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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o impacto da implantação da Empresa Iveco 

no crescimento econômico e no desenvolvimento social de Sete Lagoas e região no 

período de 2000 a 2010. Para alcançar tal meta, o estudo esteve sob a luz das 

teorias contemporâneas de crescimento econômico e desenvolvimento social. 

Partindo da alegação de que o crescimento econômico compõe um processo por 

meio do qual a renda per capita de uma determinada sociedade se eleva 

constantemente, provocando mudanças estruturais quantitativas e qualitativas às 

quais podem ser traduzidas como desenvolvimento social e humano; foram 

realizados comparativos entre os indicadores de desempenho econômico, como PIB, 

Renda per Capita e os indicadores IFDM, pelos quais foram analisados o grau de 

desenvolvimento de Renda, Educação e Saúde dos municípios pertencentes à 

microrregião de Sete Lagoas para os anos de 2000 e 2010. A conclusão aponta que 

os resultados encontrados revelaram que a região apresentou crescimento 

econômico seguido de melhorias na qualidade de vida da população. Indiretamente, 

a organização estudada, também influenciou no desenvolvimento cultural, 

especialmente na cidade de Sete Lagoas.  

 

Palavras-chave: Crescimento Econômico. Desenvolvimento Social.Empresa. 

Desenvolvimento Regional. 

 

 

 

 

 



 
 

 
ABSTRACT 

 

 

This research aimed to examine the impact of implementing of the Company Iveco in 

economic growth and social development in Sete Lagoas and region in the period 

2000-2010. To achieve this goal, the study was in the light of contemporary theories 

of economic growth and social development. Based on the claim that economic 

growth makes up a process by which the income per capita in a given society rises 

constantly, causing structural changes to which quantitative and qualitative that can 

be translated as social and human development; were performed comparing the 

economic performance indicators such as GDP, income per capita and indicators 

IFDM, which were analyzed by the degree of development of Income, Education and 

Health of the municipalities belonging to the micro-region of Sete Lagoas for the 

years from 2000 to 2010. The conclusion shows that the results showed that the 

region had economic growth followed by improvements in quality of life. Indirectly, the 

organization studied, also influenced the cultural development, especially in the city 

of Sete Lagoas. 

 

Keywords: Economic Growth. Social Development. Company. Regional 

Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O novo cenário competitivo no qual encontram se os países em busca de integração 

e desenvolvimento deve-se a um fenômeno não tão novo, chamado Globalização. 

Processo que aproxima as pessoas, interligando o mundo, considerando aspectos 

econômicos, sociais, culturais e políticos, que possibilitam realizar transações 

financeiras, expansão de mercados, permitindo como consequência o aumento 

acirrado da concorrência. 

 

Diante da necessidade de crescimento, empresas estrangeiras começaram a inserir 

suas atividades nos países em desenvolvimento e não mais no setor extrativo. Os 

investimentos diretos das multinacionais nos países emergentes passam agora a ser 

realizados de forma crescente no setor manufatureiro. As grandes empresas dos 

países centrais entram em um efetivo processo de descentralização de sua atividade 

produtiva e recebem por isso o nome de empresas multinacionais. (PEREIRA, 

1977). 

 

A contribuição das empresas multinacionais para o desenvolvimento dos países 

periféricos é muito importante, à medida que elas trazem consigo: (a) capital, o 

quepermiteaumento da acumulação de capital, (b) tecnologia industrial, que 

possibilita crescimento da produtividade, e (c) tecnologia administrativa e 

mercadológica, responsável pelo aumento geral da eficiência organizacional das 

empresas e sua adequada colocação no mercado, “orientada para o atendimento 

das necessidades do consumidor”. (PEREIRA, 1977). 

 

O conceito dos polos de crescimento foi desenvolvido por Perroux (1977). Por ele o 

crescimento de uma economia é o resultado da presença de empresas motrizes, que 

dinamizam a atividade econômica, gerando externalidades positivas para a região 

onde elas se situam. 

 

Para o autor o aparecimento de uma indústria nova (ou grupos de indústrias) ou 

crescimento de uma indústria existente possui efeitos de propagação na economia 

através de preços, fluxos e antecipações. Assim, para analisar essa modalidade de 
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crescimento é preciso entender o papel desempenhado pela indústria motriz, pelo 

complexo de indústrias e pelo crescimento dos polos de desenvolvimento. 

 

O processo de industrialização brasileira iniciou na segunda metade do século XIX, 

concentrando-se até 1930 na implantação das indústrias tradicionais: têxteis, 

calçados, alimentos e bebidas. A partir da crise de 1929 e da revolução de 1930, 

cria-se uma política de Estado de industrialização, acelerando a substituição de 

produtos importados pela produção interna de bens de consumo não duráveis, de 

insumos industriais, bens de capital e, mais tarde, de bens de consumo durável.  

 

Para a obtenção de altos índices de crescimento de um país em curto período, 

torna-se necessária a participação do governo e do setor privado através das 

empresas e dos bancos, onde o primeiro utilizará de medidas e metas que 

incentivaram o desenvolvimento de novos negócios.  

 

O processo da política nacional de abertura econômica ocorrido no Brasil no governo 

de Fernando Collor de Melo (1990-1992), com a adoção de uma Política Industrial e 

de Comércio Exterior (PICE) proporcionou a redução gradual das taxas de 

importação e facilitação da entrada de serviços internacionais. O efeito destas 

medidas fez com que a indústria nacional ficasse exposta ao aumento da 

concorrência, resultando no desenvolvimento da produção no longo prazo, 

acarretando uma possível baixa nos preços dos produtos nacionais, em transição 

para uma economia aberta.  

 

Nesta perspectiva, a localização geográfica privilegiada pode ser um fator 

determinante para a escolha final do local de implantação de uma indústria ou 

grupos de indústrias numa determinada cidade, estado e país. A infraestrutura 

básica, mão de obra disponível, qualificada e a proximidade aos vários mercados 

favoreceram a implantação de um polo automotivo em Sete Lagoas. 

 

Cidade está localizada aproximadamente 70 km de Belo Horizonte, capital do Estado 

de Minas Gerais às margens da BR 040. Está apenas a 35 km do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves em Confins. O primeiro ciclo de desenvolvimento 
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econômico do município teve como início a construção dos trilhos da Estrada de 

Ferro Central do Brasil (EFCB), em operação em 1896. A economia de Sete Lagoas 

baseava-se à época na agricultura e pecuária. Posteriormente a industrialização 

iniciou pela implantação das indústrias de ferro gusa.Em seguida vieram as 

indústrias tradicionais de fiação e tecelagem, alimentos, bebidas e mineração.  

 

No final do século XX e início do XXI, estabeleceu-se em Sete Lagoas o setor 

automotivo, que deu outra configuração ao processo de industrialização local.  Por 

pressão junto ao governo federal e pela banca mineira, viabilizou a duplicação da 

BR 040, de Belo Horizonte a Sete Lagoas. A duplicação da rodovia estava completa 

até Sete Lagoas e isto estimulou a implantação de grandes empresas no município. 

Hoje, a cidade pode ser considerada como centro industrial, porque mais de 60% do 

PIB do município provem do setor secundário.(SMDT - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Turismo de Sete Lagoas, 2010). 

 

Ainda de acordo com a SMDT, a mão de obra apresenta um bom nível técnico, 

devido à presença de escolas profissionalizantes, como SENAI e SENAC e de 

ensino superior como FUMEP, UNIFEMM e EFAP. 

 

A indústria automobilística foi implantada no Brasil no final da década de 1950. Em 

1959, chegou a Volkswagen e em 1968, Chevrolet e Ford no município de São 

Bernardo do Campo. Em 1976, a Fiat estabeleceu-se em Minas Gerais no município 

de Betim. Em 2000 a IVECO outra empresa do Grupo Fiat, aportou no município de 

Sete Lagoas. Com o estabelecimento da indústria automotiva, a indústria brasileira 

ganhou um novo patamar no seu desenvolvimento pela geração de empregos 

diretos e indiretos e pelo maior crescimento proporcionado à economia brasileira no 

seu conjunto. 

 

AIveco Latin América foi instalada no Brasil em 1997 através de uma Joint Venture 

com a Fiat Automóveis e Iveco MERCOSUL. Sua fábrica foi inaugurada na cidade 

de Sete Lagoas em 2000.Pertence à mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Nossa investigação parte da importância das indústrias automobilísticas multinacionais 

para o desenvolvimento econômico e social contemporâneo e do país hospedeiro. 

Busca-se verificar o impacto do estabelecimento dessas empresas no crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB), do emprego, do comércio, da indústria e da zona urbana na 

cidade e região onde se instalam se. Assim, objetiva-se avaliar o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social da cidade de Sete Lagoas e região, tendo como 

fator indutor a implantação da empresa multinacional Iveco do Grupo Fiat e uma série 

de indústrias de autopeças.  

 

Parte-se da seguinte questão geradora: 

 

Qual foi o impacto da implantação da Empresa Iveco no crescimento econômico e 

no desenvolvimento social de Sete Lagoas e região no período de 2000 a 2010? 

 
A partir desta premissa a autora do presente trabalho pretendeu investigar as 

transformações econômicas e sociais que surgiram em Sete Lagoas e região, com a 

implantação de uma montadora de veículos leves e caminhões, que faz parte de um 

grupo italiano, já instalado em Betim, Minas Gerais, no segmento de carros utilitários 

observando as movimentações dos agentes do desenvolvimento: Estado, Empresa e 

Sociedade. 

 

Este estudo pode ser justificado pela oportunidade do tema, uma vez que o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social a cada dia ocupam maior espaço 

e importância na economia e na administração. Além disso, o tema será analisado 

em um nível mais amplo, enfatizando mais uma vez a importância do papel dos 

agentes do desenvolvimento em uma sociedade. Com relação à academia, o 

trabalho poderá servir como ponto de partida para futuras pesquisas a serem 

desenvolvidas por outros pesquisadores, pois, crescimento econômico e 

desenvolvimento social, são conceitos que estão em pauta e evolução, 

apresentando lacunas que podem ser exploradas de forma bastante positiva. 
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Esta pesquisa, também, justifica se porque vai ao encontro dos interesses da 

pesquisadora, uma vez que a mesma trabalha em uma empresa do setor 

automobilístico, na consultoria de processos em regimes especiais do comércio 

exterior sendo que o desenvolvimento da mesma será válido, para a evolução 

profissional da autora, além de contribuir, também para seu crescimento pessoal e 

acadêmico. 

 

Esta pesquisa tem como seu objetivo geral analisar a contribuição da Iveco no 

crescimento econômico e o desenvolvimento social da cidade de Sete Lagoas e 

região no período de 2000 a 2010. 

 

Para a concretização do objetivo geral, serão desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Descrever a implantação e a trajetória institucional da Iveco em Minas Gerais; 

 

2. Descrever e analisar a situação econômica e social de Sete Lagoas e região em 

2000; para que ela sirva de parâmetro comparativo para avaliar o impacto da 

Iveco no seu crescimento até 2010; 

 

3. Avaliar seu impacto no crescimento econômico e no desenvolvimento social de 

Sete Lagoas de 2000 a 2010. 

 
Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, além dessa introdução.  

 

O capitulo dois será a revisão teórica da literatura que trata da relação entre 

Desenvolvimento Social, Crescimento e Participação Empresarial. 

 

No capítulo três, descreve-se a metodologia, um estudo de caso centrado na 

implantação da Iveco e sua contribuição no desenvolvimento de Sete Lagoas. Nele, 

será abordado o tipo de pesquisa, o método de investigação, as fontes e a coleta de 
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dados, bem como os demais procedimentos metodológicos e a caracterização dos 

entrevistados. 

No capítulo quatro, abordam a implantação e crescimento da montadora, Iveco, em 

Sete Lagoas do início de sua construção em 1997 até 2010.Trata da avaliação do 

impacto da IVECO no Crescimento Econômico de Sete Lagoas e região, pelo uso de 

vários dados e índices como PIB, PND, crescimento físico da cidade, número de 

empregados, Gini da renda domiciliar Per Capita, aumento do setor terciário e do 

setor secundário.  Faz-se a avaliação do impacto da Iveco no Desenvolvimento 

Social da cidade e região, pelo uso de vários dados e índices como alfabetização, 

taxa de mortalidade infantil, estrutura sanitária de 2000 comparados com os de 

2010.  

 

O capítulo cinco será dedicado às conclusões obtidas com a realização da 

investigação, destacando-se a contribuição da Iveco para o Crescimento Econômico 

e para o Desenvolvimento Social de Sete Lagoas e região. 
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2 DESENVOLVIMENTO, CRESCIMENTO E PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL 

 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever o referencial teórico que serve de suporte à 

pesquisa. Ele está dividido em duas partes: a primeira trata do desenvolvimento, a 

diferença entre os conceitos de desenvolvimento e crescimento econômico e das 

estratégicas para implementá-lo.A segunda descreve-se a relação entre crescimento 

econômico, desenvolvimento social e a empresa.  Conceitos que auxiliarão na análise 

da contribuição da Iveco para o crescimento econômico e o desenvolvimento social da 

cidade de Sete Lagoas e região. 

 

2.1 Desenvolvimento: Um histórico de um conceito 

 

O debate sobre o desenvolvimento intensificou-se nos últimos anos devido às 

drásticas mudanças políticas que o mundo tem sofrido com a globalização, o 

acirramento das tensões sociais e a contínua degradação do meio ambiente.A 

expressão “desenvolvimento” é na realidade recente na bibliografia, sendo possível 

datar seu surgimento no segundo pós-guerra.  Kugelmas (2007) destaca que os 

clássicos da teoria econômica não usavam este conceito. Assim, Adam Smith 

apresenta a ideia de material progress, Stuart Mill aborda a cerca dos avanços na 

tecnologia e Shumpeter da ênfase à importância do ciclo de inovação tecnológica.  

 

Ainda para Kugelmas, o conceito de desenvolvimento consolida-se, na segunda 

metade da década de 40, quando inicia se o combate à situação de atraso 

econômico de alguns países, até então chamados em desenvolvimento; e por 

influência do pensamento keynesiano que enfatizava não ser possível acreditar que 

os automatismos de mercado pudessem conduzir a uma solução necessariamente 

favorável do ponto de vista social. 

 

No final dos anos 1960 as questões ambientais ganharam importância no ambiente 

político; vários aspectos ligados à progressiva degradação ambiental haviam estimulado 

a opinião pública em diversos países, ocasionando o aparecimento de vários 
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movimentos que questionavam a ordem estabelecida pela sociedade de consumo. 

Estudos produzidos em meados do século passado (1960-1970), já apontavam 

questões específicas que se reportavam ao meio ambiente e às diferenças 

existentes entre países desenvolvidos e não desenvolvidos.Bruseke (1998)apud 

Lobo e Matos (2011), enfatiza que na década de 1970, inicia a utilização do conceito 

de eco desenvolvimento, como uma concepção alternativa às políticas de 

desenvolvimento até então aplicadas. 

   

A atenção dada à problemática ambiental gerou uma ampla reconceituação do 

desenvolvimento denominado eco desenvolvimento; e passa a reforçar um estilo de 

desenvolvimento suportado em estratégias que sinalizam para formas alternativas 

de autogestão. Assim: 

 

O eco desenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, em cada 
ecorregião, insiste nas soluções específicas de seus problemas particulares, 
levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que os culturais, as 
necessidades imediatas, mas também aquelas em longo prazo. Opera, 
portanto, com critérios de progresso relativizados a cada caso, aí 
desempenhando papel importante na adaptação ao meio postulado pelos 
antropólogos. Sem negar a importância de intercâmbios, o eco 
desenvolvimento tenta reagir à moda predominante das soluções 
pretensamente universalistas e das fórmulas generalizadas. Em vez de atribuir 
um espaço excessivo à ajuda externa, dá um voto de confiança à capacidade 
das sociedades humanas de identificar os seus problemas e de lhes dar 
soluções originais, ainda que se inspirando em experiências alheias. (SACHS, 
1986 p. 18 In MATOS et. al. 1999 p.12). 

 

Para o autor o chamado desenvolvimento endógeno deveria romper a imitação de 

modelos exógenos e de transferência de tecnologias. A chamada endogeniedade não 

deve ser entendida como regime econômico, pois ela conduz à autonomia no processo 

de definição de um projeto nacional e leva a tomadas de decisões políticas.  

 

Ainda sugere que o potencial de endogeneidade fundamenta-se em três elementos 

diretamente ligados entre si: 

 A capacidade cultural de pensar a si mesmo e de inovar; 

 A capacidade político administrativa de tomar decisões autônomas e; 

 A capacidade do aparelho de produção para assegurar a sua reprodução em 

conformidade com os objetivos sociais de desenvolvimento. (SACHS, 1986. P 83, 84). 
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Pode-se inferir então que o conceito de eco desenvolvimento, ou auto 

desenvolvimento, pode ser visto como um novo modelo, baseado na satisfação das 

necessidades básicas, na participação da população, na preservação dos recursos 

naturais e na elaboração de um sistema social que assegure o emprego, a 

segurança social e o respeito às demais culturas.(SACHS, 1986) 

 

A condição de escassez e esgotabilidade dos recursos naturais frente ao modelo de 

desenvolvimento econômico dos países hegemônicos foi o grande precursor da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo em 1972. Ela impulsionou em vários países uma discussão que ainda se 

mantém viva nas agendas governamentais. (BRUNACCI E PHILIPPI Jr., 2005). 

 

A citada conferência desencadeou a união de esforços de todos os governos e 

povos com a finalidade de resguardar e melhorar o meio ambiente em benefício de 

toda humanidade e da posteridade. Chegando à conclusão de que era necessária a 

redefinição do conceito de desenvolvimento, visto em sua complexidade. 

 

Brunacci e Philippi Jr. (2005) enfatizam que: 

 

Tal ênfase na defesa do meio ambiente humano, perante a questão 
ambiental do modelo de desenvolvimento de cunho predatório, foi resultado 
de um despertar da consciência ecológica em nível global, que buscou ir 
além das questões de âmbito local ou regional, as quais, nas décadas de 
1950 e de 1960, já incomodavam as agências estatais de controle ambiental 
das nações industrializadas e incrementavam as atividades dos movimentos 
ambientalistas.  

 

Com a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1983 e em decorrência da publicação do Relatório Nosso Futuro Comum, em 1987, 

denominado Relatório Brundtland, passou-se a utilizar o conceito de 

desenvolvimento sustentável. (LOBO E MATOS, 2011). 
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Figura 1 - Os três pilares do desenvolvimento sustentável 

 
Fonte: JOHANN DRÉO. IN GUIDE DE BONNES PRATIQUES, 2008 

 

Haddad (1989) apud Lobo e Matos (2011), enfatiza que o desenvolvimento, tem que 

ser programado para que as estruturas da economia reduzam as diferenças entre as 

regiões, entre as áreas urbanas e rurais. Neste seguimento, o papel do Estado é 

fundamental, na medida em que tornam se inevitáveis os desequilíbrios em uma 

economia de livre mercado. 

 

Para Kliksberg (1998), o progresso atingido pela humanidade ampliou 

consideravelmente as capacidades científicas, tecnológicas e produtivas da sociedade, 

havendo uma rápida expansão e multiplicação da possibilidade potencial de produzir 

bens e serviços, além da exigência generalizada de maior participação das pessoas na 

política e na economia. Entretanto, toda essa evolução não está se transformando em 

melhorias nas condições de vida de todos os setores do planeta.Assim torna-se 

necessário visualizar o desenvolvimento não só na perspectiva econômica, mas 

também multidisciplinar.  

