. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Com relação à análise das estimativas de médias dos percentuais de valor 

agregado bruto, voltado às atividades agropecuárias dos municípios mineiros, fica 

evidente que as mesorregiões, Metropolitana de BH e Jequitinhonha, apresentam as 

menores participações dessas atividades (11% e 13%, respectivamente). As 

mesorregiões do Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do 

Mucuri, Norte de Minas, Oeste de Minas e Sul/Sudoeste de Minas, representam um 

grupo mais homogêneo, com estimativas de médias estatisticamente semelhantes (16%; 

17%; 17%; 17%; 19%; 20% e 20%, respectivamente). A mesorregião Central Mineira 

configura um grupo de municípios com estimativas de médias estatisticamente 

diferentes dos demais grupos (25%), superior às mesorregiões anteriormente citadas, e 

inferiores ao grupo representativo das maiores médias: Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba (31%) e Noroeste de Minas (35%). Percebe-se, portanto, que as mesorregiões 

Central Mineira, Triângulo/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas são abrangidas pelos 

municípios cuja atividade agropecuária é mais impactante na composição do PIB do 

estado. 
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Ferreira Júnior, Baptista e Lima (2004) reforçam que a agropecuária no estado 

de Minas Gerais é marcada por sua importância estratégica no Centro-Sul brasileiro e 

pela diversificação dos programas de desenvolvimento agropecuário, implantados às 

macrorregiões de planejamento deste estado, e que, devido à natureza articulada dos 

instrumentos de modernização, alguns desses programas serviram como modelo de ação 

para outros estados. 

Em seguida, realizou-se o Teste de Variância da variável VAB_Ind, conforme 

Tabela 06: 

 

Tabela 06. Análise de variância da variável VAB_Ind, dos municípios que compõem as 

mesorregiões do estado de Minas Gerais (2002 a 2015). 

Fator de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Fcalculado Valor-P 

MESORREGIÃO 11 2,283570 0,207597 11,064 0,0000 

Erro 841 15,780000 0,018763   

Total corrigido 852 18.063571       

Coeficiente de Variação:                     98,28 %       

Média Geral: 

 

 0,1393787 Número de observações: 853 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

De acordo com os achados do mesmo teste, realizado com a variável 

VAB_Agrop, os dados que contemplam a variável VAB_Ind, também apresentam 

diferenças estatísticas quanto às estimativas de médias, a um nível de confiança de 95%. 

Os dados que compõem esse estudo apresentam alta variabilidade (98,28%) e a média 

geral é de 13%. 

Nesse caso, o desdobramento do fator de variação da mesorregião, resultou nos 

achados apresentados na Tabela 07: 

 

Tabela 07. Resultado do teste de Scott-Knott sobre as estimativas de médias dos percentuais de 

valor agregado bruto com relação às atividades industriais (VAB_Ind) dos municípios do estado 

de Minas Gerais por mesorregião (2002 a 2015). 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Ind) 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Ind) 

Vale do Mucuri 0,07 a Noroeste de Minas 0,12 a 

Jequitinhonha 0,07 a Sul/Sudoeste de Minas 0,14 a 

Norte de Minas 0,07 a Campo das Vertentes 0,17 b 

Vale do Rio Doce 0,10 a Oeste de Minas 0,19 b 

Central Mineira 0,11 a Triângulo/Alto Paranaíba 0,20 b 

Zona da Mata 0,11 a Metropolitana de BH 0,23 b 

*Estimativas de médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente por meio do teste 

de Scott-Knott ao nível nominal de significância de 0,05. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Realizado o teste de Scott-Knott, com o intuito de conhecer o comportamento da 

variável VAB_Ind entre as mesorregiões mineiras, conforme Tabela 07, é possível 

inferir que as mesorregiões podem ser subdivididas em dois grupos: o primeiro com 

médias inferiores estatisticamente iguais, sendo Vale do Mucuri (7%), Jequitinhonha 

(7%), Norte de Minas (7%), Vale do Rio Doce (10%), Central Mineira (11%), Zona da 

Mata (11%), Noroeste de Minas (12%) e Sul/Sudoeste de Minas (14%). Já o segundo 

agrupamento é composto pelos municípios das mesorregiões que informam maiores 

índices de participação da atividade industrial do estado, com estimativas de médias 

estatisticamente iguais, sendo eles, Campo das Vertentes (17%), Oeste de Minas (19%), 

Triângulo/Alto Paranaíba (20%) e Metropolitana de BH (23%).  

Segundo Pereira e Cario (2017), desde a década de 1980, o Brasil vem passando 

por uma queda na participação das atividades industriais no PIB, resultado de um 

movimento similar internacional, iniciado nos anos 1970. Desde o início da década de 

1990, vem ocorrendo um debate sobre esse processo de desindustrialização brasileira, 

confirmando ao longo dos anos perspectiva bem definidas, contudo um pouco 

exploradas, com relação às causas e estratégias a serem adotadas para modificar essa 

trajetória de perda de participação da indústria na geração de riqueza nacional, ou seja, 

em relação ao emprego total e ao PIB. 

