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Resumo

O presente estudo teve por objetivo analisar o comportamento dos setores agrícola e industrial da 
mesorregião Norte de Minas Gerais sob a perspectiva do mercado dual de trabalho, no período 
de 2006 a 2016. Para isso, foram utilizados os dados da Relação Anual de Informações Sociais 
– RAIS (2006 e 2016) e empregada a análise de cluster, sendo adotado o método k-médias 
como algoritmo de agrupamento. A despeito do que foi observado, características ligadas tanto 
ao mercado primário quanto ao mercado secundário se aplicam aos setores agrícola e industrial 
da mesorregião Norte de Minas Gerais.

Palavras-chave: Segmentação do mercado de trabalho, Mesorregião Norte de Minas Gerais, 
Análise de cluster.

Abstract

The present study aimed to analyze the behavior of the agricultural and industrial sectors of 
North Mesorregion of Minas Gerais under the perspective of the dual labor market, in the 
period from 2006 to 2016. To accomplish this, it was used the data of the Annual Report of 
Social Information - RAIS (2006 and 2016) and it was used the cluster analysis, being adopted 
the K - means method as the clustering algorithm. Despite what was observed, it was verified 
that characteristics linked to both the primary market and the secondary market apply to the 
agricultural and industrial sectors of the North Mesoregion of Minas Gerais. 

Key-words: Labor market segmentation, North Mesoregion of Minas Gerais, Cluster analysis.

1 Introdução

A mesorregião Norte de Minas Gerais teve sua formação econômica baseada na 
agropecuária e na economia de subsistência, porém, com o passar dos anos, novos aportes 
financeiros foram sendo empregados na região e com isso, sua estrutura produtiva 
e econômica foi tomando nova forma. Estudos recentes do Sebrae/MG apontam 



252

grandes cadeias produtivas se consolidando na região, estando elas centradas nos setores 
agrícola e industrial, que por sua vez fazem parte do grupo de setores que mais empregam 
formalmente.

Neste contexto, visto que o processo de transformação da estrutura produtiva de 
uma região é importante fator que condiciona seu mercado de trabalho, bem como sua 
dinâmica e consequentemente as condições laborais de seus trabalhadores, a região 
Norte de Minas Gerais torna-se oportuno objeto de estudo no que tange a análise do 
mercado de trabalho, uma vez que passa por mudanças importantes em sua situação 
produtiva e econômica, ao mesmo tempo que setores tradicionais corroboram para que 
alguns aspectos produtivos específicos da região permaneçam ao longo da história.

Em complemento a essa abordagem, existe dentro da análise do mercado de 
trabalho, a teoria da segmentação. Esta constitui-se como importante tema por nos 
permitir visualizar e diagnosticar desigualdades existentes quanto as condições laborais 
entre indivíduos que ocupam o mesmo setor de trabalho, mesmo espaço territorial ou 
ainda, possuem as mesmas habilidades produtivas.

Esta teoria alega que a descontinuidade existente no âmbito salarial segmenta a 
economia em dois mercados: primário e secundário. O mercado primário é designado por 
oferecer postos de trabalhos mais estáveis e com melhores condições, apresenta altos 
níveis de produtividade e rendimento dos trabalhadores, além da qualificação da mão-
de-obra e treinamento no trabalho por habilidades desenvolvidas com a experiência 
adquirida. Já no mercado secundário, verifica-se produtividade e rendimento dos 
trabalhadores geralmente baixos, instabilidade nos postos de trabalho que gera alta 
rotatividade dos trabalhadores, a não qualificação e treinamento da mão-de-obra, além de 
não favorecer a promoção de planos de carreira para os empregados. Normalmente, 
encontram-se neste mercado firmas pequenas com produção e demanda instáveis, baixos 
lucros, pouco acesso a tecnologias mais avançadas, ou seja, presença de mercado em 
estrutura concorrencial.