 

Na acepção usada por Sachs (2000), o conceito de desenvolvimento deve 

contemplar a dimensão econômica, política, social, cultural e ambiental de forma 

equilibrada. Deve satisfazer as necessidades das gerações atuais, mas sem 
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comprometer as gerações futuras.O conceito atual de sustentabilidade comporta 

sete dimensões, a saber: 

 

 Sustentabilidade Econômica: Regularização do fluxo de investimentos públicos 

e privados, compatibilidade entre padrões de produção e consumo, o equilíbrio 

da balança de pagamentos e acesso à ciência e à tecnologia; 

 

 Sustentabilidade Social: Melhoria na qualidade de vida da população, equidade 

na distribuição de renda com diminuição das diferenças sociais. 

 

 Sustentabilidade Ecológica: Redução de resíduos tóxicos e da poluição, 

reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e regras para 

proteção ambiental. 

 

 Sustentabilidade Cultural: Respeito aos diferentes valores entre etnias e povos. 

 

 Sustentabilidade Espacial: Equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de 

migrações, desconcentração das metrópoles, adoção de práticas agrícolas 

inteligentes e industrialização descentralizada. 

 

 Sustentabilidade Política: No caso específico do Brasil, evolução da 

democracia representativa para sistemas descentralizados e participativos, maior 

autonomia dos governos locais e descentralização da gestão de recursos. 

 

 Sustentabilidade Ambiental: Equilíbrio de ecossistemas, erradicação da 

pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social. Abarca 

todas as dimensões anteriores através de processos complexos. (SACHS, 2000.) 

 

Corroborando o pensamento de Sachs, Sen (2000) considera que o 

desenvolvimento fundamenta-se como um processo de expansão das liberdades 

reais que as pessoas desfrutam e exercem satisfatoriamente sua condição de 

agente. A expansão desta liberdade é considerada o fim primordial e o principal 

meio do desenvolvimento, representada pelos papéis constitutivos e instrumentais 
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da liberdade. Ainda segundo o autor, para analisar o desenvolvimento é preciso que 

se compreendam os papeis de várias instituições e suas interações. Não sendo um 

fato simples, que se traduza em uma fórmula econômica. 

 

Kliksberg (2001) registra que é necessário superar mitos e falácias determinadas 

como entraves ao desenvolvimento de algumas sociedades. Algumas falácias a 

respeito de problemas sociais ao invés de desenvolverem a sistemática de políticas 

que solucionem os problemas, distanciam cada vez mais a solução, que perpassa 

por ações articuladoras entre o Estado e a sociedade civil. 

 

Sen estabelece relação entre saúde e desenvolvimento. Para ele os serviços de 

saúde são produtivos para o crescimento econômico, “o processo conduzido através 

do custeio público resulta na rápida realização de uma qualidade de vida melhor [...]” 

(p.66).  

 

Para Sen e Kliksberg, um dos fatores mais importantes para a solução do problema 

da exclusão seria a intervenção do Estado por meio de políticas públicas 

compensatórias e mais equitativas. Sen (2000) e Kliksberg (2001). Necessita-se de 

um Estado Social Inteligente, que promova serviços públicos com qualidade: 

 

Um Estado inteligente na área social não é um Estado mínimo, nem 
ausente, nem de ações pontuais de base assistencial, mas um Estado com 
uma ‘política de Estado’, não de partidos, e sim de educação, saúde, 
nutrição, cultura, orientado para superar as graves iniquidades, capaz de 
impulsionar a harmonia entre o econômico e o social. (KLIKSBERG, 1998, 
p.88).  

 

Sen acredita que o desenvolvimento deve ter como objetivo a melhoria dos “tipos de 

vida” que os seres humanos estão vivendo e deve ser definido de acordo com aquilo 

que os seres humanos podem ser ou ter: 
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Os seres humanos são agentes, beneficiários e juízes do progresso, mas 
também são os meios primários de toda a produção. Esse duplo papel dos 
seres humanos dá origem à confusão entre fins e meios no planejamento e na 
elaboração de políticas. De fato, essa confusão pode tomar – e frequentemente 
toma – a forma de uma noção da produção e da prosperidade como a essência 
do progresso, considerando as pessoas como os meios pelos quais tal 
progresso na produção é obtido (ao invés de considerar a vida das pessoas 
como finalidade última e tratar a produção e a prosperidade como meios, tão 
somente, para atingi-la). (SEN, 1993, p. 313). 

 

É a partir da comunidade que virá a transformação da sociedade. O cidadão é 

responsável pelo próprio bem estar e das pessoas que o cercam. A ele caberá adotar 

as decisões das estratégias de desenvolvimento próprio e no lugar onde ele vive.  

Mas para que para isto aconteça é necessário, em muitos casos, que o Estado 

promova ações efetivas de incentivos à participação destes agentes na tomada de 

decisões necessárias ao desenvolvimento das pessoas e da comunidade. (SEN, 

2000, p. 326). 

  

De acordo com os dois últimos autores citados, para que haja desenvolvimento é 

necessária a articulação dos diversos setores da sociedade, a aplicação de políticas 

públicas levando em conta as especificidades da economia, da cultura e do modo de 

ser de cada sociedade. O Estado, a empresa e a comunidade devem tornar-se os 

agentes do desenvolvimento. 

 

Para Sachs (2008), as estratégia para implementar o desenvolvimento deveriam 

incluir a abertura de seus mercados, reforçar os direitos à propriedade e assegurar a 

estabilidade macroeconômica. Ainda relata que os capitais do setor público são 

essenciais se o capital do setor privado for produtivo, tornando o desenvolvimento 

econômico uma interação complexa entre as forças de mercado e os planos de 

investimentos do setor público. 

 

Uma estratégia de desenvolvimento na prática resultará em três mudanças 

fundamentais na trajetória global.  O primeiro passo será desenvolver e adotar em 

escala global e em um curto prazo, tecnologias sustentáveis; o segundo será a 

estabilização da população global, principalmente nos países mais pobres, 

conjugando prosperidade econômica com sustentabilidade ambiental e por fim, 



30 
 

 
 

ajudar os países mais pobres a escapar da armadilha da pobreza. (SACHS, 2008) 

Ainda para o autor, estas três metas básicas: sustentabilidade ambiental, estabilização 

populacional e o fim da miséria, constituem a essência das Promessas do Milênio. E 

ainda, necessária seria a reestruturação dos governos para enfrentar os problemas do 

século XXI.  

 

 

2.2 Crescimento Econômico e Desenvolvimento Social 

 

 

Os conceitos de crescimento e de desenvolvimento no meio acadêmico, não são 

consensuais. Para certa corrente de economistas, com inspiração mais teórica, o 

crescimento é considerado como sinônimo de desenvolvimento; e para aqueles 

voltados para a realidade empírica, o crescimento é condição indispensável para o 

desenvolvimento, mas não suficiente. 

 

Furtado (1983, p.90) apud Lobo e Matos (2011) relata que há sensíveis diferenças entre 

crescimento e desenvolvimento: 

 

O conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 
superando-a, com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto de 
estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de nível 
tecnológico. Na verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e 
econômica engendradas pela divisão do trabalho social. 

 

Singer (1997, p. 38) apud Lobo e Matos (2011) frisa algumas diferenças entre estes 

dois conceitos. 

 

Podemos definir crescimento econômico, em seu sentido mais amplo, como o 
aumento contínuo, no tempo, do Produto Nacional Bruto, em termos reais. Em 
seu sentido mais restrito, crescimento econômico seria o aumento do produto 
per capita no período considerado para análise. Desenvolvimento, no sentido 
que se dá mais comumente a esta expressão, é um processo de transformação 
qualitativa da estrutura econômica de um país. 

 

Considerando a perspectiva acima, visualiza-se o desenvolvimento através da 

superação dos pontos de estrangulamento, com o fortalecimento da economia local 

pela ampliação dos mercados internos acarretando o aumento dos níveis de 
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produtividade. 

Kliksberg afirma que o desenvolvimento e o crescimento econômico devem ser 

articulados e combinados: 

 

...é imprescindível que exista crescimento econômico, estabilidade 
monetária, equilíbrios econômicos e financeiros, sem o que não haverá 
meios para se apoiar o desenvolvimento social; no entanto, por sua vez, 
eles não serão sustentáveis a médio e longo prazo sem que se produza um 
desenvolvimento social ativo. (KLIKSBERG, 1998, p. 34)  

 

Souza (1995) conceitua o crescimento como uma simples variação quantitativa do 

produto, enquanto desenvolvimento é caracterizado por mudanças no modo de vista 

das pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas. 

 

Para Sachs (2001), o crescimento não traz, implicitamente, o desenvolvimento, nem 

mesmo a felicidade. O autor chama a atenção ao afirmar que a situação mais 

comum é a do crescimento pela desigualdade, com efeitos sociais perversos, como: 

acumulação de riqueza por uma minoria e a simultânea produção de pobreza para a 

grande maioria e deterioração das suas condições de vida. 

 

De acordo com Oliveira (2002, p.32): “O desenvolvimento, em qualquer concepção, 

deve resultar do crescimento econômico acompanhado de melhoria na qualidade de 

vida”. As alterações da composição do produto interno e a alocação dos diferentes 

recursos pelos setores econômicos devem estar dispostas de maneira a melhorar os 

indicadores de bem-estar econômico e social. 

 

Para Lobo e Matos (2011), o crescimento econômico é considerado como a 

expansão das bases materiais de produção medida, por exemplo, pelo aumento da 

renda geral de população. Enquanto o desenvolvimento ultrapassa a dimensão 

restrita aos resultados do crescimento econômico, já que os resultados da expansão 

não necessariamente beneficiam todo o conjunto da economia e toda a população. 

 

Enfim, o conceito de desenvolvimento entendido a partir das citações acima, 

relaciona-se ao nível de crescimento econômico, ligado às características da 

educação, das condições de saúde, da distribuição de renda, de trabalho e de 

moradia, bem como às condições ambientais do País e pautando-se em um 
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elemento maior: o desenvolvimento social. (OLIVEIRA, 2002). 

 

Schumpeter(1982) em sua obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico” observa 

que,o crescimento econômico está fundamentado em três fatores principais: as 

inovações tecnológicas, o crédito bancário e o empresário inovador. A ruptura do 

mundo estacionário e o processo de crescimento ocorrem precisamente no âmbito 

da produção, atribuindo ao empresário inovador a responsabilidade pela inovação, 

promovendo “novas combinações” pela criação de novos mercados e pela ação 

empreendedora. Firma claramente: 

 

É, contudo, o produtor que,via e regra, inicia a mudança econômica, e os 
consumidores, se necessário, são por ele ‘educados’; eles são, por assim dizer, 
ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de alguma forma 
daquelas que têm o hábito de consumir. (SCHUMPETER, 1982. p. 48). 

 

Contudo, na promoção do crescimento econômico, que levará ao desenvolvimento, 

Schumpeter evidencia a figura do empreendedor como agente essencial na criação 

e movimentação de riquezas: 

 

[...] na vida econômica a ação deve ser decidida sem a elaboração de todos 
os detalhes do que deve ser feito. Aqui o sucesso de tudo depende da 
intuição, da capacidade de ver as coisas de um modo que depois prove ser 
correto, mesmo que não possa ser estabelecido no momento, e da captação 
do fato essencial, descartando-se o não essencial, mesmo que não seja 
possível prestar contas dos princípios mediante os quais isto é feito. 
(SCHUMPETER, 1982, P. 60) 

 

Na visão de Smith, o estado estacionário ocorre antes que a sociedade tenha 

atingido um nível de vida suficientemente elevado, e que se elimine a miséria da 

grande maioria da população. Para Smith o estado estacionário ocorreria com a 

maximização do nível de bem estar conjunto da sociedade. Segundo Mill: 

 

Estou propenso a crer que essa condição estacionária representaria no 
conjunto uma enorme melhoria de nossa condição atual. Confesso que não 
me encanta o ideal de vida defendido por aqueles que pensam que o estado 
normal dos seres humanos é o de sempre lutar para progredir do ponto de 
vista econômico; que pensam que atropelar e pisar os outros, dar cotoveladas 
e andar sempre no encalço do outro são o destino mais desejável da espécie 
humana, quando na realidade são os sintomas desagradáveis de uma das 
fases do progresso industrial. (1983, p. 252). 
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Já Marshall, em sua obra Princípios de economia demonstra ser muito otimista. Para 

o autor o crescimento da riqueza ocorre de forma gradativa e harmoniosa, 

fomentada por crescente acumulação de capital: 

  

De todos os lados novas perspectivas se oferecem, todas elas tendendo a 
transformar o caráter de nossa vida social e industrial, e a habilitar-nos a 
empregar grandes reservas de capitais, a fim de promover-nos satisfações e 
novos meios de economizar esforços para aplicação antecipada destes, 
tendo em vista necessidades remotas. Parece não haver boa razão para 
acreditar que estejamos próximos de uma situação estacionária, na qual 
não haverá novas necessidades importantes a serem satisfeitas, na qual 
não mais haja lugar para investir proveitosamente o esforço atual para 
prevenir o porvir, e na qual a acumulação de riqueza deixará de ser 
recompensada. Toda a história do homem mostra que suas necessidades 
se expandem com o crescimento de sua riqueza e de seus conhecimentos. 
(MARSHALL, 1982, p. 197). 

 

O crescimento econômico é a chave para alcançar uma série de feitos positivos para 

a sociedade, tornando-se um processo sustentado no qual os níveis de atividade 

econômica aumentam constantemente. As causas e as características do 

crescimento econômico assumem peculiaridades diferentes de país para país, 

mediante seu momento histórico e podem ser mensurados através de seus recursos 

produtivos e a atitude da sociedade em relação à poupança.(Troster e 

Morcillo,1994). 

 

Estes autores enfatizam que o crescimento de uma economia, a longo prazo, resulta 

da aplicação de novas tecnologias e produzem transformações sociais, que 

acarretam uma melhor distribuição da riqueza e da renda, gerando um processo de 

desenvolvimento econômico. Afirmam ainda, que o grau de desenvolvimento dos 

países compreende vários aspectos e pode ser medido por um conjunto de 

indicadores, tais como: Renda por habitante,índice de analfabetismo, estrutura 

sanitária, taxa de desemprego e taxa de crescimento da população. 
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Figura 2 - Crescimento da população projetada para regiões de maior e menor 

desenvolvimento 

 
Fonte: Population Bulletin 

 

Destaca-se no relatório publicado pelo PNUD em 1998, a seguinte afirmação: 

 

O crescimento econômico é uma condição tão necessária para o 
desenvolvimento humano como este é para o crescimento econômico. Mas 
não é uma condição suficiente: a vinculação entre os dois não é automática. 
(RDH, 1998, p.36). 

 

Segundo Oliveira (2002), o crescimento econômico de uma região pode ser visto 

claramente pelo desempenho de suas contas regionais agregadas, isto é, pelo cálculo 

do produto que a economia da região foi capaz de gerar em determinado período.  

 

Várias décadas se passaram na busca da promoção do crescimento econômico e com 

ela diversas definições foram atribuídas em sua evolução no contexto internacional. 

Atualmente torna-se indispensável analisar que a concepção do crescimento 

econômico não é suficiente por si só. Deve-se verificar se os incrementos na renda total 

estão sendo utilizados ou direcionados para a promoção do capital humano. 
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Na história moderna, a organização social, o modo de produção capitalista industrial 

e o desenvolvimento científico tornaram-se fatores importantes para a reavaliação do 

progresso e do desenvolvimento humano. Parte de população mundial, mas 

diretamente os países ricos, obtiveram melhoria na qualidade de vida, o que deixou 

de ocorrer com as populações mais pobres, que não desfrutaram dos seus 

benefícios. 

 

Tais ocorrências foram nomeadas por Edgar Morin como uma situação de “Agonia 

Planetária” e assevera que: 

 

Durante o século XX, a economia, a demografia, o desenvolvimento, a ecologia 
se tornaram problemas que doravante dizem respeito a todas as nações e 
civilizações, ou seja, ao planeta como um todo.  (MORIN, 1995 p.69) 

 

O fator humano é determinante em uma economia, onde taxas elevadas de 

crescimento populacional tornam-se um elemento importante na geração de uma 

população improdutiva, pois ainda que existam altas taxas de crescimento de um 

determinado produto, não se criam empregos suficientes. Além do mais, deficiências 

sanitárias e alimentícias, assim como o baixo nível médio de educação de uma 

população e qualificação profissional, levam a uma baixa produtividade da mão de 

obra.  Segundo Troster e Morcillo(1994). 

 

No relatório do Desenvolvimento Humano publicado em 1998, lê-se: 

 

O conceito do desenvolvimento humano destaca os fins do desenvolvimento 
e do progresso, ao invés dos meios. O desenvolvimento humano engloba 
tanto o processo de alargamento das escolhas pessoais quanto o nível de 
bem estar alcançado. O objetivo do desenvolvimento deve ser a criação de 
um ambiente propício para as pessoas terem uma vida longa, saudável e 
criativa. Apesar de parecer uma verdade pura e simples, tal premissa é 
esquecida quando se leva em conta apenas a acumulação de bens e 
riqueza. (RDH, 1998, p. 102) 

 

Para Sen (2000), o desenvolvimento na dimensão social, além de proporcionar 

aumentos na produção e renda terá que remover os principais obstáculos da liberdade, 

principalmente: a fome e o acesso à saúde, ao trabalho e saneamento 

básico;oportunidade de vestir-se e morar em local adequado. Enfatiza que as políticas 
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públicas no intuito de aumentarem as capacidades humanas podem funcionar por meio 

de promoção de liberdades distintas, mas inter-relacionadas tais como: 

 

 Liberdades políticas: Incluem os direitos civis, e referem-se à liberdade de escolha 

por parte das pessoas sobre quem deve governar e porque, além dos direito de 

fiscalização e de critica aos governantes através de uma imprensa livre e atuante. 

 

 Facilidades econômicas: Oportunidades por parte das pessoas para utilizar 

recursos econômicos para o consumo, produção ou troca. Para isto, os mecanismos 

de vinculação com empresas e também recursos públicos, podem ter um valor 

fundamental, já que permitem a livre circulação de pessoas e produtos na economia. 

 

 Oportunidades sociais: Referem-se aos serviços de saúde, educação, etc, que 

permitem ao indivíduo não apenas viver melhor em sua vida privada (escapando da 

miséria através de um trabalho mais bem qualificado, por exemplo), quanto também 

participar melhor da vida pública (a capacidade de ler jornais é fundamental par a 

atividade política, por exemplo). 

 

 Garantias de transparência: Referem-se à necessidade de uma pessoa esperar 

sinceramente em sua relação com outras pessoas, instituições e com o próprio 

Estado. Além de essencial para a coesão social, ela pode ter papel importante na 

prevenção da corrupção, por exemplo. 

 

 Segurança protetora: Resguarda os vulneráveis de caírem na miséria extrema 

através de uma rede de seguridade social e outras medidas que visem garantias 

mínimas de sobrevivência das pessoas. Medidas estas que não são tão caras 

quanto alardeiam alguns, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o 

custo da mão de obra e dos produtos é menor. 

 

Para Franco (2002), o desenvolvimento social consiste na evolução dos 

componentes da sociedade (capital humano) e na forma em que estes se relacionam 

(capital social) e enfatiza que não há desenvolvimento sem que se altere tanto o 
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capital social quanto o humano. Assim sendo, para o autor, o desenvolvimento social 

só ocorre se todos os segmentos da sociedade forem beneficiados. 

 

Dispensa-se uma investigação aprofundada para se dar conta do verdadeiro paradoxo 

no qual iniciou o século XXI: de um lado o crescimento econômico e as transformações 

tecnológicas sem precedentes; por outro, a dramática condição social da maioria das 

pessoas, além de grandes problemas ambientais. [...]O desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia, não vem acompanhado do desenvolvimento de uma consciência ética 

que coloque a humanidade como prioridade.  (RIVERO, 2002). 