A Tabela 08 representa os resultados do teste de Análise de Variância da 

variável VAB_Serv: 

 

Tabela 08. Análise de variância da variável VAB_Serv, dos municípios que compõem as 

mesorregiões do estado de Minas Gerais (2002 a 2015). 

Fator de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Fcalculado Valor-P 

MESORREGIÃO 11 0,882896 0,080263 7,733 0,0000 

Erro 841 8,729508 0,010380   

Total corrigido 852 9,612404       

Coeficiente de Variação:                     30,27 %       

Média Geral: 

 

 0,3365768 Número de observações: 853 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A primeira percepção, mostra que a variável VAB_Serv tem alta 

representatividade na composição do PIB mineiro (33,65%). A variável VAB_Serv, 

também apresenta diferenças estatísticas entre as estimativas de médias, de acordo com 

o fator de variação da mesorregião, a um nível de confiança de 95%. Trata-se de dados 

com uma variabilidade reduzida (30,27%), ou seja, são dados mais homogêneos. 
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Devido às diferenças apontadas pelo Teste de Variância (Tabela 08), realizou-se 

o teste de Scott-Knott, para agrupamento das mesorregiões semelhantes, de acordo com 

a variável apontada, conforme Tabela 09: 

 

Tabela 09. Resultado do teste de Scott-Knott, sobre as estimativas de médias dos percentuais de 

valor agregado bruto com relação às atividades de serviços (VAB_Serv) dos municípios do 

estado de Minas Gerais por mesorregião (2002 a 2015). 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Serv) 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Serv) 

Norte de Minas 0,27 a Central Mineira 0,33 b 

Vale do Mucuri 0,29 a Zona da Mata 0,34 b 

Noroeste de Minas 0,30 a Campo das Vertentes 0,34 b 

Triângulo/Alto Paranaíba 0,31 a Metropolitana de BH 0,35 b 

Jequitinhonha 0,31 a Oeste de Minas 0,36 b 

Vale do Rio Doce 0,32 a Sul/Sudoeste de Minas 0,38 b 

*Estimativas de médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente por meio do teste 

de Scott-Knott ao nível nominal de significância de 0,05. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A Tabela 09, responsável por apresentar os resultados auferidos, após a 

realização do teste de Scott-Knott, reúne as mesorregiões em dois grupos, conforme as 

estimativas de médias apresentadas: o primeiro agrupamento é composto pelas 

mesorregiões com médias inferiores e estatisticamente iguais entre si, sendo elas, Norte 

de Minas (27%), Vale do Mucuri (29%), Noroeste de Minas (30%), Triângulo/Alto 

Paranaíba (31%), Jequitinhonha (31%) e Vale do Rio Doce (32%). O grupo seguinte é 

representado por estimativas de médias estatisticamente semelhantes, mas, 

estatisticamente diferentes, com relação ao primeiro agrupamento, e constituídos pelas 

seguintes mesorregiões: Central Mineira (33%), Zona da Mata (34%), Campo das 

Vertentes (34%), Metropolitana de BH (35%), Oeste de Minas (36%) e Sul/Sudoeste de 

Minas (38%). 

De acordo com Velasco e Melo (2017) o setor de serviços representa cerca de 

70% do Produto Interno Bruto e apresentou um crescimento de 0,6% no primeiro 

trimestre de 2017. De acordo com essas mesmas autoras, são consideradas como 

atividades de serviços: transporte, comércio, limpeza, alimentação, telemarketing, 

hospedagem e beleza. O setor de serviços é o primeiro a sentir consequências de 

períodos de crise, pois, com a queda na taxa de emprego e da atividade econômica, a 

demanda interna tende a cair, e também é o último setor a se recuperar. 

A variável VAB_Adm, referente ao valor adicionado ao bruto de administração, 

defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, também apresenta diferenças 
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estatísticas quanto as estimativas de médias dos dados que a compõem, conforme 

Tabela 10 a seguir, a um nível de confiança de 95%: 

 

Tabela 10. Análise de variância da variável VAB_Adm dos municípios que compõem as 

mesorregiões do estado de Minas Gerais (2002 a 2015). 

Fator de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Fcalculado Valor-P 

MESORREGIÃO 11 6,660617 0,605511 53,733 0,0000 

Erro 841 9,477077 0,011269   

Total corrigido 852 16,137694       

Coeficiente de Variação:                     31,81 %       

Média Geral: 

 

0,3337046 Número de observações: 853 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Verifica-se também, por meio da Tabela 10, que a variável VAB_Adm apresenta 

uma média geral considerável (33,37%), próxima ao resultado apresentado pela variável 

VAB_Serv, mostrando que se trata de um tipo de atividade importante à composição do 

PIB. Os dados apresentam uma variabilidade mediana (31,81%). 