 

O conceito de desenvolvimento humano, que traz conciso a “equidade” e 

“participação” está ainda em evolução; o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) inclui as pessoas como atores principais nesse processo, 

como pode se observar na citação de José Eli da Veiga: 

 

[...] O desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a 
possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, e com a 
provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas 
escolhas. [...] essa é uma ideia tão política quanto econômica. Vai desde a 
proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da democracia 
(VEIGA, 2005, p. 81). 

 

O conceito de desenvolvimento inclui a dimensão econômica e social segundo Righi, 

Pasche e Akerman (2006, p.11) 

 

Promover o desenvolvimento social é refutar a ideia de que somente o 
crescimento econômico possa gerar melhorias nas condições de vida 
através da teoria do “gotejamento”, ou que, “só com o crescimento do bolo” 
é que se podem levar benefícios aos mais pobres. Com isso entende-se o 
desenvolvimento não só como melhoria do capital econômico (fundamentos 
da economia, infraestrutura, capital comercial, capital financeiro, etc.) e do 
capital social (valores partilhados, cultura, capacidades para agir 
sinergicamente e produzir redes e acordos voltados para o interior da 
sociedade). (RIGHI, PASCHE E AKERMAN, 2006, p. 11). 
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Seguindo esta linha de pensamento, critica-se a visão neoliberal de 

desenvolvimento:  

 

Se o neoliberalismo cria tanta resistência, desalento, angústia, insegurança, 
é porque não é simplesmente uma política econômica. É um instrumento 
sociocultural através do qual se busca substituir um tipo de sociedade – que 
procurava certo equilíbrio entre eficiência econômica e solidariedade social, 
e que havia se logrado construir em alguma medida no pós-guerra – por 
outra na qual se exacerbam a eficiência, a competitividade e o 
individualismo, se privilegia tudo o que é privado ás expensas do que é 
público, com uma grande concentração de riqueza e poder procurando 
anular toda capacidade de se contrapor a esses efeitos. Cadernos do 
Desenvolvimento (2006, p.55-56) 

 

 

2.3 Os Três Agentes do Desenvolvimento 

 

 

A partir da segunda metade do século XX, após a II Guerra Mundial, inicia-se uma 

nova fase de desenvolvimento que ficou conhecida como Terceira Revolução 

Industrial. Caracteriza-se pela intensa aplicação das descobertas científicas no 

processo produtivo e a atividade industrial passou a ocupar o centro da vida 

econômica, formando-se grandes empresas industriais e o trabalho assalariado 

passou a predominar em toda a parte. (PEREIRA, 1977). 

 

Para levar em frente o processo de desenvolvimento industrial, cada país elegeu 

uma política de industrialização. Fatores ligados aos grandes acontecimentos 

econômicos mundiais, aos movimentos políticos internos, às condições peculiares 

da região, determinam os progressos ou retrocessos da indústria. 

 

Neste contexto, as empresas internacionais celebram um fenômeno novo, onde 

investimentos diretos nos país em desenvolvimento passam a ser realizados no setor 

manufatureiro. Estas empresas aceleram o processo de descentralização das 

atividades relacionadas à produção e assim recebem o nome de empresas 

multinacionais, iniciando um processo de unificação industrial do mundo capitalista. Tais 

empresas passam a ser responsáveis pela integração dos países do centro (ditos 

desenvolvidos) com os países da periferia (ditos subdesenvolvidos). (PEREIRA, 1977)
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Para o autor a industrialização e o desenvolvimento de países periféricos coincidem 

com a expansão das chamadas empresas multinacionais que tentam preservar para 

si o mercado interno de seu país e utilizar equipamentos trazidos do exterior com um 

estágio tecnológico mais avançado. 

 

Hymer (1972, p.60) apud Pereira (1977), propõe três motivações básicas para as 

empresas multinacionais norte-americanas terem-se lançado internacionalmente:  

 

1. Obtenção de segurança quanto às fontes de matérias-primas; 

2. O controle dos mercados externos para facilitar a exportação dos produtos 

produzidos nacionalmente e; 

3. A necessidade de prevenir a concorrência de empresas locais. 

 

As motivações citadas por Hymer estão relacionadas aos objetivos das 

multinacionais de maximização de lucros a longo prazo e à promoção do 

crescimento tanto no nível nacional como no internacional. (PEREIRA, 1977). 

 

Magalhães (2005) apud Winter e Wachowicz (2008) salienta que a empresa 

multinacional, constituindo forma de atividade econômica desenvolvida por uma 

multiplicidade de sociedades nacionais nela integradas, não é identificável sob-

roupagem jurídica específica.  

 

Sua atuação, em geral, espalha-se por diversos Estados, constituindo subsidiárias que 

lhe permitem flexibilidade para captar recursos internacionais para o financiamento de 

suas operações. Usualmente não transgride as leis locais, sendo equiparada ao “bom 

cidadão” que recolhe impostos com regularidade, tendo suas contas e contabilidade 

normalmente fiscalizadas por auditores também internacionais.  

 

Ainda para Magalhães o que distingue a empresa multinacional de outros tipos de 

empresas e que a torna um fenômeno singular e novo, não são apenas as 

operações na área multinacional, mas precisamente, a integração de toda rede de 

subsidiárias em um complexo que a transforma em uma unidade econômica sujeita 
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ao controle central e voltada ao mercado mundial.  

 
Segundo Pereira (2007), desde quando a moderna teoria econômica do 

desenvolvimento se definiu, ficou claro que o papel das organizações, facilitando o 

processo de acumulação de capital e de incorporação de progresso técnico, é 

fundamental para o desenvolvimento. 

 

O final do século XX trouxe uma aceleração da globalização da economia, que se 

revela principalmente na ampliação dos fluxos econômicos e financeiros mundiais. A 

nova dinâmica econômica mundial imposta pela globalização evidencia a 

necessidade das empresas em alcançar padrões globais de competitividade para 

continuar no mercado. (SANTOS, 1994). 

 

Tais empresas não somente necessitam de altos investimentos na modernização da 

estrutura de produção, mas também necessitam de mão de obra capaz de lidar com 

o fator de produção do conhecimento. Fator este que tem uma dinâmica peculiar que 

requer organizações com capacidade de modificar-se frequentemente, de introduzir 

novas tecnologias, melhorias e novas soluções. (SOTO-URBINA E VIEIRA, 2001) 

 

Pela revisão teórica da literatura realizada e pelos exemplos concretos citados por 

Sen (2000) e Kligsberg (1998), conclui-se que Estado, Mercado e Sociedade 

desempenham papel estratégico como agentes de desenvolvimento social, 

econômico e humano de um país. A partir disto, as empresas desempenham função 

estratégica como agentes do desenvolvimento. Com base nesta perspectiva positiva 

da sinergia desses agentes, na contribuição do crescimento econômico e no 

desenvolvimento social de uma região, proceder-se-á a análise do impacto da 

implantação da Iveco no crescimento econômico e no desenvolvimento social de 

Sete Lagoas e região no período de 2000 a 2010. O próximo capítulo será dedicado 

à metodologia. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Por metodologia entende-se um conjunto de regras e procedimentos usados no 

curso de uma investigação, destacando-se sua forma, unidade de análise, unidade 

de observação e as técnicas de coleta de dados. Estes fundamentos servem de 

pilares para a estruturação da pesquisa e análise dos dados do impacto da 

implantação da Iveco no crescimento econômico e desenvolvimento social de Sete 

Lagoas e região no período de 2000 a 2010. 

 

A nossa pesquisa quanto aos meios, é um estudo de caso que, segundo Yin (2001), 

é uma estratégia que busca examinar os fatos dentro do contexto da instituição 

pesquisada. O autor sugere que, para se adequar o estudo de caso como método de 

pesquisa, deve ser utilizadas perguntas do tipo “como” e “por que”, pois assim o 

pesquisador mantém certo controle sobre os eventos em foco dentro de um contexto 

real. 

 

Quanto à unidade de análise será formado de acordo com a caracterização de Collis 

e Hussey (2005), pela situação do município de Sete Lagoas /MG, observando o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social da cidade e região após a 

implantação da Iveco em 2000 até 2010.   

 

Quanto à unidade de observação desta pesquisa será a Empresa Iveco Latin 

América: sua implantação e crescimento e pelo impacto causado no 

desenvolvimento local e regional.  

 

Para dar conta do objeto proposto, utilizar-se-ão três instrumentos de coleta de dados 

fundamentais: uma pesquisa bibliográfica, a segunda pesquisa documental e a terceira 

pesquisa de campo através de entrevistas, que conforme Gil (2008), no estudo de 

campo o pesquisador realiza a maior parte de todo o trabalho pessoalmente, 

enfatizando a importância de o pesquisador ter maior experiência direta com a situação 

de estudo. 
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O levantamento bibliográfico foi constituído por pesquisas em livros, artigos, periódicos 

especializados, escritos por autores que discorrem sobre o tema “crescimento 

econômico e desenvolvimento social”, para a fundamentação teórica do estudo. O 

conhecimento da literatura tem o intuído de ajudar a estruturar a análise do nosso 

objeto de estudo e medir a contribuição de uma empresa para o crescimento 

econômico e desenvolvimento social de Sete Lagoas e região.  

 

A pesquisa documental é considerada uma técnica importante da pesquisa qualitativa, 

porque permite contextualizar a implantação e o impacto da Iveco no desenvolvimento 

de Sete Lagoas e região. Permite ainda, complementar informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Gil(2002) 

 

Na pesquisa documental foram analisados: 

 

a) Documentos da Iveco que dizem respeito ao tema e que encontram-se no 

Departamento de Pessoal, setores de Comunicação e Imprensa, na Diretoria, no 

Desenvolvimento de Projetos e Logística. São documentos de ordem 

normativa(estatuto e código de conduta e organograma);Relatórios escritos com 

os mais diversos fins, internos e externos; folders dos projetos de 

sustentabilidade e suas ramificações;Catálogos dos produtos, boletins de 

comunicação e cópias e recortes de jornais informativos;Website institucional 

(www.iveco.com.br); Pesquisa documental existente em arquivos históricos da 

cidade. 

 

b) Documentos de instituições, órgãos governamentais, internacionais e jornais. 

Foram feitas pesquisas em periódicos de circulação semanal foram obtidos por 

meio eletrônico e na sede do “Jornal Sete Dias” em Sete Lagoas. Outros foram 

obtidos na pesquisa de documentos existentes nas Secretarias de 

Desenvolvimento e Turismo; de Planejamento e em outras repartições da 

Prefeitura de Sete Lagoas; em repartições do Governo Estadual como: a 

Fundação João Pinheiro (FJP); o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG); em instituições da sociedade civil como FIEMG (Federação das 
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Indústrias de Minas Gerais); FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio) de 

Janeiro; em órgãos do Governo Federal como, os Ministérios do Trabalho e 

Emprego, da Educação, da Saúde o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

Instituto de Planejamento e Estatística (IPEA). Além disso, foram pesquisados 

dados de instituições internacionais como Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

 

A entrevista, segundo Gil, é uma importante técnica de pesquisa que visa obter 

informações úteis à análise do objeto proposto. Por ela o pesquisador “formula 

perguntas orientadas, com um objetivo definido, frente a frente com o respondente e 

dentro de uma interação social”.  

 

As entrevistas foram feitas nos meses de Novembro e Dezembro de 2012 em Sete 

Lagoas. A escolha das pessoas entrevistadas para essa pesquisa foi seletiva. Foram  

selecionadas 4 pessoas que tiveram atuação na implantação da Iveco e participaram 

do processo de evolução da empresa e acompanharam o crescimento de Sete 

Lagoas no período de 2000 a 2010. A duração média das entrevistas foi 

aproximadamente 50 minutos. As conversas foram gravadas, posteriormente 

relatadas, comentadas e analisadas. 

 

Abaixo segue a caracterização dos entrevistados, os quais não solicitaram sigilo em 

suas respostas à entrevista: 

 

 Sr. Guilherme Andrade – Responsável à época da implantação da Iveco em Sete 

Lagoas pela Diretoria dos setores Administrativo e Financeiro da Montadora, até 

o ano de 2009; 

 Sr. Éder Bolson – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo de Sete Lagoas; 

 Sr. Mario Márcio Maroca – Prefeito de Sete Lagoas de 01 de Janeiro de 2009 à 

31 de Dezembro de 2012; 

 Sr. Eduardo Rocholli – Presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento 

econômico, à época da implantação da montadora em Sete Lagoas. 
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No apêndice a este trabalho estará destacado o Roteiro de Pesquisa.  

 

3.1 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

 

 

Inicialmente pensava-se medir a influência da Iveco no desenvolvimento de Sete 

Lagoas e região usando-se o IDH atualizado. Como até o final do mês de junho 

de 2013, ele não havia sido publicado, optou-se pelo uso do Índice Firjan. 

 

Com leitura simples, o índice FIRJAN assemelha se ao índice de Gini, pois varia 

de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da 

localidade. Sua metodologia possibilita demonstrar com exatidão se houve 

progresso de um determinado município ou região, em determinado período de 

tempo. 

 

O IFDM acompanha a evolução do desenvolvimento dos 5.565 municípios 

brasileiros, com periodicidade anual, possibilitando a geração de um resultado 

nacional discriminado por Unidades da Federação, em virtude da divulgação 

oficial das variáveis componentes do índice por estados e para o país. 

 

A metodologia de cálculo dos indicadores econômicos e sociais, elaborada pelo 

IFDM, é pioneira e única, na medida em que possibilita o acompanhamento do 

desenvolvimento humano, econômico e social de todos os municípios brasileiros.   

 
Quadro 1– Resumo das variáveis componentes do IFDM – por Área de 

Desenvolvimento 
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Fonte: FIRJAN, 2012 

 

O IFDM na vertente Emprego e Renda analisa o mercado formal de trabalho, 

baseando-se nos dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tal 

indicador trabalha com dois subgrupos, considerando para ambos o mesmo peso 

(50% do total) no indicador final: emprego formal (postos de trabalho gerados) e 

renda (remuneração média mensal do trabalhador formal) (IFDM, 2012) 

 

Quadro 2 - IFDM – Emprego e Renda 

 

Fonte: FIRJAN, 2012 

 
Além de apresentar efeito multiplicador da qualidade, o emprego formal impacta 

diretamente na economia em geral, aumentando a movimentação da renda criada, a 

melhoria do acesso ao crédito e o incremento da circulação legal de mercadorias e 

serviços.  Entretanto, nos locais onde ocorre alta formalização do mercado de 

trabalho, recolhem-se mais tributos, melhoram-se as condições de trabalho e 

respeitam-se muito mais as leis trabalhistas, fazendo com que as empresas 
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elegíveis à atuação nos mercados nacional e internacional tornem se mais 

competitivas. 

 

De acordo com o BNDES, existe clara vinculação direta entre a qualidade de vida de 

uma localidade e sua taxa de emprego formal, resultado da relação entre o número 

de empregos e a população em idade ativa de determinado município, gerando, 

impacto positivo sobre as condições do trabalho informal. (BNDES, 2007) 

 

Na vertente Educação o IFDM foi construído para captar a oferta e a qualidade da 

educação do ensino fundamental e pré-escola, oferecida nos municípios brasileiros, 

em escolas públicas e privadas, segundo as competências constitucionais de todo 

município. Entretanto, apesar de não ser viável e/ou eficiente espera-se que haja 

uma universidade em todo município brasileiro, e, até mesmo, ensino médio, esse 

de competência estadual; espera-se que todo município apresente ensino 

fundamental de qualidade. Este indicador constitui-se em um dos principais pilares 

para o desenvolvimento de um país. 

 

Uma população com educação de qualidade está mais apta a receber investimentos 

produtivos na economia, pois possui mão de obra mais qualificada; ou mais 

facilmente qualificável capaz de incorporar novas tecnologias e adaptar-se às 

exigências do mundo moderno. 

 

 
Quadro 3 – IFDM – Educação 

 

Fonte: FIRJAN 2012 

 

Foi definido um conjunto de indicadores para a composição do IFDM Educação. No 

que refere se ao ensino infantil, considerou-se o número de matrículas em creches e 
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pré-escola registradas, comparativamente ao número de crianças pertencentes à 

faixa etária adequada a esta modalidade educacional (de 0 a 5 anos de idade), com 

base nos dados do Censo Escolar de 2000. Visualizando o ensino fundamental, 

houve um grande salto na cobertura oferecida para crianças em idade escolar.  

 

Dessa forma, muito mais do que investigar quantos vão à escola, a verdadeira 

questão que se impõe é o quanto se aprende na escola. Para responder essa 

questão, foram selecionados os seguintes indicadores:
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a. Taxa de Distorção idade-série; 

b. Percentual de Docentes com Curso Superior; 

c. Número Médio Diário de Horas-Aula; 

d. Taxa de Abandono Escolar; e 

e. Resultado médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 

De acordo com dados da OMS, a atenção básica “é o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade, no qual os cuidados de saúde são levados 

aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de 

um continuado processo de assistência à saúde”.  

 

Analisar a saúde através de estatísticas disponíveis é sempre um desafio, pela falta 

de consenso entre os pesquisadores sobre quais os melhores indicadores da 

situação do serviço público; principalmente se considerarmos as distintas realidades 

brasileiras. O fator dificultador deste indicador está em encontrar dados fidedignos 

relativos a uma determina localidade.  

 

Para minimizar este problema, o IFDM Saúde, foca na saúde básica e utiliza bancos 

de dados considerados pelos especialistas como relevantes e confiáveis. Sendo 

priorizados os bancos de dados dos Sistemas de Informação sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde e os bancos de dados sobre Nascidos Vivos (Sinasc). 

 

Quadro 4– IFDM – Educação 

 

Fonte: FIRJAN 2012 

 

O indicador IFDM Saúde objetivou avaliar a qualidade do Sistema de Saúde 

Municipal referente à Atenção Básica. Com peso 33% para cada indicador, as 

variáveis acompanhadas foram: 
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 Quantidade de Consultas Pré-Natal; 

 Taxa de Óbitos Mal Definidos; e 

 Taxa de Óbitos Infantis por causas evitáveis. 

 

Quando se fala de crescimento econômico um dos indicadores utilizados é o 

tamanho da taxa de crescimento do PIB ou do PNB em termos agregados ou per 

capita. A diferença entre o PIB e o PNB é que o primeiro corresponde ao somatório 

de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território nacional num dado 

período, sem levar em consideração se os fatores de produção são de propriedade 

de residentes ou não residentes no país. Já o segundo corresponde ao valor 

agregado de todos os bens e serviços resultantes da mobilização de recursos 

nacionais que pertencem a residentes no país. (VASCONCELLOS e GARCIA, 2004) 

A medida do crescimento econômico, também para Troster e Morcillo, refere-se à 

tendência de produção de um país e podem ser mensuradas pelas grandezas do 

PIB e do PIB real. 

 

1. Taxa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em termos reais  

 
Taxa de crescimento do PIB 

1991-1990 
= 

PIB1991 – PIB1990 
X 100 

PIB1990 

     

Taxa de crescimento do PIB 

1991-1990 

= 418.270 – 414.416 
X 100 = 0,9% 

 414.416 

   Fonte: TROSTER E MORCILLO, 1994 

 

2. O PIB real por habitante, ou PIB per capita 

 
PIB real por 

habitante em 1991 
= 

PIB real 1991 
= 

418.270 
= 

2.726,66 dólares 

por habitante População 1991 153,4 milhões de habitantes 

Fonte: TROSTER E MORCILLO, 1994 

 

Para estes autores o grau de desenvolvimento do país compreende vários aspectos 

e podem ser medidos mediante um conjunto amplo de indicadores, pelos quais pode 

se destacar: 
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1. Renda por habitante; 

2. Índice de analfabetismo; 

3. Estrutura Sanitária; 

4. Taxa de desemprego; 

5. Taxa de crescimento da população. 

 

No próximo capítulo será analisada a contribuição da Iveco para o desenvolvimento 

de Sete Lagoas no período de 2000 a 2010. 
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4 A CONTRIBUIÇÃO DA IVECO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SETE 

LAGOAS 

 

 

O objetivo do presente estudo é analisar o impacto da implantação da Empresa 

IVECO no crescimento econômico e no desenvolvimento social de Sete Lagoas e 

região no período de 2000 a 2010.No propósito de responder a esta questão, faz-se 

neste capítulo, uma breve contextualização do processo de industrialização de 

Minas Gerais a partir da década de 60. Descreve-se, a seguir a evolução do Grupo 

Fiat no cenário mineiro, destacando-se aspectos relativos à sua trajetória 

institucional, à sua missão, visão e aos reais valores; e sua contribuição ao 

desenvolvimento local: educação e qualificação de mão de obra, sustentabilidade, 

evolução de sua produção e sua relação com os fornecedores. 

 

 

4.1 Um breve histórico econômico do Município 

 

 

A ocupação da região do município de Sete Lagoas, Minas Gerais, iniciou no século 

XVII durante o ciclo do ouro. A região central foi desbravada pela ação e diligência dos 

bandeirantes. A grande várzea onde se situa a cidade foi propícia ao cultivo agrícola e à 

pecuária. Seu povoamento e ocupação acentuaram-se durante os séculos XVIII e XIX.  

 

O grande crescimento econômico de Sete Lagoas foi provocado pela extensão dos 

trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), inaugurada em 1896. Com ela, 

vieram novos moradores e trabalhadores que se estabeleceram no município e 

criaram novos estabelecimentos agrícolas e comerciais. Desta forma, a cidade teve 

uma grande expansão demográfica, destacando-se, primeiramente, o crescimento do 

comércio seguido dos setores de educação, saúde e moradia. (IBGE Cidades, 2012)  

 

Com a construção de Três Marias e Brasília, Sete Lagoas foi beneficiada pela 

demanda de serviços diversos e intermediação de cargas. A oferta de energia e a 
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melhoria no transporte possibilitaram o enriquecimento de muitos mediante a 

organização de empresas de transporte, restaurantes e outros serviços localizados na 

cidade ou na beira da estrada.  As primeiras indústrias chegam a partir de 1948, 

iniciando pela criação da Fabrica Santo Antônio da Companhia Cedro Cachoeira. Em 

1958 foi fundada a Itambé e em 1959, a Siderúrgica Sete Lagoas. (Andrade 2006) 

 

Andrade, apud Nascimento (2002) resume o desenvolvimento da cidade mediante oito 

ciclos econômicos distintos, que contribuíram à diversificação da economia local de 

Sete Lagoas. São eles:  

 

O primeiro foi o Ciclo da Estrada de Ferro Central do Brasil (posteriormente 

RFFSA) – A partir da inauguração do depósito de máquinas e vagões de Sete Lagoas 

em 1906, iniciou o mais longo dos ciclos estendendo-se até meados de 1950 por sua 

influência decisiva. As atividades da Rede finalizam em 1996, quando tinha 300 

ferroviários em média e uma folha de pagamento em torno de R$ 500 mil, mensal. 

 

O segundo foi o Ciclo do Cristal – Iniciou-se com o surgimento da necessidade de 

cristal para a produção de componentes eletrônicos, durante a Segunda Guerra 

mundial. Considerado o ciclo mais curto, porém deixou enraizada a base da indústria 

mineradora na região. 

 

Como terceiro, o Ciclo das Cerâmicas – Iniciou na década de 1940, atingindo 

apogeu na década de 1960. Caracteriza-se pela produção de tijolos e telhas e de 

outros materiais de construção para atendimento de demanda da cidade e região.  

 

O quarto foi o Ciclo da Pecuária Leiteira – Tornou-se um centro de produção de leite 

e derivados para atender a enorme demanda regional por laticínios, devido ao 

crescimento de sua produção, tornou-se a maior bacia leiteira do estado, mantendo-se 

até os dias atuais como polo industrial de laticínios (Itambé e Produtos Sete).  

 

O quinto foi o Ciclo dos calcários, marmorizados e da Ardósia – O 

desenvolvimento dessa atividade mineradora, para produção de blocos de mármore, 
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calçada portuguesa, brita e cal, principalmente, tal vulto se deu na década de 1980  

dando origem a um ciclo independente. 

O sexto foi o Ciclo da calcinação – A partir do desdobramento do ciclo anterior, 

tendo atingido seu auge em meados da década de 1980. Sete Lagoas manteve-se por 

muitos anos, como um dos maiores centros fornecedores de cal do país. 

 

O sétimo é o Ciclo do Ferro Gusa – Com início por volta de 1960, tomou grande 

impulso na década de 1970 e 1980, permanecendo até os dias atuais como o maior 

polo guseiro nacional, sendo essa atividade de grande importância na economia local. 

 

O oitavo e último ciclo foi formado pelas indústrias de autopeças e montadoras da 

Iveco – Iniciou na década de 1980, com a entrada em funcionamento de indústrias de 

autopeças fornecedoras da Fiat. Esse ciclo ganhou força, principalmente, após a 

instalação da montadora IVECO em Sete Lagoas no ano 2000. 

 

Nogueira (1999) reorganiza os ciclos em apenas três. Consideramos os mais 

decisivos para explicar o crescimento da economia local e regional e do espaço 

urbano. São eles: 

 

O primeiro, remonta há 90 anos: deu-se quando da implantação dos trilhos 
da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB)... Na época, empregos foram 
gerados, a cidade conheceu sua primeira expansão urbana e o padrão de 
vida da população melhorou.O segundo iniciou-se nos anos 60 e 
representou uma fase mais duradoura de desenvolvimento para a cidade. É 
que, nessa época, surgiram as primeiras indústrias siderúrgicas, as quais 
convivem até hoje como a base do setor produtivo municipal.Sete Lagoas 
está hoje em seu terceiro estágio de desenvolvimento econômico. Trata-se 
da diversificação industrial, mas com fortes tendências para a concentração 
nos meios automotivos e de autopeças. (NOGUEIRA, 1999, p.35) 

 

Hoje, a cidade de Sete Lagoas pertence à mesorregião Metropolitana de Belo 

Horizonte com doze microrregiões. A de Sete Lagoas abrange 19 municípios (Mapa 

1): Araçaí, Baldim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo, 

Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jaboticatubas, Maravilhas, Matozinhos, 

Papagaios, Paraopeba, Pequi, Prudente de Morais, Santana do Pirapama, Santana 

do Riacho e Sete Lagoas (sede). (IBGE, 2012) 
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Figura 3– Mapa da Microrregião de Sete Lagoas 

 

 
Fonte: IBGE 

 

 

4.2 A Implantação e o Crescimento da Iveco 

 

 

Até o final dos anos 60, o dinamismo da economia mineira era liderado pela indústria 

de transformação e mineração, uma significativa contribuição à economia nacional 

como um todo. Inicia-se, nesta década, um processo de unificação institucional de 

apoio e de promoção industrial por parte do governo estadual. Este conjunto de 

iniciativas lideradas pelo Estado serviu de modelo para outros membros da 

Federação. A nova estratégia estadual de desenvolvimento tinha três propósitos: 

Promover o Estado no exterior, financiar empresas privadas (mineiras, brasileiras e 

estrangeiras) e fornecer consultoria econômica e assistência às empresas 

interessadas em instalar-se no estado, por intermédio do Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (BDMG), do Instituto de Desenvolvimento Industrial (INDI) e de 
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Companhia de Distritos Industriais (CDI). 

 

Minas, depois de alguns anos de baixo crescimento,passou a experimentar um 

processo intenso de transformação, ao estimular o desenvolvimento do setor 

secundário.Em razão disto, o Estado passou a ocupar pela primeira vez em sua 

história, depois da independência do Brasil, a segunda posição na distribuição 

setorial do PIB, liderado pelo setor manufatureiro. Tais mudanças alteraram o perfil 

de desenvolvimento do Estado, que passou a ter uma maior integração com a 

economia nacional e internacional a partir dos anos 70. (BDMG, 1968) 

 

Nos anos 1970, Minas Gerais teve um crescimento do PIB de 12,1% contra o 

aumento de 4,5% do PIB brasileiro, um dos maiores ganhos do país. A existência de 

recursos naturais abundantes, a disponibilidade de infraestrutura econômica e a 

privilegiada posição geográfica do Estado, adicionados a um esquema de incentivos 

fiscais e o apoio institucional à industrialização, foram apontados como os principais 

fatores responsáveis pelo crescimento de Minas neste período. (DINIZ, 1981) 

 

Segundo este autor, Minas passou a ocupar posição privilegiada dentro das grandes 

metas do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), destacando-se neste 

contexto, o papel decisivo do governo estadual e de suas agências de fomento na 

definição locacional de novos investimentos. O Estado atraía para a região novas 

empresas que geraram 9.600 novos empregos.Dentre elas, veio a Fiat Automóveis e 

outras multinacionais ligadas ao setor minero metalúrgico. Ainda segundo Diniz 

(1981), o sistema BDMG e INDI transformou Minas em um “paraíso” das 

multinacionais. 

 

Pelo Informativo Municipal de Betim (2010), foi assinado em 1973 um acordo com o 

governo mineiro, que tratava da instalação de uma unidade fabril de empresa de 

grande porte. Em virtude deste acordo, a Fiat Automóveis passou a operar em 

Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, a partir de 1976. Além 

de oferecer vantagens fiscais temporárias, o governo mineiro foi avalista dos 

empréstimos bancários internacionais, federais e estaduais. O governo federal 

concedeu à Fiat Automóveis, liberdade na remessa de lucros e isenção de impostos 
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por dez anos. O Estado de Minas também ofereceu à empresa o terreno de dois 

milhões de metros quadrados com toda infraestrutura, a ser pago em quarenta anos 

sem correção monetária. Em contrapartida, o Estado ficou com uma participação de 

45% no capital social da Fiat Automóveis, de início fixado em 231 milhões de dólares 

e elevado a 340 milhões de dólares por novo acordo em 1975. 

 

Os anos 80 foram marcados por um ponto de inflexão no processo de 

industrialização tanto no mineiro como no brasileiro devido à crise do petróleo, dos 

juros e à alta da inflação que modificaram o cenário de incentivos macroeconômicos 

e induziram mudanças significativas na forma como mercados e as empresas 

funcionavam. A estratégia de ajustamento do governo à época foi de implementar 

um modelo de crescimento liderado pelas exportações. E a economia mineira 

conseguiu crescer acima da média brasileira, graças ao reflexo de sua opção pelo 

modelo exportador. (BAER, 2010) 

 

Nos anos 90, a economia mundial, passa por profundas transformações, devido à 

terceira revolução tecnológica que alterou o padrão locacional industrial associado 

aos movimentos de concentração e dispersão de diferentes segmentos e promoveu 

qualitativamente as interconexões entre as economias nacionais e internacionais, 

consolidando a chamada “globalização produtiva, financeira e comercial”. Em Minas, 

esse novo paradigma industrial influenciou a consolidação do arranjo da Fiat e 

estimulou a instalação das fábricas da Mercedes Benz e da IVECO em 

Minas(BDMG, 1968). 

 

O padrão de crescimento observado nos anos 90 acentuou uma concentração 

macro espacial nas regiões Central, Sul e Triângulo Mineiro. Destaca-se a 

concentração industrial e urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 

um conjunto de cidades médias, entre elas: Divinópolis, Sete Lagoas e Conselheiro 

Lafaiete, na região Central; Uberaba e Uberlândia, no triângulo, e Pouso Alegre, 

Três Corações e Guaxupé ao Sul de Minas. (BDMG, 1968). 
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A IVECO foi constituída em 1975, quando cinco empresas (Fiat Veicoli, Lancia e OM, 

da Itália; Unic, da França; e Magirus Deutz, da Alemanha) se juntaram para formar a 

Industrial Vehicles Corporation. Desde então, o crescimento da IVECO foi contínuo. Em 

1986, comprou duas importantes fabricantes europeias: a Astra alemã, que produz 

caminhões especiais para trabalhos fora de estrada, e toda operação da Ford Truck na 

Europa. Em 1991, a IVECO expandiu-se ainda mais, ao adquirir a montadora inglesa 

Seddon Atkinson e a grande empresa espanhola, a Pegaso. Adquiriu em 2001 as 

operações de ônibus da Renault, criando a partir daí a Irisbus, que é a hoje maior 

montadora de ônibus da Europa. (Biblioteca Publica Dr. Avellar 1990) 

 

Como consequência das políticas de abertura econômica ocorridas no Brasil na 

última década do século XX, foi estimulada a entrada de grandes investimentos nas 

cidades de médio porte, que detêm localização privilegiada, infraestrutura básica, 

mão de obra barata e qualificada e infraestrutura de transporte. Há outro fator 

relevante: a proximidade dos mercados consumidores interno dos países do 

Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. Como parte da estratégia de expansão da 

empresa italiana em busca de mercados potenciais, a IVECO direcionou seus 

investimentos para o MERCOSUL, já que no Brasil desde 1997 na cidade de Betim, 

nas instalações da Fiat Automóveis, dedica-se à comercialização de caminhões e 

ônibus. Em 2000 a partir da criação da Joint venture IVECO MERCOSUL e Fiat do 

Brasil, inaugurou-se em Sete Lagoas sua nova fábrica de caminhões e ônibus. Esta 

nova iniciativa ajudou a consolidar o Grupo Fiat no Brasil.  

 

Do mesmo modo que o ciclo econômico da ferrovia abriu as portas do século XX 

para Sete Lagoas, a indústria automobilística abriu as portas do século XXI um novo 

processo de desenvolvimento para a cidade. Com a instalação da fábrica da IVECO, 

a promessa não foi somente de mais empregos imediatos. Os investimentos no 

plano industrial foram de US$ 240 milhões para a instalação da montadora e mais 

US$ 35 milhões de dólares para a implantação de uma fábrica de motores anexa.  

 

A previsão era que a indústria oferecesse mil empregos diretos, com a expectativa de 

geração de dois mil empregos indiretos. Estes dois centros de produção atenderão ao 
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mercado do MERCOSUL e fornecerão novas opções de exportação para outros países 

da América Latina, bem como para outros continentes. Os investimentos nas duas 

fábricas foram integrados aos investimentos comercias para a construção de uma rede 

completa de 52 revendedores, que comercializarão toda a gama de veículos, além de 

uma rede de 100 pontos de assistência técnica em todo o Brasil. 

 

A população de Sete Lagoas recebeu bem a chegada da IVECO em função de 

maiores possibilidades de emprego, trabalho e renda, da melhoria das condições de 

vida da população de uma forma geral. Esperavam maior desenvolvimento do 

comércio, inauguração de faculdades, farmácias, supermercados e outros serviços  

da produção local. Além disso, a atração de novas indústrias e empresas que a 

instalação de uma nova indústria automobilística costuma provocar. 

 

Por outro lado, deve-se ressaltar que uma parte da população Sete lagoana 

preocupou-se com o impacto que a cidade sofreria com a implantação da IVECO em 

termos de crescimento populacional, conforme destaca se na reportagem do 

arquiteto Flávio Rodrigues no Jornal Sete Dias (2000). Segundo ele, a cidade gastou 

133 anos para reunir seus quase 200 mil habitantes, ao redor de suas lagoas, numa 

belíssima região calcária de cerrado. Por fim, completa que o “crescimento 

populacional que adviria da instalação da Iveco, não pode ser entendido como 

sinônimo de crescimento de economia, de qualidade de vida, de aumento de renda, 

de melhoria nos índices de desenvolvimento humano”.(Jornal Sete Dias, 

14/12/2000,p.4) 

 

Tal preocupação não era infundada porque poderia ocorrer em Sete Lagoas o 

mesmo ocorrido em Betim com a instalação da FIAT em 1976. O crescimento do PIB 

total do município foi expressivo 7,53% ao ano, mas insuficiente frente ao 

crescimento populacional que a montadora italiana provocou. Depois de sua 

instalação, o crescimento do PIB por habitante foi negativo. Betim atraiu mais gente 

do que do que produziu riquezas. Rodrigues afirma, que na citada reportagem, que 

se a população Sete lagoana quiser assegurar os benefícios sociais do novo 

momento econômico e continuar tendo motivos para tanto otimismo, terão que rever 

suas metas e mudar seus planos para o futuro. 
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Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas à 

época, Alberto Medioli, para preparar a cidade para o alto nível de tecnologia com a 

chegada da IVECO e garantir a utilização da mão de obra local, era necessário 

desenvolver projetos de qualificação profissional mediante a realização de palestras 

específicas e pequenos cursos de treinamento destinados ao segmento empresarial. 

 

A instalação da montadora, de autopeças e de outras indústrias fornecedoras 

acenava para um leque indiscutível de crescimento nos mais diversos setores 

gerando um grande número de novos empregos, fruto dos novos investimentos. Um 

desses setores era o habitacional. Com a participação ativa da Caixa Econômica 

Federal, novos contratos habitacionais foram assinados totalizando R$ 9 milhões de 

reais de investimentos que irrigaram a economia local, desde a venda de material de 

construção até a geração de mais empregos para trabalhadores nesse setor, ao 

reativar a cadeia produtiva e ao estimular o crescimento dos demais ramos, o 

primário, o secundário e o terciário.(JORNAL SETE DIAS, 1998) 

 

Os habitantes do município e região, ao receber a IVECO, tinham a expectativa que 

ela iria abrir um novo ciclo de desenvolvimento econômico na cidade. A inauguração 

oficial da fábrica ocorreu em 10 de Novembro de 2000, contando com a presença de 

diretores internacionais do Grupo Fiat, do presidente da Republica, empresários, 

industriais, investidores, representantes de entidades técnicas e personalidades 

políticas. (Biblioteca Publica Dr. Avellar 1999) 

 

Segundo dados da Biblioteca Pública Dr. Avellar, no discurso de Florêncio Callejo, o 

Diretor Superintendente da Iveco no Brasil destacou que escolha de Sete Lagoas 

para instalação da fábrica deveu-se à estrutura viária e ferroviária, ao sistema de 

comunicações e a outros fatores de ordem técnica. Quanto aos compromissos para 

com a comunidade, ressaltou que os investimentos efetuados na montagem do 

complexo industrial integrado da IVECO, eram embasados em conceitos 

sustentáveis, em nova tecnologia e preservação ambiental.  

 

O processo de reciclagem dos resíduos iniciou na Ilha Ecológica, onde seriam 
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devidamente tratados os resíduos sólidos gerados no processo produtivo. Além 

disso, na Ilha, são processados 100% dos resíduos líquidos em duas estações de 

tratamento de efluentes. O Diretor Superintendente reafirmava assim a confiança 

dos investidores italianos no mercado nacional, consolidando mais um polo da 

indústria automobilística do país com sede em Minas Gerais. 

 

Ainda na solenidade, o prefeito de Sete Lagoas, Marcelo Cecé, informou que a 

cidade encontrava se na primeira posição entre os municípios mineiros na 

arrecadação de ICMS. “Em apenas dois anos, nossa arrecadação cresceu 140%. 

Desde a implantação da pedra fundamental da Iveco na cidade, há dois anos, 

solicitei ao presidente mundial da Fiat, Paollo Cantarella, que adotasse a fábrica na 

cidade como a sede da Iveco no Brasil. A partir daí, com a importação dos veículos a 

arrecadação de Sete Lagoas vem subindo muito, porque todos os veículos 

importados estão aqui sendo faturados pela sede da Iveco”. (JORNAL SETE DIAS, 

14/12/2000, p.4)  

 

De acordo com o relato do diretor do setor Administrativo e Financeiro da 

Montadora,Sr. Guilherme Andrade, em entrevista feita pela autora em 18 de dezembro 

de 2012, o motivo principal da IVECO na escolha de Sete Lagoas para sua instalação, 

relaciona-se à localização da cidade face aos demais centros. Está próxima de Belo 

Horizonte e possui uma infraestrutura logística adequada que é um facilitador tanto 

para o abastecimento de matérias primas e de insumos quanto em termos de 

comercialização dos produtos.  