Em seguida, realizou-se o teste de Scott-Knott, para essa variável com o intuito 

de comparar as mesorregiões, conforme Tabela 11: 

 

Tabela 11. Resultado do teste de Scott-Knott, sobre as estimativas de médias dos percentuais de 

valor agregado bruto com relação às atividades de administração, defesa, saúde e educação 

públicas e seguridade social (VAB_Adm) dos municípios do estado de Minas Gerais por 

mesorregião (2002 a 2015). 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Adm) 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Adm) 

Triângulo/Alto Paranaíba 0,17 a Campo das Vertentes 0,30 c 

Noroeste de Minas 0,21 b Zona da Mata 0,36 d 

Oeste de Minas 0,23 b Vale do Rio Doce 0,41 e 

Sul/Sudoeste de Minas 0,26 c Vale do Mucuri 0,45 f 

Central Mineira 0,29 c Norte de Minas 0,45 f 

Metropolitana de BH 0,29 c Jequitinhonha 0,47 f 

*Estimativas de médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente por meio do teste 

de Scott-Knott ao nível nominal de significância de 0,05. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Com relação às atividades de administração, defesa, saúde e educação públicas e 

seguridade social, as estimativas de médias apresentadas são mais heterogêneas, 

retratam a formação de seis grupos de mesorregiões estatisticamente diferentes. A 

mesorregião Triângulo/Alto Paranaíba compõe um grupo único, com estimativa de 

média inferior (17%), sendo a mesorregião com menor impacto dessas atividades no seu 

PIB. As mesorregiões Noroeste de Minas e Oeste de Minas vêm a seguir com 
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estimativas de médias 21% e 23%, estatisticamente semelhantes. O maior grupo é 

composto pelas mesorregiões Sul/Sudoeste de Minas (26%), Central Mineira (29%), 

Metropolitana de BH (29%) e Campo das Vertentes (30%). A mesorregião da Zona da 

Mata figura em quarto lugar com uma estimativa de média de 36% e a mesorregião da 

Vale do Rio Doce em quinto lugar, com uma estimativa de média de 41%, 

estatisticamente diferentes entre si. O sexto agrupamento é composto pelas 

mesorregiões representativas de maiores estimativas de médias quanto à variável 

analisada: Vale do Mucuri (45%), Norte de Minas (45%) e Jequitinhonha (47%).  

Nesse contexto, os municípios que compõem essas três mesorregiões, 

apresentam alto impacto percentual na formação do PIB, com relação à administração, 

defesa, saúde e educação públicas e seguridade social, o que poderia ser explicado pelo 

pouco desenvolvimento econômico apresentado nessas regiões. 

De acordo com a Agência de Notícias do IBGE (2017), em análise dos 

resultados obtidos pelo PIB de 2015, com relação ao setor de serviços, somente a 

atividade administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social cresceu 

0,2%.  

Por fim, a variável VAB_Imp, referente ao impacto dos impostos sobre os 

produtos, também passou pela Análise de Variância, mostrando diferenças estatísticas 

quanto ao fator de variação da mesorregião, ao nível de confiança de 95%, conforme 

Tabela 12: 

 

Tabela 12. Análise de variância da variável VAB_Imp, dos municípios que compõem as 

mesorregiões do estado de Minas Gerais (2002 a 2015). 

Fator de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Fcalculado Valor-P 

MESORREGIÃO 11 0,147825 0,013439 10,599 0,0000 

Erro 841 1,066355 0,001268   

Total corrigido 852 1,214180       

Coeficiente de Variação:                     56,93 %       

Média Geral: 

 

0,0625440 Número de observações: 853 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Verifica-se também, por meio da Tabela 12, que os dados que acompanham a 

variável em estudo, apresentam certa variabilidade (56,93%). Considerando as 

estimativas de médias estatisticamente diversas, aplicou-se o teste de Scott-Knott, com o 

intuito de verificar os agrupamentos de mesorregiões com estimativas de médias 

semelhantes, conforme Tabela 13: 
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Tabela 13. Resultado do teste de Scott-Knott, sobre as estimativas de médias dos percentuais de 

valor agregado bruto com relação à arrecadação de impostos (VAB_Imp) dos municípios do 

estado de Minas Gerais por mesorregião (2002 a 2015). 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Imp) 

Fator de Variação 

(MESORREGIÃO) 

Médias 

(VAB_Imp) 