 

Outras cidades foram, segundo Andrade, pesquisadas à época como possíveis 

candidatas à fábrica.  Em Minas Gerais, foi avaliada a cidade de Ouro Branco e 

outras cidades no Paraná e em outros estados. Na opção por Sete Lagoas pesou 

também o fato de ser parte do ser Grupo Fiat que já atuava em Minas Gerais. A 

proximidade de localização da Iveco facilitava todo o funcionamento do 

conglomerado em termos gerenciais, comerciais e financeiros. 
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Quanto aos incentivos negociados com o governo do estado, o Sr. Andrade ressalta 

que o principal foi a construção da infraestrutura para a localização da fábrica que 

inclui obras de terraplenagem, água, esgoto, iluminação energia. O estado de Minas 

não doou o terreno de 2,3 milhões de metros quadrados para a IVECO. Ele cedeu o 

direito de uso do terreno à Fiat Automóveis que, por sua vez, fez um contrato de sub 

comodato com a IVECO. 

 

Outro incentivo foi o programa de recolhimento do ICMS gerado e devido pela 

montadora. Uma parcela do ICMS a ser recolhido pela Iveco foi refinanciada a prazo 

longo.Com isto, a montadora obteve um benefício financeiro e fiscal significativo que 

serviu de incentivo para se instalarem Sete Lagoas, Minas Gerais.  O 

refinanciamento do ICMS significa que seu recolhimento dar-se-á em um prazo pré-

determinado, sem cobrança de juros e de correção monetária. Assim, a montadora 

só pagará 30% do ICMS que deveria ser recolhido com a venda de cada veículo. O 

saldo de 70% do ICMS devido, a montadora só o pagará 10 anos depois, contados a 

partir do fato gerador. 

 

Em relação ao plano de negócio e ao projeto de investimento proposto pela IVECO 

ao governo de Minas, foi destacada, inicialmente a construção de uma fábrica de 

comerciais leves, mas não se fazia referência à fabricação de caminhões pesados, e 

de médios como o “Ducato” (um artefato Fiat) e o “Daily” (um produto da IVECO). 

 

Quanto à mão de obra utilizada na linha de montagem, Andrade, informou que 99% 

dela foi contratada em Sete Lagoas e região. Os trabalhadores do setor operacional 

foram devidamente treinados em Sete Lagoas já que não havia profissionais locais 

com experiência na indústria automobilística, uma vez que a mão de obra local era 

mais utilizada na indústria do Ferro Gusa e na agricultura.  

 

Os técnicos empregados na parte administrativa foram contatados fora da região de 

Sete Lagoas. Alguns vieram de outras empresas e outros da própria Fiat 

Automóveis. A IVECO começou a produzir vans e os primeiros comerciais leves logo 

no início de sua operação, tendo produzido seu primeiro em setembro de 2000, que 
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até hoje serve de ambulância para seus funcionários. 

Ainda, segundo o Sr. Andrade e em virtude do “tourn over”, a contratação de 

profissionais de Sete Lagoas para os setores administrativos e de engenharia da 

Iveco, foi aumentando ao longo da primeira década de seu funcionamento. Como 

não existia nenhuma escola de engenharia em Sete Lagoas devido à dificuldade de 

contratar engenheiros e outros técnicos, a Iveco associou-se à UNIFEMM (Centro 

Universitário de Sete Lagoas) e à Associação Comercial e Industrial, para organizar 

o desenho do curso de engenharia de produção, o primeiro a funcionar em Sete 

Lagoas. Vários profissionais da montadora tornaram-se professores da escola. 

Desta forma, a Iveco contribuiu para o crescimento de Sete Lagoas, como cidade 

universitária.  Além de formar mão de obra qualificada num setor de carência de 

profissionais, a escola de engenharia criou oportunidades de emprego e estágio 

para os novos profissionais nesta área. 

 

No ano 2004, com a percepção das mudanças na configuração do mercado latino 

americano e brasileiro, os diretores da Iveco decidiram produzir os caminhões 

pesados na sede da empresa em Minas Gerais. Com a implementação da produção, 

sua capacidade produtiva evoluiu de forma rápida, para atender as novas demandas 

do mercado e a montadora foi expandindo a capacidade produtiva da fábrica em 

cumprimento de novas metas e no atendimento de novos clientes. Segundo o Sr. 

Andrade, para cada emprego direto criado pela indústria automobilística são 

gerados, em média dezessete empregos indiretos, sem contar com o efeito 

multiplicador de novos empregos que sua cadeia produtiva provoca. 

 

Para ele, a IVECO não criou uma nova cadeia produtiva em Sete Lagoas para 

abastecer a montadora de autopeças, porque ela utilizou os fornecedores já 

existentes que atendiam à Fiat Automóveis. Ela apenas aumentou a demanda aos 

antigos fornecedores e parte dela foi atendida por novas indústrias que se 

estabeleceram em Sete Lagoas após sua instalação.  

 

Em 2006, a Iveco deu início a um novo plano de investimentos de R$570 milhões, 

multiplicando suas vendas cinco vezes mais, alcançando em 2010, um total de 

16.000 caminhões produzidos. Como parte do plano de investimentos em 2008, 
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inaugurou o Centro de Desenvolvimento de Produto em Sete Lagoas, o primeiro da 

Iveco fora da Europa, que consiste na análise de projetos de todas as famílias de 

produtos Iveco e testes de novas tecnologias de combustíveis alternativos. 

 

O centro é formado por trezentos engenheiros e técnicos que são responsáveis por 

desenvolver os futuros produtos da montadora para o mercado brasileiro e latino 

americano. Já em 2009, inaugurou mais uma unidade produtiva de caminhões 

pesados em Sete Lagoas, aumentando a capacidade de produção da fábrica para 

70 mil unidades /ano. 

 

Para dar suporte à sua produção, a Iveco participará da construção de um 

condomínio de fornecedores que será instalado ao lado do complexo industrial da 

montadora em Sete Lagoas. A planta deverá receber, em uma primeira fase, 14 

empresas de autopeças para montar subconjuntos que serão entregues à 

montadora no sistema Just in time, usado nas linhas de produção dos seus vários 

modelos de veículos. 

 

“Este novo projeto faz parte do plano de expansão da Iveco no Brasil. Vai 

potencializar nossa capacidade produtiva, gerando maior eficiência e 

competitividade”, explica o presidente da Iveco Latin América, Marco Mazzu. “Além 

disso, os ganhos de sinergia logística e flexibilidade produtiva aumentarão a 

velocidade da Iveco em responder às demandas dos clientes, que cada vez mais 

querem produtos feitos de acordo com suas necessidades específicas”, acrescenta. 

(www.iveco.com.br) 

 

As 14 empresas da primeira fase de instalação do novo condomínio realizarão a 

montagem de painéis de instrumentos, chassis, pneus e rodas, eixos, bancos, 

chicotes elétricos, cardans, entre outros, além da montagem de subconjuntos de 

peças metálicas soldadas, de sistemas de suspensão, exaustão, refrigeração, e 

injeção de peças plásticas e pintura de peças avulsas estampadas. 

 

O novo condomínio prevê investimentos da ordem de R$ 60 milhões a ser feitos 

pelos novos fornecedores da montadora. Deve gerar 600 empregos diretos, quando 



65 
 

 
 

passar a operar em plena carga. A montadora fechou um acordo de parceria com a 

Codemig (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais), que será responsável 

pelas obras de terraplenagem, pavimentação, saneamento básico, drenagem das 

águas pluviais, entre outras. 

 

A primeira fase, antes da entrada em operação, durará cerca de 11 meses, três para 

licitação e oito para a realização das obras. Cumprindo o cronograma, o condomínio 

entrou em operação no final de 2011. Uma segunda fase está prevista, mas sem 

data para ser iniciada. Em sua primeira fase, o condomínio ocupará uma área de 

156 mil metros quadrados, sendo 95 mil de área reservada às empresas e 52 mil de 

sistema viário, área verde e áreas comunitárias. Uma área específica de 10 mil 

metros quadrados será reservada para uma “ilha ecológica”, que realizará 

tratamento ambientalmente correto de efluentes e resíduos industriais. 

 

Este movimento desencadeado pela Iveco é semelhante ao ocorrido nas décadas, 

de 1980 e 1990, quando a Fiat Automóveis, em Betim, estimulou a chegada de 

fornecedores nas proximidades de sua fábrica, num processo que ficou conhecido 

como o da mineirização da companhia italiana. 

 

Em 2010, dando continuidade à sua expansão no Brasil, abriu as portas em 

Sorocaba (SP) com o novo Centro de Operações de Peças Iveco (COPI). Com 10 

mil m² de área construída e 100 mil m3 para o armazenamento de peças, o COPI foi 

construído para atender o cliente Iveco com “a peça certa, na qualidade certa, no 

lugar certo, no tempo certo”, conforme preconizado pelo World Class Logistics 

(WCL) do Grupo Fiat, totalizando nele um investimento de R$ 30 milhões. 

 

 

4.2.1A Visão e Missão da empresa 

 

 

A IVECO desenvolve sua gestão administrativa a partir de uma estrutura 

organizacional que contempla o CEO regional e demais departamentos 

responsáveis pelo planejamento de estratégias e execução de atividades que 
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definem o ramo e o negócio da organização. Para isto se baseia nas premissas 

destacadas no quadro 6. 

 

Quadro 5– Missão, Visão, Valores 
 
Missão  

Crescer de maneira sustentável, orientada para o cliente; 

Visão  

Ser a melhor do mercado em produtos e serviços inovadores e eficiente, ótimo 

relacionamento com os clientes e a prática da sustentabilidade. 

Valores 

 Sustentabilidade – Respeitarmos os princípios econômicos, ambientais e 
sociais; 

 Confiabilidade – Entregarmos o que prometemos em termos de produtos, 
serviços e atendimento; 

 Compromisso – Com a inovação e a melhoria contínua de produtos e serviços; 
 Espírito de equipe - Funcionários, fornecedores, de alers e clientes. Um time 

focado em resultados; 
 Performance – Produtos e serviços que agregam valor aos negócios de nossos 

clientes. 
Fonte: www.iveco.com.br 

 

A Iveco é constituída por 17 departamentos, distribuídos nos polos de Nova Lima e 

Sete Lagoas, totalizando 3.550 colaboradores, distribuídos conforme organograma 

representado na figura a seguir. 
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Figura 4 - Organograma Iveco 

 
Fonte: www.iveco.com.br (2012) 

 

Figura 5 - Complexo Industrial IVECO – Sete Lagoas/MG 

 

Fonte: Site da empresa 
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Figura 6 - Mix de Produtos da empresa Iveco 

Fonte: Site da empresa 

 

O programa de sustentabilidade da Iveco, implantado em 2007, teve como objetivo a 

promoção de ações de curto e longo prazo em benefício da comunidade, clientes, 

funcionários e fornecedores.  Vai além da preservação do meio ambiente e chega 

até o fortalecimento da cidadania e sustentabilidade.  

 

Sustentado por três grandes pilares: econômico, social e ambiental, o Próximo 

Passo irá patrocinar ações em comunidades próximas à fábrica em Sete Lagoas. 

 

 Pilar econômico:Aperfeiçoar os recursos é o ponto de partida da 

sustentabilidade da Iveco. A partir daí, ela gera benefícios econômicos para a 

empresa e para a comunidade. 

 Pilar social: A Iveco atua nas comunidades da sua área de influência com 

programas de desenvolvimento social. 

 Pilar ambiental: A Iveco não só desenvolve tecnologia para diminuir a emissão 

de poluentes, como também é pioneira no desenvolvimento. 
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Suas ações envolvem o uso racional dos recursos, reciclagem, ética, cidadania, 

capacitação e desenvolvimento. Por meio do Próximo Passo, a Iveco patrocina os 

seguintes projetos: 

 

 Cursos de capacitação profissional e educação ambiental; 

 Mapeamento cultural do bairro Cidade de Deus (Sete Lagoas – MG) e diversas 

oficinas culturais; 

 Jornal Próximo Passo – divulgar ações da Iveco, cursos, dicas e eventos para a 

comunidade; 

 Gincanas Ecológicas – conscientização de forma lúdica dos moradores do bairro 

Cidade de Deus; 

 Ilha Ecológica – reciclagem de 93% do resíduo sólido gerado e reaproveitamento 

de 10% da água utilizada; 

 Literata – discute o papel da literatura no desenvolvimento humano e sua 

abrangência;  

 Esporte na Cidade – promovido através da Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto 

tem como objetivo formar atletas e promover a saúde, a socialização e a inclusão 

social para cerca de 300 alunos da rede pública de Sete Lagoas; 

 SEI – projeto Socio educativo Integrado, do Fundo da Infância e Adolescência 

(FIA),  

 Test Drive Solidário – a cada test drive realizado durante o lançamento de um 

caminhão, uma cesta básica é doada a comunidades carentes próximas ao local 

onde acontece o evento; 

 Teatro Redenção – patrocínio da restauração do teatro, um dos imóveis mais 

importantes do patrimônio histórico de Sete Lagoas; 

 Projeto Ciências – projeto com foco no desenvolvimento ambiental em parceria 

com o Instituto de Arte contemporânea Inhotim. 

 

 

4.2.2 Evolução de produção da Iveco, vendas internas e exportação 

 

 

A vocação econômica de Sete Lagoas já era industrial antes da implantação da 
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montadora, pois já existiam as indústrias de Ferro Gusa e a Têxtil; porém em uma 

dimensão menor. Com a chegada da Iveco, a vocação industrial da cidade ganhou 

uma maior dimensão, possibilitando a diversificação de suas atividades fabris. É, 

hoje, um tecido industrial mais rigoroso, permitindo maior abertura às inovações e 

maior adaptabilidade às mudanças. Isto proporciona uma maior flexibilidade à 

economia da região frente às oscilações dos mercados e às crises econômicas, 

internas e externas. 

 

Novas plantas industriais surgiram em Sete Lagoas, mesmo não sendo ligadas ao 

ramo automotivo, a fábrica da Caterpillar foi para a cidade para, produzir 

locomotivas, porque Sete Lagoas tornou-se, a partir da Iveco, um polo industrial 

diferenciado do era antes de 2000. Isto favoreceu a vinda de outros fornecedores, 

pela sua infra estrutura, pela qualidade de sua mão de obra e por centro universitário 

diferenciado, características estas inexistentes 10 anos atrás. 

 

Pelos dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores), no intervalo do ano de 2000 e 2010, todos os produtos 

comercializados pela Iveco apresentaram crescimento significativo na produção, 

aumentando cerca de 19 vezes à produção inicial conforme Tabela1. 

 

Tabela 1 - Evolução da Produção dos Produtos Iveco 
 
Produção 
Production 

Unidades/Units 
ANO 
Year 

COMERCIAIS LEVES 
Light Commercials 

CAMINHÕES 
Trucks 

ÔNIBUS 
Buses 

TOTAL 
Total 

2000 2 848 130 980 
2001 527 3.962 252 4.741 
2002 - 2.599 443 3,042 
2003 231 1.589 773 2.593 
2004 190 3.548 297 4.035 
2005 829 3.465 337 4.631 
2006 586 2.784 135 3.505 
2007 726 5.258 205 6.189 
2008 2.213 12.803 568 15.584 
2009 2.454 7.508 944 10.906 
2010 3.651 14.122 1.074 18.847 

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira - Anfavea / 2012 

 



72 
 

 
 

Na tabela 2, nota-se que no ano de 1997 até o final de 2000, a Iveco processou 

importações de veículos completos e montados, aumentando a arrecadação de ICMS 

para Sete Lagoas, porém em 2001 este número começa a decrescer, em virtude da 

produção de veículos leves e caminhões pela montadora no mercado nacional.   

Tabela 2 - Evolução das Vendas de Importados no mercado Nacional pela Iveco 
 
Vendas internas de importados no atacado 
Domestic wholesale of nationally manufactured  vehicles 

Unidades/Units 

ANO 
Year 

COMERCIAIS LEVES 
Light Commercials 

CAMINHÕES 
Trucks 

TOTAL 
Total 

1997 - 46 46 
1998 - 1307 1.307 
1999 - 3.101 3.101 
2000 189 3.270 3.459 
2001 116 809 925 
2002 - 1.064 1.064 
2003 - 583 583 
2004 - 779 779 
2005 - 207 207 
2006 - 143 143 
2007 - 78 78 
2008 - 798 798 
2009 - 1.082 1.082 
2010 - 1.203 1.203 
2011 - 86 86 

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira - Anfavea / 2012 

 

Na tabela 03, apresentam-se a evolução dos produtos fabricados internamente e 

vendidos no mercado nacional, demonstrando assim a participação da mão de obra 

Sete lagoana, na evolução do faturamento da empresa. 

 

Tabela 3 - Evolução das Vendas de Nacionais da Iveco 
 

Vendas internas de nacionais no atacado  
Domestic wholesale of nationally manufactured  vehicles  

Unidades/Units 
ANO 
Year 

COMERCIAIS LEVES 
Light Commercials 

CAMINHÕES 
Trucks 

ÔNIBUS 
Buses 

TOTAL 
Total 

2000 - 578 - 578 

2001 266 3.209 142 3.617 

2002 36 2.454 527 3.017 

2003 265 1.400 681 2.346 

2004 445 3.518 315 4.278 

2005 720 3.078 338 4.136 

2006 517 2.277 198 2.992 

2007 761 5.422 141 6.324 

2008 1.972 9.245 38 11.255 

2009 2.137 6.728 640 9.505 
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2010 3.405 12.336 1.035 16.776 

2011 4.946 14.160 1.393 20.499 

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira - Anfavea / 2012 
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Na tabela 4 referente à evolução das exportações, observa-se que já a partir de 

2001 iniciaram as vendas para o mercado externo, atendendo principalmente o 

mercado Argentino e Venezuelano.  

 
Tabela 4- Evolução Exportações da Iveco 

 
Exportações  
Exports 

Unidades/Units 
ANO 
Year 

COMERCIAIS LEVES 
Light Commercials 

CAMINHÕES 
Trucks 

ÔNIBUS 
Buses 

TOTAL 
Total 

2001 140 993 228 1.361 
2002 - 477 308 785 
2003 - 481 186 667 
2004 9 1.182 246 1.436 
2005 6 1.918 337 2.261 
2006 1.036 1.524 164 2.724 
2007 637 1.715 145 2.497 
2008 229 2.365 582 3.176 
2009 136 1.647 300 2.083 
2010 521 1.871 133 2.525 
2011 ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA 

* ND/NA · Não Disponível./ Not Available. 

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira - Anfavea / 2012 

 

Nos próximos itens será analisada a contribuição da Iveco para o crescimento 

econômico e desenvolvimento social de Sete Lagoas e região no período em estudo. 

 

 

4.3 O impacto da Iveco no Desenvolvimento de Sete Lagoas e Região 

 

 

O impacto da Iveco no desenvolvimento de Sete Lagoas e Região será médio 

pelo uso do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Este é o 

resultado de um estudo desenvolvido pela Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro, que analisa o desenvolvimento dos municípios por três variáveis: 

Emprego e Renda, Educação e Saúde, utilizando, exclusivamente, estatísticas 

públicas oficiais. As fontes primárias de seus dados provêm dos Ministérios do 

Trabalho e Emprego, da Educação e da Saúde.(IFDM, 2012) 
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4.3.1 Evolução do crescimento de Sete Lagoas e Região entre 2000 e 2010 

 

 

Aplica-se agora, os dados obtidos pelo índice Firjan para medir o impacto da Iveco 

no crescimento de Sete Lagoas e Região. Tendo por base a situação em 2000 

quando a empresa iniciou suas atividades e o progresso verificado em 2010, dez 

anos depois de sua implantação. Inicia-se a análise pela variação do PIB. A seguir 

pelo PIB per capita, taxa de desemprego, taxa de crescimento, a evolução do Índice 

de Gini, o cálculo do IFDM Emprego e Renda da população dos municípios que 

compõem a microrregião de Sete Lagoas.  

 

Conforme verificado na tabela 5, a oscilação na evolução do PIB total pode estar 

relacionada às atividades econômicas realizadas no município. Aqueles que 

possuam maior intensidade na formação do produto no setor industrial e no setor de 

serviços, tendem a apresentar um resultado melhor em termos de consolidação do 

produto interno bruto. 

 

Com base nestes números, é possível constatar a evolução da economia dos 

municípios no período de 2000 e 2010. Isto auxiliará na compreensão da 

contribuição da Iveco para o crescimento econômico da região estudada, uma vez 

que a implantação de uma indústria automobilística desencadeia a geração de 

empregos diretos no setor e indiretos em outros: no primário e no secundário. 
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Tabela 5 -Evolução PIB da Mesorregião de Sete Lagoas por Município 2000 e 2010 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

MUNICÍPIO Ano Base 2000 Situação em 2010 

Araçaí                    7.871,88                30.579,12  

Baldim                  19.659,28                67.481,58  

Cachoeira da Prata                  20.560,28                29.878,29  

Caetanópolis                  46.948,98               108.293,90  

Capim Branco                  16.925,45                71.611,42  

Cordisburgo                  28.134,54                69.006,92  

Fortuna de Minas                  10.599,17                25.950,87  

Funilândia                  10.726,24                31.676,14  

Inhaúma                  21.820,80                77.568,65  

Jaboticatubas                  34.975,63               108.530,24  

Jequitibá                  19.239,08                59.578,54  

Maravilhas                  20.885,97                86.958,24  

Matozinhos                 183.932,15               651.034,80  

Papagaios                  54.158,60               191.298,68  

Paraopeba                  79.663,25               327.563,16  

Pequi                  16.469,43                44.314,22  

Prudente de Morais                  33.307,96                74.191,85  

Santana de Pirapama                  21.263,97                73.181,10  

Santana do Riacho                    6.897,06                25.492,52  

Sete Lagoas              1.002.255,06            5.733.893,78  

MINAS GERAIS          100.612.292,92        351.380.905,10  

Fonte: IMRS 2010 

 

Conforme pode ser visualizado, na tabela 6, as taxas de crescimento anual de 

alguns municípios, tiveram variação negativa no PIB em 2008 em relação a 2007. 

Esta redução está associada à crise internacional ocorrida em 2008. Porém em 2009 

esta situação foi revertida em muitos municípios, chamando a atenção para a 

variação positiva do crescimento do PIB, ocorrida nas cidades de Capim Branco e 

Sete Lagoas. Na primeira, o PIB passa respectivamente de -0,14% em 2009 para 

59,60% em 2010.Em Sete Lagoas, variou-se de -13,25% em 2009 para 39,72% em 

2010. Observa-se que a média de variação do crescimento do PIB nestes dois 

municípios superou a média do estado de Minas Gerais, neste mesmo período, que 

foi de 1,60% em 2009 e 22,41% em 2010. 

 

Considerando-se o PIB em 2000 com o PIB 2010 percebe-se um grande 

crescimento de todos os municípios que pertencem à mesorregião de Sete Lagoas 

com a exceção de Baldim e Cachoeira da Prata. O crescimento verificado em Capim 
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Branco passou de 7,92% em 2000 para 59,60% em 2010. Nos municípios com 

plantas industriais como Caetanópolis, Paraopeba e Sete Lagoas, o crescimento do 

PIB de 2000 a 2010 foi muito significativo. O PIB de Sete Lagoas passou de 5,30% 

em 2000 para 39,72% em 2010. Não há dúvida de que neste crescimento de 34% 

do PIB verificado na década, há o impacto da implantação da Iveco na expansão da 

economia local. 
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Tabela 6– Taxa de Crescimento Anual do PIB (em %) da Mesorregião de Sete Lagoas de 2000 a 2010 
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (em %) 

MUNICÍPIO 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Araçaí 2,98% 6,16% 14,41% 24,11% 6,00% 11,40% 5,88% 6,12% 34,26% 15,89% 24,85% 

Baldim 10,53% 16,30% 14,68% 19,45% 8,64% 11,24% 9,73% 31,98% 15,01% 8,07% -0,97% 

Cachoeira da 

Prata 
15,21% 4,37% -0,50% 4,67% 30,36% -8,89% 23,91% 17,68% -5,24% -15,35% -3,76% 

Caetanópolis 6,11% -0,45% 7,79% 11,03% 29,09% 2,64% -11,49% 3,36% 13,55% 2,84% 36,77% 

Capim Branco 7,92% 14,68% 18,43% 15,27% 3,79% 12,43% 21,38% 6,85% 12,07% -0,14% 59,60% 

Cordisburgo 9,64% 4,85% 8,96% 18,55% 7,32% 12,17% 0,19% 13,58% 20,83% 3,39% 5,80% 

Fortuna de Minas 6,02% 3,30% 15,02% 19,64% 0,98% 10,07% 3,18% 8,78% 22,68% 2,48% 9,81% 

Funilândia 6,37% 8,24% 10,61% 13,94% 5,44% 13,49% 2,75% 17,08% 20,99% 6,65% 16,57% 

Inhaúma 7,16% 7,12% 17,39% 38,76% 9,55% 15,78% -5,66% 15,01% 34,94% -4,84% 15,30% 

Jaboticatubas 12,00% 11,41% 11,06% 21,91% 8,74% 14,77% 14,55% 3,43% 16,04% 5,05% 14,12% 

Jequitibá 8,57% 4,12% 15,41% 14,28% 10,29% 11,92% -1,62% 29,21% 13,50% 7,18% 18,13% 

Maravilhas 2,16% 8,32% 41,16% 21,67% 27,13% 9,25% 19,33% 9,53% 22,76% -15,89% 19,41% 

Matozinhos 19,26% 14,55% 14,94% 16,82% 20,95% 8,59% 6,08% 7,47% 34,27% -9,21% 26,08% 

Papagaios 16,59% 19,25% 16,01% 17,29% 34,62% -1,31% 3,54% 5,27% 14,60% -1,47% 33,13% 

Paraopeba 8,55% 14,33% 20,06% 29,23% 12,23% 11,36% 7,14% 15,16% -4,71% 16,69% 35,20% 

Pequi -3,17% 3,93% 26,13% 23,31% 1,11% 16,81% -0,99% 13,09% 21,76% -3,63% 7,27% 

Prudente de 

Morais 
21,39% 12,11% 23,29% 41,19% 23,06% -17,55% -16,22% 4,62% 50,03% -36,41% 34,51% 

Santana de 

Pirapama 
0,14% 6,40% 21,53% 16,01% 6,05% 15,56% -1,43% 19,25% 24,72% 12,27% 13,74% 

Santana do 

Riacho 
3,59% 7,86% 17,17% 15,13% 14,81% 17,76% 14,48% 21,32% 12,99% 9,81% 9,04% 

Sete Lagoas 5,30% 38,94% 3,66% 21,66% 51,91% 2,98% 3,84% 37,53% 20,70% -13,35% 39,72% 

MINAS GERAIS 12,05% 10,64% 14,79% 16,47% 19,15% 8,64% 11,48% 12,36% 17,09% 1,60% 22,41% 

Fonte: Fundação João Pinheiro - Governo de Minas Gerais 
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Vasconcellos e Garcia (2004) evidenciam que a medida do PIB ou do PNB per 

capita é adotada como mecanismo para verificação da distribuição do produto 

agregado produzido pelo país entre sua população. Ele serve de indicativo da 

distribuição da renda no país. Contudo, de acordo com o PNUD (1996), utilizar 

somente o critério da distribuição do produto per capita não retrata a condição de 

desenvolvimento ou não de uma nação, pois este indicador não capta o bem estar 

da população e não informa, precisamente, como produto está sendo distribuído. 

 

O indicador renda per capita demonstra a evolução do poder aquisitivo dos 

municípios e, em contra partida,o crescimento do poder de compra da população. Na 

tabela 7nota-se que a maioria dos municípios da mesorregião de Sete Lagoas 

apresentou uma curva ascendente de crescimento neste quesito. Destacando-se os 

municípios de Jequitibá e Santana do Riacho. 

 

Tabela 7– Evolução da Renda Per Capita da Mesorregião de Sete Lagoas por 
município, 2000 e 2010 

 

RENDA PER CAPITA 

MUNICÍPIO Ano Base 2000 Ano Base 2010 % 

Araçaí 348,12 526,91 51,36 

Baldim 315,54 548,87 73,95 

Cachoeira da Prata 464,16 607,86 30,96 

Caetanópolis 462,33 600,07 29,79 

Capim Branco 362,43 574,74 58,58 

Cordisburgo 354,3 518,56 46,36 

Fortuna de Minas 342,27 553,48 61,71 

Funilândia 324,66 475,24 46,38 

Inhaúma 340,96 556,41 63,19 

Jaboticatubas 370,94 669,2 80,41 

Jequitibá 288,64 854,24 195,95 

Maravilhas 324,98 521,77 60,55 

Matozinhos 471,3 644,22 36,69 

Papagaios 457,26 498,3 8,98 

Paraopeba 435,32 557,6 28,09 

Pequi 415,8 612,42 47,29 

Prudente de Morais 344,32 543,8 57,93 

Santana de Pirapama 242,09 438,99 81,33 

Santana do Riacho 295,34 579,56 96,23 

Sete Lagoas 566,79 832,86 46,94 
Fonte: IMRS 2010 
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Percebe-se uma redução de taxa de desemprego da população a partir de 16 anos, 

em grande escala dos municípios da mesorregião de Sete Lagoas quando se 

comparam os dados de 2000 com os de 2010. Podemos inferir que tal redução 

deve-se à implantação de novas empresas em Sete Lagoas e nos municípios 

vizinhos. A chegada da Iveco criou novas oportunidades de trabalho e facultou a 

obra local para atuação em atividades industriais.  Pela tabela 8, constata-se que a 

taxa de desemprego caiu de 16,12 para 8,21 em Sete Lagoas. Para esta redução, 

houve, certamente, a contribuição da Iveco.  

 

Tabela 8-Evolução da Taxa de Desemprego da População da Mesorregião de Sete 
Lagoas a partir de 16 anos,2000 e 2010 

 
TAXA DE DESEMPREGO DA POPULAÇÃO A PARTIR DE 16 ANOS 

MUNICÍPIO Ano Base 2000 Ano Base 2010 

Araçaí - MG 4,44 5,13 

Baldim - MG 12,29 8,57 

Cachoeira da Prata - MG 13,83 10,07 

Caetanópolis - MG 11,66 8,83 

Capim Branco - MG 12,10 6,27 

Cordisburgo - MG 12,04 4,75 

Fortuna de Minas - MG 9,86 7,61 

Funilândia - MG 14,00 7,55 

Inhaúma - MG 10,84 6,92 

Jaboticatubas - MG 7,95 4,93 

Jequitibá - MG 7,93 4,60 

Maravilhas - MG 12,48 7,87 

Matozinhos - MG 18,99 9,95 

Papagaios - MG 9,42 5,77 

Paraopeba - MG 16,48 8,70 

Pequi - MG 5,19 4,53 

Prudente de Morais - MG 16,39 10,71 

Santana de Pirapama - MG 4,50 1,58 

Santana do Riacho - MG 12,63 1,78 

Sete Lagoas - MG 16,12 8,21 

MINAS GERAIS 14,72 7,87 

BRASIL 14,67 7,42 

Fonte: IBGE Censos Demográficos 2012 

 

Quando se analisa o valor de rendimento nominal médio mensal dos domicílios 

particulares apresentados na tabela 9, é possível observar que, no período de 2000 

e 2010, ocorreram grandes variações nos valores dos rendimentos em reais, 



81 
 

 
 

destacando-se a grande maioria dos municípios da mesorregião que tiveram um 

aumento superior a 100%. 

 
Tabela 9 -Valor do Rendimento Nominal Médio da Mesorregião de Sete Lagoas, 

2000 e 2010 

Variável = Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar (Reais) 

Município Ano Base 2000 Ano Base 2010 % 

Araçaí - MG 607,47  1.509,79 148,54 

Baldim - MG 604,50  1.429,26 136,44 

Cachoeira da Prata - MG 814,81  1.924,49 136,19 

Caetanópolis - MG 895,19  1.710,52 91,08 

Capim Branco - MG 675,02  1.671,23 147,58 

Cordisburgo - MG 715,31  1.422,97 98,93 

Fortuna de Minas - MG 628,15  1.517,92 141,65 

Funilândia - MG 652,30  1.252,59 92,03 

Inhaúma - MG 652,83  1.668,79 155,62 

Jaboticatubas - MG 751,67  1.870,13 148,80 

Jequitibá - MG 648,82  3.378,15 420,66 

Maravilhas - MG 644,77  1.557,37 141,54 

Matozinhos - MG 947,90  2.022,89 113,41 

Papagaios - MG 965,90  1.607,97 66,47 

Paraopeba - MG 853,52  1.806,82 111,69 

Pequi - MG 821,94  1.605,55 95,34 

Prudente de Morais - MG 671,07  1.715,53 155,64 

Santana de Pirapama - MG 502,31  1.200,17 138,93 

Santana do Riacho - MG 663,99  1.374,19 106,96 

Sete Lagoas - MG            1.119,52  2.758,49 146,40 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico     
Nota:  1 - Para 2000: exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista,  
empregado(a) doméstico(a) ou parente do(a) empregado(a) doméstico(a).   

 

 

A concentração das atividades econômicas em determinados setores reflete-se 

diretamente na distribuição da população entre a rural e a urbana dos municípios. 

Pela tabela 10, constata-se que a maioria dos municípios da mesorregião de Sete 

Lagoas apresentou maior concentração populacional na área rural em 2000. Esse 

quadro foi modificado em 2010, ocorrendo uma maior concentração da população 

nas cidades, na maioria dos municípios pertencentes à citada mesorregião. 
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Tabela 10 – Distribuição de População Urbana e Rural na Mesorregião de Sete 

Lagoas, 2000 e 2010 

PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

Município 
2000 2010 

Urbana (%) Rural (%) Urbana (%) Rural (%) 

Araçaí 82,10   17,90   79,50   20,50 

Baldim 59,10   40,90   64,00   36,00 

Cachoeira da Prata 93,90   6,10   96,60   3,40 

Caetanópolis 86,30   13,70   82,10   17,90 

Capim Branco 90,50   9,50   91,10   8,90 

Cordisburgo 66,70   33,30   68,80   31,20 

Fortuna de Minas 62,20   37,80   68,90   31,10 

Funilândia 48,50   51,50   52,60   47,40 

Inhaúma 66,70   33,30   73,00   27,00 

Jaboticatubas 52,60   47,40   62,70   37,30 

Jequitibá 31,60   68,40   38,10   61,90 

Maravilhas 65,80   34,20   68,40   31,60 

Matozinhos 91,70   8,30   90,90   9,10 

Papagaios 81,80   18,20   84,10   15,90 

Paraopeba 84,80   15,20   87,10   12,90 

Pequi 68,80   31,20   72,40   27,60 

Prudente de Morais 95,50   4,50   96,10   3,90 

Santana de Pirapama 33,60   66,40   41,60   58,40 

Santana do Riacho 46,20   53,80   56,60   43,40 

Sete Lagoas 97,80   2,20   97,60   2,40 

Fonte: IMRS 2010 

 

Outra maneira de analisar a distribuição da renda nacional é através do cálculo do 

Coeficiente de Gini. Este coeficiente permite verificar o grau de concentração da 

renda, da propriedade fundiária ou da produção. O índice de Gini varia entre zero e 

um, quando a concentração da renda em uma economia é muito pequena, este 

indicador aproxima-se de zero. Se o índice estiver próximo de um, a concentração 

da renda é maior. Desta forma, o uso deste indicador possibilita detectar de forma 

ampla as distorções na distribuição da renda nacional segundo Vasconcellos e 

Garcia (2004) 

 

A evolução do PIB total, conforme visualizado na tabela 5, demonstra que houve 

crescimento econômico em todos os municípios. Percebe-se, no entanto, pela tabela 
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11 que a renda per capita cresceu em todos os municípios.  Isso significa que o 

crescimento do PIB acompanhou o crescimento vegetativo da população. 

 

Cabe destacar que o crescimento do PIB per capita municipal nem sempre é 

acompanhado por melhoria na distribuição de renda. Este fato somente se constata, 

quando se analisa o Índice de Gini.  É interessante destacar que o único município 

que apresentou aumento na concentração de renda e da renda per capita foi em 

Jequitibá entre 2000 e 2010. Nos demais municípios da mesorregião de Sete 

Lagoas houve um aumento na renda per capita e uma melhor distribuição na renda 

medida pelo índice de Gini de 2000 a 2010.  

 

Tabela 11 – Evolução do PIB per capita municipal e concentração de renda, da 

Mesorregião de Sete Lagoas, 2000 e 2010 

Evolução do PIB per capita municipal e concentração de renda, 2000 e 2010 

Município 
PIB Per 

Capita 2000 
PIB Per 

Capita 2010 
Índice de 
Gini 2000 

Índice de 
Gini 2010 

Araçaí 3.651,15  13.608,87  0,4978 0,4315 

Baldim 2.415,14  8.523,63  0,5304 0,4635 

Cachoeira da Prata 5.427,74  8.176,87  0,4811 0,4355 

Caetanópolis 5.429,51  10.589,02  0,5780 0,4259 

Capim Branco 2.115,42  8.064,35  0,4465 0,4063 

Cordisburgo 3.299,46  7.962,03  0,5635 0,4606 

Fortuna de Minas 4.331,50  9.607,88  0,5178 0,4255 

Funilândia 3.226,91  8.219,03  0,5900 0,4631 

Inhaúma 4.177,83  13.417,86  0,4554 0,4416 

Jaboticatubas 2.574,96  6.339,75  0,6020 0,5582 

Jequitibá 3.714,82  11.561,91  0,6370 0,7832 

Maravilhas 3.323,14  12.151,79  0,4824 0,3961 

Matozinhos 6.013,21  19.744,48  0,5081 0,4415 

Papagaios 4.290,13  13.499,31  0,6388 0,5014 

Paraopeba 3.866,96  14.512,57  0,5522 0,4568 

Pequi 4.390,68  10.874,65  0,5952 0,4329 

Prudente de Morais 4.001,92  7.747,69  0,4734 0,4285 

Santana de Pirapama 2.479,18  9.143,07  0,5386 0,4258 

Santana do Riacho 1.833,84  6.336,70  0,5628 0,5293 

Sete Lagoas 5.344,96  26.785,01  0,5758 0,5353 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 

 

O IFDM Brasil em 2010 atingiu 0,7899 pontos, obtendo a classificação de 

desenvolvimento moderado. Essa pontuação é 3,9% maior do que a registrada em 
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2009, demonstrando não só a recuperação da economia brasileira em 2010, frente à 

crise mundial de 2008/2009. (FIRJAN, 2012) 

 
Analisando o período de 2000 e 2010, há evidente mudança dos níveis de 

desenvolvimento dos municípios brasileiros. Em 2000, 18,2% possuíam índice de 

baixo desenvolvimento; em 2010, esse percentual foi praticamente extinta ao reduzir 

a 0,3%. Houve melhoria em quase todos os municípios brasileiros, reforçando a 

existência de reais em circulação no mercado.Na tabela 12, apresenta-se o IFDM de 

Sete Lagoas e região neste intervalo de tempo. 