Jequitinhonha 0,04 a Zona da Mata 0,05 b 

Vale do Mucuri 0,04 a Triângulo/Alto Paranaíba 0,06 c  

Vale do Rio Doce 0,04 a Campo das Vertentes 0,06 c 

Norte de Minas 0,04 a Sul/Sudoeste de Minas 0,07 c 

Noroeste de Minas 0,05 b Metropolitana de BH 0,08 d 

Central Mineira 0,05 b Oeste de Minas 0,08 d 

*Estimativas de médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente por meio do teste 

de Scott-Knott ao nível nominal de significância de 0,05. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Infere-se, por meio da Tabela 13, que apesar de serem bem próximas às 

estimativas de médias referentes aos impostos sobre produtos, as mesorregiões foram 

agrupadas em quatro grupos: as mesorregiões Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do 

Rio Doce e Norte de Minas (ambos com 4%), compõem o primeiro agrupamento. Já as 

mesorregiões do Noroeste de Minas, Central Mineira e Zona da Mata contemplam o 

segundo grupo, ambos com estimativa de média percentual de 5%. O Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba (6%), Campo das Vertentes (6%) e Sul/Sudoeste de Minas 

(7%), apresentam estimativas de médias estatisticamente semelhantes. Em relação à 

região Metropolitana de Belo Horizonte e Oeste de Minas, apresentam as maiores 

estimativas de médias (8%). Apesar de serem grupos estatisticamente diferentes, 

percebe-se que, a arrecadação de impostos sobre produtos apresenta percentuais bem 

próximos e de impacto reduzido (menores de 10%). 

Em uma análise do PIB nacional, o IBGE (2017) ressaltou que, no ano de 2015, 

as participações dos impostos líquidos de subsídios sobre a produção e a importação 

permaneceram estáveis, passando de 14,9% em 2014, para 15% no referido ano. 

Em suma, percebe-se, em uma análise geral do estado de Minas Gerais, que os 

valores adicionados brutos, referentes aos serviços e à administração, defesa, saúde e 

educação pública e seguridade social, configuram as atividades mais impactantes na 

composição do PIB, juntas chegam a 67,02%. O valor adicionado bruto referente à 

agropecuária (19,03%), é bem significante, considerando o desenvolvimento agrícola e 

pecuário do estado. Por fim, o valor adicionado bruto das atividades industriais 

(13,93%), mostra com significância mediana, enquanto as atividades de impostos sobre 

produtos apresentam as menores estimativas de médias (6%). 
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Há de se ressaltar o quão diversificado é o estado de Minas, contemplando, mais 

de 800 (oitocentos) municípios, espalhados por regiões que apresentam características 

naturais, sociais e econômicas bem específicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um índice calculado pelo o IBGE, por meio da 

análise econômica de vários indicadores. O PIB pode ser definido como a somatória de 

todos os bens e serviços finais produzidos durante um determinado período de tempo, 

geralmente um ano, dentro dos limites territoriais de um país. Esse indicador é de 

extrema importância às empresas, com relação à possibilidade de investimentos no 

mercado, bem como aos governantes que conhecem as fontes geradoras de riqueza de 

seus territórios.  

O PIB, leva em consideração a movimentação econômica (geração de riquezas) 

de várias atividades, tais como: agropecuária, indústria, serviços, administração, defesa, 

saúde e educação públicas e seguridade social e impostos líquidos de subsídios sobre a 

produção e a importação. 

Minas Gerais é um estado que contempla um grande número de municípios e um 

território extenso, o que de certa forma, explica a grande variedade de atividades 

econômicas que o esse extenso estado contempla. Com relação à agropecuária, foi 

possível verificar que as mesorregiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste 

de Minas, destacam-se, por apresentarem os maiores índices de participação desse tipo 

de atividade no PIB, no período analisado. Trata-se de regiões com solo fértil, relevos 

propícios e tradição agropecuária tecnológica. 

Com relação às atividades industriais, as mesorregiões do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba e Metropolitana de Belo Horizonte, destacam-se, pelas maiores 

estimativas de médias de participação no PIB. São regiões que incentivam a 

implantação de setores industriais, com incentivo de subsídios e disponibilização de 

mão de obra capacitada. As atividades de serviços e administração, defesa, saúde e 

educação públicas e seguridade social estão bem distribuídas por todo o estado de 

Minas Gerais, com uma representação percentual de cerca de 62% do PIB. Por fim, o 

impacto das estimativas dos percentuais de impostos líquidos de subsídios sobre a 

produção e a importação, mostra distribuição quase homogênea e bem distribuída pelo 

território do estado. 

Sugere-se, para pesquisas futuras, um estudo mais aprofundado das atividades 

mais marcantes em cada mesorregião do estado de Minas, devido sua importância 

econômica para o país, buscando verificar características locais que possibilitam o 

desenvolvimento de cada uma das fontes de geração de riqueza. 
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