 

Tabela 12 – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal da mesorregião de Sete 

Lagoas 2000/2010 

ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 2000/2010 

Municípios  Emprego & Renda 2000 Emprego & Renda 2010 

Araçaí 0,2847 0,2836 

Baldim 0,5864 0,3055 

Cachoeira da Prata 0,3564 0,1451 

Caetanópolis 0,4455 0,3943 

Capim Branco 0,2175 0,2649 

Cordisburgo 0,2358 0,2161 

Fortuna de Minas 0,1690 0,3326 

Funilândia 0,4100 0,3526 

Inhaúma 0,4027 0,3345 

Jaboticatubas 0,4325 0,3015 

Jequitibá 0,2496 0,3794 

Maravilhas 0,2957 0,2923 

Matozinhos 0,6324 0,5400 

Papagaios 0,3256 0,2079 

Paraopeba 0,3818 0,3528 

Pequi 0,2842 0,3861 

Prudente de Morais 0,4666 0,3581 

Santana de Pirapama 0,2766 0,3755 

Santana do Riacho 0,2422 0,2950 

Sete Lagoas 0,6172 0,8196 

Minas Gerais 0,5209 0,8256 

Fonte: FIRJAN  2012 

 

Quando se analisa a evolução dos indicadores econômicos da microrregião de Sete 

Lagoas, seu crescimento e suas variações constata-se que, em apenas sete houve 

crescimento econômico de 2000 para 2010. Em treze, não houve crescimento. No 
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município de Sete Lagoas, o crescimento econômico verificado no período foi 

significativo. Neste resultado, há a contribuição positiva da implantação da Iveco. 

Ocorrendo a melhoria do emprego e renda, percebe-se que houve melhoria da 

qualificação dos trabalhadores, melhoria na arrecadação municipal, possibilitando a 

criação de uma cadeia de prestadores de serviços e futuras instalações de 

fornecedores junto à fábrica. Novas plantas industriais foram instaladas em Sete 

Lagoas depois da instalação da Iveco, conforme apresentado na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Instalação de Novas Plantas Industriais em Sete Lagoas 

INSTALAÇÃO DE NOVAS PLANTAS INDUSTRIAIS  EM SETE LAGOAS 

EMPRESA INVESTIMENTO R$ No EMPREGOS 

AMBEV 350 MILHÕES 330,00 

FRIG AGROGEN 260 MILHÕES 1.200,00 

ELMA CHIPS 80 MILHÕES 300,00 

SODECIA 40 MILHÕES 450,00 

LATÍCINIO TREVO 5 MILHÕES 100,00 

MONTICH 5 MILHÕES 150,00 

GRUPO SADA 10 MILHÕES 200,00 

BOMBRIL 60 MILHÕES 450,00 

IVECO DEFESA 75 MILHÕES 350,00 

TOTAL   3.530,00 

 

Por fim, torna-se necessário lembrar que o crescimento econômico de uma região, 

estado ou país, não depende apenas de uma empresa, mas de diversas outras 

variáveis e ações, locais e globais. Deve ser considerada a participação dos demais 

agentes, através de decisões e ações, que influenciaram no desenvolvimento 

econômico endógeno de uma região ou do país considerado. 

 

 

4.3.2 Evolução dos indicadores sociais da microrregião de Sete Lagoas 

 

 

Conforme citado anteriormente, os aspectos econômicos são importantes para 

avaliar o processo de desenvolvimento, mas não são suficientes. É preciso analisar 

se o crescimento econômico está sendo acompanhado de melhorias nos fatores 
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distributivos e na qualidade de vida das pessoas. 

 

Considerando esta condição, o PNUD propôs, em 1990, a criação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Seu cálculo tem por base três condições 

essenciais, presentes em todos os índices que medem desenvolvimento humano: 

 

 Desfrutar de vida longa e saudável; 

 Adquirir conhecimento; e 

 Ter acesso aos recursos necessários para um padrão de vida decente. 

(PNUD, 1996) 

 

Porém este indicador de desenvolvimento humano não será aplicado no presente 

estudo, uma vez que o mesmo é tabulado a partir de dados censitários. Ocorre que 

por determinação da ONU, através do Programa das Nações Unidas, PNUD, o 

índice de desenvolvimento humano relativo aos dados censitários do ano de 2010, 

estão sendo revistos, sem previsão de divulgação a curto prazo.  

 

Para a avaliação do desenvolvimento humano existem outros indicadores que serão 

aqui analisados, em virtude da não disponibilização do IDH por parte dos órgãos 

gestores de sua divulgação. Para a caracterização do desenvolvimento dos 

municípios utilizar-se-á o cálculo do IFDM Educação e Saúde e a participação do 

estado no gasto per capita da estrutura sanitária dos municípios que compõem a 

microrregião de Sete Lagoas, fazendo posteriormente uma análise sintetizada da 

participação do estado na infraestrutura sanitária de Sete Lagoas.  

 

Pela tabela 14, observa-se que em 2000 a região estudada apresenta o indicador de 

educação bem abaixo dos valores de apresentados em 2010.Comparando a 

evolução deste indicador de 2000 e o de 2010, percebe-se que houve melhoria em 

88,2% dos municípios, que atingir uma classificação de desenvolvimento moderado 

e alto (acima de 0,6 pontos). Este percentual até 2010 é mais de duas vezes 

superior aos 39,7% observados em 2000. 

 

Considera-se agora a participação da Iveco no desenvolvimento de capital social por 
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meio da qualificação técnica e gerencial. Ao instalar-se em Sete Lagoas, organizou 

cursos de especialização técnica, para qualificar a mão de obra que necessitava. Por 

estas iniciativas pode se avaliar a contribuição da montadora na melhoria de 

educação de Sete Lagoas.  

 

Pela análise da tabela 14, nota-se que o indicador de desenvolvimento educacional 

de Sete Lagoas, tanto em 2000 quanto em 2010 superou o percentual do Estado de 

Minas Gerais. Constata-se também que todos os municípios da mesorregião de Sete 

Lagoas melhoraram seus índices no quesito educacional. 

 

Tabela 14– Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal aplicado à Mesorregião de 

Sete Lagoas 2000/2010 

ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 2000/2010 

Municípios  Educação 2000 Educação 2010 

Araçaí 0,6109 0,8346 

Baldim 0,6979 0,8277 

Cachoeira da Prata 0,7922 0,8715 

Caetanópolis 0,6505 0,8308 

Capim Branco 0,7594 0,7810 

Cordisburgo 0,6833 0,7994 

Fortuna de Minas 0,8071 0,8783 

Funilândia 0,7371 0,8067 

Inhaúma 0,6460 0,7823 

Jaboticatubas 0,5234 0,7423 

Jequitibá 0,5463 0,7481 

Maravilhas 0,6623 0,7859 

Matozinhos 0,7214 0,8071 

Papagaios 0,6555 0,7116 

Paraopeba 0,6794 0,8335 

Pequi 0,7243 0,7857 

Prudente de Morais 0,7570 0,8327 

Santana de Pirapama 0,5061 0,7460 

Santana do Riacho 0,5615 0,7149 

Sete Lagoas 0,7620 0,8472 

Minas Gerais 0,6627 0,8081 

Fonte: FIRJAN 2012 

 

No período entre 2000 e 2010, mais de 93% dos municípios brasileiros registraram 

crescimento no indicador Saúde. O número de municípios que superou os 0,8 

pontos no IFDM Saúde mais do que triplicou no período, passando de 17,2% para 
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53,5% em 2010. 

 

O fato do IFDM Saúde ter superado a pontuação de 08 pontos, demonstra a 

melhoria contínua da saúde básica no Brasil ao longo de toda a década passada. 

Isso significa dizer que mais da metade dos municípios brasileiros oferece atenção 

básica em saúde para sua população, traduzida por acompanhamento do pré-natal 

de suas gestantes, baixos índices de óbitos mal definidos e infantis por causas 

evitáveis. 

 

Na tabela 15, apresenta-se a evolução do indicador IFDM Saúde em Sete Lagoas e 

região, observando-se que todos os municípios registraram crescimento nesse 

indicador. 

 

Tabela 15– Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal para a Mesorregião de Sete 

Lagoas 2000/2010 

ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 2000/2010 

Municípios  Saúde 2000 Saúde 2010 

Araçaí 0,6811 0,7358 

Baldim 0,5682 0,7685 

Cachoeira da Prata 0,6854 0,8359 

Caetanópolis 0,7756 0,7791 

Capim Branco 0,5595 0,8183 

Cordisburgo 0,6603 0,7891 

Fortuna de Minas 0,7426 0,7041 

Funilândia 0,6802 0,8267 

Inhaúma 0,7489 0,7837 

Jaboticatubas 0,5733 0,8163 

Jequitibá 0,5656 0,7977 

Maravilhas 0,6641 0,8019 

Matozinhos 0,8636 0,8618 

Papagaios 0,6429 0,8031 

Paraopeba 0,6452 0,7846 

Pequi 0,6522 0,8160 

Prudente de Morais 0,7180 0,7670 

Santana de Pirapama 0,6003 0,7380 

Santana do Riacho 0,6225 0,8379 

Sete Lagoas 0,6575 0,7759 

Minas Gerais 0,7121 0,8255 

Fonte: FIRJAN 2012 
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O Estado é um dos agentes promotores do desenvolvimento. Reconhece-se a 

importância da participação do Estado na promoção da melhoria da infraestrutura da 

mesorregião.Pelos dados da tabela 16, registra-se uma maior participação do 

Estado nos gastos per capita com saneamento dos municípios da mesorregião de 

Sete Lagoas. 

 

Tabela 16– Gastos per capita com saneamento dos municípios da Mesorregião de 

Sete Lagoas 2000/2010 

GASTOS  PER CAPITA COM SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS 

Municípios Brasileiros  Saúde 2000 Saúde 2010 

Araçaí 7,96   - 

Baldim 40,93   19,01   

Cachoeira da Prata 195,40   102,88   

Caetanópolis 48,38   24,75   

Capim Branco 22,01   0,00   

Cordisburgo 9,13   0,47   

Fortuna de Minas 261,22   200,44   

Funilândia 42,73   2,38   

Inhaúma 108,10   111,05   

Jaboticatubas 13,92   21,74   

Jequitibá 89,32   20,05   

Maravilhas 22,49   16,17   

Matozinhos 4,06   - 

Papagaios 67,81   63,26   

Paraopeba 6,83   8,19   

Pequi 229,77   107,48   

Prudente de Morais 61,11   77,77   

Santana de Pirapama 4,27   25,64   

Santana do Riacho 3,01   64,47   

Sete Lagoas 91,61   133,82   

Fonte: FIRJAN 2012 

 

O índice de infraestrutura é composto pela quantidade da população que tem acesso 

ao abastecimento de água, é atendida pelo sistema de esgoto sanitário, pelos  

gastos per capita com saneamento e pelo orçamento aplicado em saneamento. 

Estes gastos são diretamente influenciados pelo aumento da demanda de serviços 

em uma determinada região.  

 

Nos gráficos 1 e 2, apresenta-se uma análise sintetizada da participação do Estado 
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na infraestrutura sanitária de Sete Lagoas no período de 2000 a 2010. 

Gráfico 1 - População com acesso a abastecimento de água 

 

Fonte: IMRS, 2011 

 

Gráfico 2 - População atendida com sistema de esgoto sanitário 

 

      Fonte: IMRS, 2011 
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Pela análise dos gráficos 1 e 2, percebe-seque a população de Sete Lagoas, desde 

a implantação da Iveco,dispunha de elevado índice de atendimento de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.Pode-se inferir que tal percentual 

deve-se ao fato de nesta época já haver indústrias siderúrgicas implantadas na 

região, exercendo o papel de estimular a economia local.  

 

Nos gráficos 3 e 4 destaca-se o esforço orçamentário em saneamento medido pelos 

valores gastos per capita com saneamento aplicados pelo município de Sete 

Lagoas. O aumento neste tipo de investimento reflete transformações geradas na 

cidade devido, dentre outras razões, à migração de novas pessoas atraídas pela 

geração de empregos advindos da implantação da montadora Iveco e de outras 

empresas em Sete Lagoas e região. 

 

Gráfico 3 - Esforço orçamentário em saneamento 

 

        Fonte: IMRS, 2011 
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Gráfico 4 - Gasto Per Capita com saneamento 

 
Fonte: IMRS, 2011 
 

Pelos dados dos gráficos 3 e 4, percebe-se que a maioria dos municípios 

apresentou no período de 2000 e 2010, melhoria na qualidade de vida no pilar  

saúde. No indicador de educação percebeu-se uma evolução progressiva da maioria 

dos municípios da mesorregião ao passar no patamar de desenvolvimento, 

moderado e alto. 

 

 

4.4A contribuição da Iveco no Desenvolvimento Cultural de Sete Lagoas 

 

 

Através do programa Próximo Passo desenvolvido em 2007 a Iveco iniciou sua 

participação ativa no desenvolvimento cultural de Sete Lagoas e região, despertando 

na população a necessidade de integração e de fortalecimento da cidadania. 

 

O programa tem como objetivo promover ações de curto e longo prazo em benefício 

da comunidade, clientes, funcionários e fornecedores. Vai além da preservação do 

meio ambiente e chega até o fortalecimento da cidadania. Suas ações envolvem o 

uso racional dos recursos, reciclagem, ética, cidadania, capacitação e 
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desenvolvimento.(Disponível em: <www.iveco.com.br>, 2012) 

 Cidade de Deus 

 

O bairro Ondina de Vasconcelos de Oliveira, a Cidade de Deus, existe desde 1998 e 

foi fundado para suprir a demanda habitacional de Sete Lagoas. O bairro ainda está 

na luta pela aquisição de condições básicas de infraestrutura. Um levantamento com 

base no Desenvolvimento Humano da comunidade apontou que seu índice é abaixo, 

inferior à média nacional. A presença da fábrica da Iveco nas proximidades do bairro 

abriu janelas de possibilidades para crescimento da comunidade. Eles vêem a 

presença da montadora como oportunidade de desenvolvimento econômico e social, 

além dos incentivos ambientais e culturais que ela já promove. 

 

As ações são desenvolvidas na própria comunidade. Dentre elas, citam-se: cursos 

de capacitação profissional e educação ambiental; mapeamento cultural do bairro 

Cidade de Deus e realização de diversas oficinas culturais; gincanas ecológicas: 

conscientização de forma lúdica dos moradores do bairro Cidade de Deus. Outra 

ação de destaque, que amenizou consideravelmente o assoreamento da Lagoa 

Grande – localizada no bairro - foi o plantio de mais de 3.500 árvores pela Iveco a 

fim de recuperar sua mata ciliar. 

 

Na Cidade de Deus, a Iveco torna-se patrocinadora máster do SEI: projeto Socio 

educativo Integrado, do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), contando com a 

participação da Unifemm e da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 

Assistência Social. Oferece oficinas de arte e cultura, música, idiomas e informática 

a 300 jovens com idade entre 6 e 16 anos provindos de bairros de maior 

vulnerabilidade social de Sete Lagoas. 

 

 Literata 

 

Outro projeto cultural que conta com participação da Iveco é a Literata. Uma festa 

literária de Sete Lagoas.  Desde 2010, ela transforma o Centro Cultural Nhô-Quim 

Drummond, mais conhecido como Casarão, em um palco para discussões entre 
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grandes autores nacionais e acadêmicos sobre os rumos da produção literária 

brasileira contemporânea.  

E todos os anos, um grande autor é homenageado. Em 2010, foi a vez de 

Guimarães Rosa, Fernando Sabino em 2011 e Monteiro Lobato em 2012.A 

realização do evento conta, também, com a participação da empresa “Via 

Comunicação e da Quarteto Filmes”, responsáveis também pelo FELIT - Festival de 

Literatura de São João Del Rei/MG. O evento tem apoio da Turi, Faculdades 

Promove e Unifemm.  

 

 Teatro Redenção 

 

O teatro é um dos marcos do fim da escravidão no século XIX em Sete Lagoas. Na 

época, o prédio foi construído como opção para a diversão pública. O local foi a 

sede da prefeitura de 1920 a 1959, ano no qual a administração municipal mudou 

para outro local. Os comerciantes foram transferidos para a área de circulação do 

teatro, originando o Mercado Municipal. (FEMM, 2010) 

 

Há 43 anos, o poder público municipal doou o Redenção para a FEMM, a qual 

utilizou o ambiente como sede da biblioteca da Faculdade de Filosofia e a Escola de 

Música Lia Salgado, desativadas em 1985 devido às más condições das instalações. 

A ideia de recuperar o prédio histórico nasceu em 2003. 

 

O projeto de revitalização ficou em tramitação durante três anos no Ministério da 

Cultura. Elaborada pela Fundação Educacional Monsenhor Messias (FEMM), a 

proposta foi aprovada dentro da Lei Federal de Incentivo à Cultura e agora entra na 

fase de captação de recurso de R$1.060.000,00,vindos de empresas e pessoas 

físicas. A revitalização do Teatro Redenção faz parte do Projeto Memória de Sete 

Lagoas, desenvolvido pelo Centro Universitário. 

 

A Iveco é patrocinadora da restauração do Teatro Redenção, considerado um dos 

imóveis mais importantes do patrimônio histórico de Sete Lagoas. 
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Conforme informado, após a revitalização, o antigo prédio do Teatro Redenção será 

transformado em centro cultural, a ser utilizado para várias atividades, como: 

lançamento de livros, exposições diversas e atividades culturais públicas. O local 

poderá ainda, receber acervos de documentos históricos e ser utilizado para a 

realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, voltados à comunidade. 

 

Pelos dados e iniciativas apresentados acima, pode-se inferir que a Iveco contribuiu 

para o desenvolvimento cultural de Sete Lagoas e região no período elencado pela 

pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar a contribuição da Iveco no 

crescimento econômico e o desenvolvimento social da cidade de Sete Lagoas e 

região no período de 2000 a 2010.  O objetivo era avaliar o impacto da implantação 

de empresa de grande porte para o desenvolvimento regional. 

 

Na sua realização, foi feito um resumo da literatura que explora a relação entre 

desenvolvimento, crescimento e participação empresarial. Foram discutidas: as 

diversas estratégias para implementação do desenvolvimento; a diferença entre os 

conceitos de desenvolvimento, crescimento econômico, desenvolvimento social e a 

participação das empresas nesses processos. 

 

O debate sobre crescimento e desenvolvimento econômico continua uma questão 

aberta no meio acadêmico, não existindo consenso entre os autores quanto à sua 

definição, à suas causas e seu desdobramento. Para alguns autores, o 

desenvolvimento sempre depende das características de cada região, do seu 

passado histórico, de sua posição geográfica,da quantidade de recursos naturais 

disponíveis e da tradição cultural. O crescimento econômico de uma região depende 

diretamente da ação dos seus três agentes principais – o Estado, as empresas e a 

sociedade, e de atuação sinérgica. 

 

No terceiro capítulo foi descrita a metodologia utilizada na realização de pesquisa 

com destaque para a unidade de análise, unidade de observação e as técnicas de 

coleta de dados. Trata-se de um estudo de caso. Para dar conta do objeto proposto, 

foram usados três estratégias de pesquisa: a bibliográfica, a documental e as 

entrevistas semi estruturadas.  

 

No quarto capítulo realizou-se a descrição da implantação da Iveco no município de 

Sete Lagoas, contextualizando a industrialização de Minas Gerais a partir da década 

de 60, a evolução do Grupo Fiat no cenário mineiro, enfatizando aspectos relativos à 
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sua trajetória institucional, sua missão, visão e valores. Por fim, foi analisada a 

contribuição da Iveco para a qualificação da mão de obra local, educação, 

sustentabilidade, desenvolvimento de fornecedores, bem como a evolução de sua 

produção. 

 

Na sequência desenvolveu-se um estudo analítico da contribuição da Iveco para o 

crescimento econômico e desenvolvimento social de Sete Lagoas e região. 

Tomando-se como base a ideia de que crescimento econômico permite 

modificações estruturais quantitativas e qualitativas na sociedade e de toda a 

microrregião de Sete Lagoas. 

 

O primeiro objetivo específico propôs descrever a implantação e trajetória 

institucional da Iveco em Minas Gerais. Para cumprir este objetivo, foi realizada a 

descrição da constituição da empresa em 1975 na Europa, seu crescimento e 

implantação no Brasil em 2000, na cidade de Sete Lagoas,destacando-se os 

investimentos no plano industrial, estimado em US$ 240 milhões de dólares para 

instalação da montadora e um adicional de US$ 35 milhões de dólares para a 

implantação de uma fábrica de motores. Empregou inicialmente 1.000 funcionários 

diretos no ano de 2000 e em 2010 eram 3.550 colaboradores diretos representando 

um crescimento de 255%.  

 
O segundo objetivo específico visou analisar a situação econômica e social de Sete 

Lagoas e região em 2000 para que ela servisse de parâmetro comparativo para 

avaliar o impacto da Iveco no seu crescimento até 2010. Foi possível realizar um 

estudo comparativo entre os valores do PIB (produto interno bruto), da Renda Per 

Capita, da Taxa de Desemprego da população a partir de 16 anos, do Valor do 

Rendimento Nominal médio mensal dos domicílios e do Índice de Gini no período de 

2000 e 2010 de Sete Lagoas e região. 

 

Ao compararmos os valores do PIB do ano de 2000 e 2010, percebe-se um aumento 

de 472,09%. Tal evolução também pode ser observada nos valores da Renda Per 

Capita e do Valor do Rendimento Nominal médio no mesmo período, representando 

uma evolução de 46,94% e 146,40% respectivamente.  
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O terceiro objetivo específico foi avaliar seu impacto no crescimento econômico e no 

desenvolvimento social de Sete Lagoas de 2000 a 2010. Este objetivo foi alcançado, 

através da analise das comparações dos valores encontrados no segundo objetivo 

específico. Através da taxa de crescimento anual do PIB, foi possível constatar a 

evolução da economia de Sete Lagoas no período estudado, uma vez que a 

implantação de uma indústria automobilística desencadeia a geração de dezessete 

empregos indiretos para cada um emprego direto criado.  

 

Os principais resultados apurados denotam que o crescimento do produto 

acompanhou o crescimento da população.  Quando se analisa o crescimento do PIB 

per capita municipal, percebe-se que ele, nem sempre é acompanhado por melhoria 

na distribuição de renda, conforme foi demonstrado pelo Índice de Gini. Constatou-

se que os índices de Renda e Emprego, Educação e Saúde apresentaram evolução 

positiva na classificação de desenvolvimento, saindo de ruim para moderado.  

 

Pelos depoimentos dos entrevistados, os programas implementados pela Iveco 

como: “Próximo Passo”, Literata, a restauração do Teatro Redenção, Gincanas 

Ecológicas na Cidade de Deus, entre outros contribuíram de forma proativa para o 

desenvolvimento cultural de Sete Lagoas. 

 

Verificou-se que houve na região, melhoria do emprego e renda, maior qualificação 

dos trabalhadores, aumento na arrecadação municipal, criação de uma cadeia de 

prestadores de serviços e futura instalação de fornecedores junto à fábrica. Tudo isto 

resultou em crescimento econômico que,por sua vez se refletiu nas questões sociais 

positivamente nos seus aspectos sociais e culturais. 

 

Com este trabalho não se tem pretensão de esgotar o tema, dadas suas 

complexidade e dinamicidade. Os resultados apresentados, no entanto, traduzem a 

contribuição da Iveco, uma empresa de grande porte para o desenvolvimento de 

Sete Lagoas e região. O presente estudo constitui também uma fonte documental 

importante para a história da Empresa e do desenvolvimento da Cidade na primeira 

década do século XXI. 
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Como recomendações para estudos futuros, para o aprofundamento do tema 

sugere-se uma análise da influência da Iveco no desenvolvimento econômico de 

outros municípios. 

 

 



100 
 

 
 

 
REFERÊNCIAS 

 

 

ANDRADE, Dalton Antônio de Avelar. Espaço e memória em Sete Lagoas. 
Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 2006. 
 
 
ANFAVEA. Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Anuário 
Da Indústria Automobilística Brasileira – ANFAVEA/2012 – Disponível em: 
<http://www.anfavea.com.br/anuario.html> Acessoem 30 Ago 2012. 
 
 
BAER, Werner. Economia Brasileira – Desenvolvimento e Crescimento. São 
Paulo: NBL Editora, 2010. 
 
 
BIBLIOTECA PUBLICA DR. AVELLAR- Sete Lagoas – Visita em Dezembro de 2012 
 
 
BRASIL. Presidência da República. Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).  Desenvolvimento humano e condições de vida: 
indicadores brasileiros (RDH). Brasília, Set. 1998. 
 
 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Novo Desenvolvimentismo e Ortodoxia 
Convencional. Trabalho a ser publicado no livro organizado por Eli Diniz, Pós-
Consenso de Washington e Globalização. Rio de Janeiro: Editora FGV. Disponível 
em: <www.bresserpereira.org.br>.Versão de 4 de junho de 2007. 
 
 
BRUNACCI, A.; PHILIPPI Jr. Dimensão Humana do Desenvolvimento Sustentável. 
In: PHILIPPI Jr.; PELICIONI, M.C.F. (editores). Educação Ambiental e 
Sustentabilidade. (Coleção Ambiental) Barueri/SP: Manole, 2005. 
 
 
BRÜSEKE, Franz J. O problema do desenvolvimento Sustentável. In: 
CAVALCANTI, Clovis (org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma 
sociedade sustentável. 2ª Ed. São Paulo: Ed. Cortez 1998. 
 
 
CASTRO, Claudio de Moura. A Prática da Pesquisa.2° ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006.  
 
 



101 
 

 
 

COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em administração: um guia prático para alunos 
de graduação e pós graduação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
DIEGUES, Antonio Carlos Sant’ana. O Mito moderno da natureza intocada. São 
Paulo: Ed. Hucitec, 2004. 
 
 
DINIZ, Clélio Campolina. Estado e capital estrangeiro na industrialização 
mineira. Belo Horizonte: Imprensa da UFMG, 1981. 
 
 
FRANCO, A. Pobreza & Desenvolvimento. Brasília, 2002. 
 
 
FURTADO, Celso. Teoria política do desenvolvimento. 8ª ed., São Paulo: Editora 
Nacional 1983. 
 
 
FURTADO, Celso. Cadernos do Desenvolvimento. Ano. 1, n.1 (2006). Rio de 
Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 
2006. 
 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: 
Revista de Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n.2, p. 57-63, abril 1995. 
 
 
HADDAD, P. Notas do organizador In: Haddad, P. (org) Economia regional; teorias 
e métodos de análise. Fortaleza, BNB ETENE, 1989. 
 
 
HYMER, Stephen. Empresas Multinacionales: La Internacionalizacion del Capital 
(seleção de textos do autor publicados entre  1968 e 1972.) Ediciones Perferia, 
Buenos Aires 
 
 
IVECO. Institucional Iveco no Brasil. Disponível em: 
<http://web.iveco.com/brasil/Pages/homepage.aspx>Acesso em: 05 dez 2012. 
 
 



102 
 

 
 

JORNAL SETE DIAS. Sete Lagoas. Disponível em: <www.setedias.com.br>Acesso 
em: 05 dez 2012. 
 
KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o Estado para o desenvolvimento social: 
superando dogmas e convencionalismos. Trad. Joaquim Osório Pires da Silva. São 
Paulo: Cortez, 1998. 
 
 
KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social. Cortez 
Editora & UNESCO. 2001 
 
 
KUGELMAS, Eduardo. Revisitando o Desenvolvimento.Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. V. 22, nº 63. São Paulo, 2007. 
 
 
LOBO, Carlos; MATOS, Ralfo. Desenvolvimento Humano: O Embate entre os 
conceitos de crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e as liberdades 
constitutivas e instrumentais de Sen, São João Del Rey 2012. Disponível em: 
<http://www.rlcu.org.ar/revista/numeros/09-16-
Abril2011/documentos/Lobo%20y%20Matos.pdf> Acesso: 30 Abr 2012. 
 
 
MAGALHÃES, José Carlos de. Direito Internacional Econômico. Curitiba, Juruá, 
2005. 
 
 
MARSHALL, Alfred. Princípios de Economia: Tratado Introdutório. São Paulo: 
Abril Cultural, 1982.  
 
 
MILL, John S. Princípios de Economia Política:com algumas de suas aplicações à 
filosofia social. (Coleção Os Economistas). São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
 
 
MINAS GERAIS. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.  
Diagnóstico da economia mineira. Belo Horizonte, BDMG: 1968. V. 1 
 
 
MORCILLO, F. M.; TROSTER, R. L. Introdução à Economia. São Paulo: Makron 
Books, 1994. 
 
 
MORIN, Edgar. Terra-pátria.2ª Ed. Porto Alegre: Sulina, 1995.  
 
 
NASCIMENTO, Marzio Henrique França. Administração Pública e a Questão do 
Parcelamento do Solo Urbano. Um estudo de caso em Sete Lagoas. Varginha, 
Faculdade Cenecista, Dissertação de Mestrado, 2002. 



103 
 

 
 

 



104 
 

 
 

 
NOGUEIRA, Marly. A autonomia de uma cidade média. Sete Lagoas/MG. 
Geografia, Rio Claro, vol 24(1): 85-104, abril, 1999 
 
 
OLIVEIRA, G. B. de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. Revista 
da FAE. Curitiba, v.5,n.2, p.37-48, maio/ago.2002. 
 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). Relatório do Índice de Desenvolvimento 
Humano2010. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/home> Acesso em: 30 Set 
2012. 
 
 
PEREIRA, Bresser. Estado e Subdesenvolvimento Industrializado: Esboço de 
uma Economia Política Periférica. Editora Brasiliense. São Paulo, 1977 
 
 
PERROUX, François. O conceito de Polo de Crescimento. In. SCHWARTZMAN, J 
(Org). Economia Regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: Cedeplar, 1977.  
 
 
RIGHI, L. B.; PASCHE, D. F.; AKERMAN, M. Saúde e desenvolvimento: 
interconexões, reorientação dos serviços de saúde e desenvolvimento regional. 
Santo André, SP, 2006. Disponível em: <http:/portal.saúde.gov.br>. Acesso em 30 
Ago 2012. 
 
 
RIO DE JANEIRO. FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RIO DE JANEIRO 
(FIRJAN). IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Ano Base 2010.  
Disponível em: <www.firjan.org.br/ifdm>Acesso em 30 Ago 2012. 
 
 
RIVERO, Oswaldo de.O mito do desenvolvimento: os países inviáveis no século 
XXI. Petrópolis/RJ: Ed. Vozes, 2002. 
 
 
RODRIGUES, José Flávio. JORNAL SETE DIAS. Disponível em: 
<www.setedias.com.br> Acesso em 05 dez 2012  
 
 
SACHS, Ignacy. Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. São Paulo: 
Vértice, 1986. 
 
 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável/organização: 
Paula Yone Stroh. 3ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.  
 



105 
 

 
 

 
SACHS, Ignacy. Repensando o crescimento econômico e o progresso social: o 
âmbito da política. In: ABRAMOVAY, R. et al (org.) Razões e Ficções do 
Desenvolvimento. São Paulo: Editora Unesp; Edusp, 2001. 
 
 
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: Includente, sustentável, sustentado. Rio de 
Janeiro. Garamond, 2008 
 
 
SANTOS, A. A. dos, SOTO URBINA, L. M. (1994). Inovação na Linha de Produção 
da Embraer: A Montagem em Doca In: VIII Encontro de Iniciação Científica e Pós-
Graduação do ITA, 2002, São José dos Campos. Anais do VIII Encontro de Iniciação 
Científica e Pós-Graduação do ITA, 2002. 
 
 
SCHUMPETER, Joseph A. A Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: 
Abril Cultural, 1982. (Ed. original em 1911).  
 
 
SEN, Amartya. O desenvolvimento como expansão de capacidades. Revista Lua 
Nova, São Paulo, n. 27/28, p.313-333, 1993. 
 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia. Das Letras, 
2000. 
 
 
SINGER, Paul. Desenvolvimento e crise. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
 
 
SOTO-URBINA, L.M.; VIEIRA, W.J. (2001). A Educação da Força de Trabalho 
como Condicionante da Inovação no Brasil.In: VII Encontro de Iniciação Científica 
e Pós-Graduação do ITA, 2001, São José dos Campos. 
 
 
SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
 
VASCONCELLOS, M.A.; GARCIA, M.E. Fundamentos de Economia. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
VEIGA, J. E. da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2005. 
 
 



106 
 

 
 

 
WINTER, Luiz Alexandre; Wachowicz Marcos. Transnacional Como Fator de 
Desenvolvimento e Integração Regional para América Latina Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/luis_alexandre_ 
carta_winter.pdf> Acesso em: 30 set 2012. 
 
 
YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos.2ª. Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
 
 
 

 



107 
 

 
 

 
APÊNDICES 

 
 
Apêndice A- Roteiro de Pesquisa 

 
 
 

Quadro 6- Roteiro de Pesquisa 

ROTEIRO DE PESQUISA 

PARTE I: IMPLANTAÇÃO DA IVECO EM SETE LAGOAS 

1) Por que a IVECO veio para Sete Lagoas? 

2) Quais as vantagens para localizar-se na Cidade? 

3) Que incentivos a IVECO negociou com o Governo do Estado? 

4) Que benefícios a IVECO recebeu do Município? 

5) Houve alguma restrição por parte da Assembléia Legislativa quanto à aprovação de 

implantação da IVECO em Sete Lagoas? 

6) Houve alguma restrição por parte da Câmara Municipal quanto à aprovação de 

implantação da IVECO em Sete Lagoas? 

7) Qual o plano de negócios/ projeto foi proposto pela IVECO ao Governo de Minas? 

8) Qual projeto de investimentos foi proposto pela IVECO à prefeitura de Sete Lagoas? 

9) O que a IVECO recebeu do Governo do Estado? 

10) O que a IVECO recebeu da prefeitura de Sete Lagoas? 

11) Qual a infraestrutura foi criada para implantar a IVECO? 

PARTE II: QUAL O IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DA IVECO NO DESENVOLVIMENTO 

DE SETE LAGOAS E REGIÃO? 

1) Quando a IVECO começou a produzir caminhões e vãs? 

2) Como evoluiu a produção da IVECO?  A IVECO já atingiu seu auge de produção? 

3) Qual o impacto da IVECO no desenvolvimento do Estado de Minas em nível de novos 

empregos? 

4) Qual a cadeia produtiva industrial que a IVECO criou para abastecer a montadora de 

autopeças? 

5) Qual tem sido o impacto da IVECO no aumento da arrecadação de ICMS pelo Estado 

de Minas? 
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6) Qual foi o impacto da IVECO no desenvolvimento econômico de Sete Lagoas? 

6.1.1 Qual o aumento do PIB? 

6.1.2 Qual o aumento da Renda Per Capita? 

6.1.3 Qual o aumento na oferta de empregos? 

6.1.4 Qual o impacto na cadeia produtiva de Sete Lagoas? 

6.1.5 Qual o impacto na cadeia produtiva da região? 

6.1.6 Quais os efeitos sobre a produção e a oferta de matéria prima na cidade e região? 

6.1.7 Qual o impacto no comércio local? 

6.1.8 Qual o impacto da IVECO no desenvolvimento industrial de Sete Lagoas? 

6.1.9 Qual o impacto da IVECO no desenvolvimento do setor de serviços de Sete Lagoas? 

6.1.10 Qual o impacto da IVECO no desenvolvimento da agricultura e pecuária da região? 

6.1.11 Qual o impacto da IVECO no desenvolvimento da infraestrutura da região: Rodovia, 

Ferrovia, Energia, Serviços urbanos, etc. 

6.1.12 Qual o impacto da IVECO no aumento da renda no município? 

6.1.13 Qual o impacto da IVECO no nível salarial de Sete Lagoas? 

6.1.14 Qual o impacto da IVECO no nível da oferta e demanda de trabalhadores? 

6.1.15 Novas plantas industriais foram instaladas em Sete Lagoas depois da implantação 

da IVECO? 

6.1.16 Como distribuiu o PIB de Sete Lagoas, entre os setores primário, secundário e 

terciário em 2000 e 2010? 

6.1.17 Qual a vocação econômica da cidade: É industrial, agrícola ou de serviços? Ou uma 

composição mista? 

7) Qual foi o impacto da implantação da IVECO no desenvolvimento social de Sete 

Lagoas? 

7.1.1 Qual o tipo de emprego gerado pela IVECO? 

7.1.2 Como e onde a IVECO recrutou os seus trabalhadores para a construção da 

infraestrutura da fábrica? 

7.1.3 Onde e como foram recrutados os operários que atuam diretamente na fábrica? 

7.1.4 Onde e como foram recrutados os funcionários que atual na administração? 

7.1.5 Aumentou o nível salarial dos trabalhadores – pouco qualificados, qualificados e de 

nível superior? 

7.1.6 Qual foi o impacto da instalação da IVECO no movimento migratório para Sete 

Lagoas e região? 

7.1.7 Qual o tipo de migrantes Sete Lagoas recebeu depois da implantação da IVECO? 
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7.1.8 Com a implantação da IVECO aumentou o índice de escolaridade da população sete 

lagoana? 

7.1.9 A IVECO teve alguma contribuição sobre o crescimento de Sete Lagoas, como cidade 

universitária? 

7.1.10 Qual a proporção de homens e mulheres no índice de ocupação em Sete Lagoas? 

7.1.11 Aumentou a oferta de trabalho para as pessoas do sexo feminino? 

7.1.12 Melhorou a qualidade de vida da população depois da instalação da IVECO na 

cidade? 

7.1.13 Aumentou o índice de criminalidade depois da instalação da IVECO? 

7.1.14 Diminuiu o índice de mortalidade infantil? 

8) Qual foi o impacto da instalação da IVECO no crescimento urbano de Sete 

Lagoas? 

8.1 Qual o impacto no crescimento físico de Sete Lagoas? 

8.2 Qual o impacto no aumento populacional de Sete Lagoas? 

8.3 Qual o impacto no crescimento da infraestrutura urbana: Novos bairros, ruas, extensão 

da rede de água, esgoto e de luz? 

8.4 Qual o impacto na oferta e demanda de novas residências? 

8.5 Qual o impacto no valor dos aluguéis? 

8.6 Aumentou a indústria da construção civil na cidade? 

9) Qual o impacto da implantação da IVECO no desenvolvimento cultural da cidade? 

9.1 Aumentou o número de escolas; o grau de escolaridade; o nível do ensino médio, o 

nível universitário? 

9.2 Ocorreu oferta de serviços tais como (cinemas, livrarias, locadoras)? 

9.3 Ocorreram novos shows e promoções culturais? 

9.4 Ocorreram novos serviços de lazer? 

9.5 Diminuiu a dependência com relação a Belo Horizonte em termos de opções culturais e 

de lazer? 

10) Que balanço final o Sr. e ou Sra. faz da implantação da IVECO em Sete Lagoas? 

10.1 Quais os pontos positivos? 

10.2 Quais os pontos negativos? 

10.3 Valeu a pena? 

10.4 Quais as perspectivas de crescimento da IVECO no município? 

Fonte: Autora 
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