Deste modo, baseando-se na teoria da segmentação do mercado de trabalho, o presente 
estudo traz como problema de pesquisa as seguintes questões: como se comportam os setores 
agrícola e industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais, sob a perspectiva do mercado dual 
de trabalho? É possível observar características ligadas a segmentação do mercado de trabalho 
dentro destes setores?

Com o intuito de responder a tais perguntas, o trabalho tem por objetivo analisar o 
comportamento dos setores agrícola e industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais sob 
a perspectiva do mercado dual de trabalho, no período de 2006 a 2016. Ou seja, busca-se 
verificar se dentro da estrutura produtiva destes setores é possível observar características 
ligadas a segmentação do mercado de trabalho (existência de um mercado dual de trabalho). 
Para alcançar este objetivo foram utilizados os dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) – 2006 e 2016 - e como método para a análise dos setores utilizou-se da técnica de 
análise de cluster.

O trabalho está organizado em mais três sessões, além desta introdução e das 
considerações finais. A seguir tem-se a fundamentação teórica, sendo feita uma revisão da 
literatura sobre a segmentação do mercado de trabalho. Logo após, é apresentada a metodologia 
adotada para análise dos dados. Por fim, abre-se espaço para a discussão dos resultados advindos 
da análise de cluster dos setores agrícola e industrial do Norte de Minas Gerais sob a perspectiva 
do mercado dual de trabalho.
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2 A teoria da segmentação do mercado de trabalho

Consoante Cain (1976), a economia do trabalho é um campo cheio de controvérsias 
dentro do universo econômico por tratar de questões como distribuição de renda, desemprego, 
discriminação etc. Muitos economistas sempre procuraram entender o funcionamento do 
mercado de trabalho e durante um longo tempo os pressupostos teóricos ortodoxos (corrente 
da teoria econômica que vai desde Adam Smith, passando pelos clássicos até os neoclássicos) 
foram predominantes na tentativa de explicá-lo. 

De acordo com Bulow e Summers (1985), os teóricos ortodoxos possuíam um 
claro entendimento sobre como o mercado de trabalho era perfeitamente competitivo. Dessa 
maneira, o rendimento dos trabalhadores com características produtivas semelhantes seria 
o mesmo e o desemprego involuntário não poderia ser observado por conta da flexibilidade 
dos salários. Porém, nenhuma das características de um mercado de trabalho competitivo 
e homogêneo aparece no mundo prático. Como apontam Bulow e Summers (1985), após o 
controle de diferenças mensuráveis e não mensuráveis na produtividade, estudos econométricos 
sugerem que fatores externos ao mercado podem influenciar na determinação dos salários dos 
trabalhadores e que é possível observar o desemprego acontecer em tempos quando tanto a 
produtividade quanto os salários diminuem.

Sendo assim, os pressupostos ortodoxos começaram a ser desafiados e teorias 
alternativas surgiram no intuito de explicar como o mercado de trabalho se comporta nas 
diferentes realidades existentes. Na década de 1960, período marcado pelas reformas sociais 
contra a pobreza e pela busca da participação de grupo minoritários na economia, emergiu a 
teoria da segmentação do mercado de trabalho, que ganhou espaço nos debates acerca do tema 
devido a insatisfação com as análises e medidas ortodoxas de resolver os dilemas existentes 
naquele período. Segundo Lima (1980), os teóricos da segmentação do mercado de trabalho 
entendiam que a homogeneidade da mão-de-obra, até então apontada pela ortodoxia, não se 
sustentava perante as disparidades salariais presentes no mercado de trabalho.
 A teoria da segmentação se apoia fundamentalmente em um pressuposto: a existência 
de um mercado dual de trabalho. Essa ideia foi dinamizada primeiramente por Piore (1969) e 
complementada posteriormente por outros teóricos da segmentação como Doeringer e Piore 
(1971); Vietorisz e Harrison (1973); Reich, Gordon e Edwards (1973); Wachter (1974); Bulow 
e Summers (1985) etc.

De acordo com Wachter (1974), o mercado dual de trabalho se apoia em três hipóteses: 
i) a economia contém dois mercados, um primário composto por altos salários e melhores 
empregos e um secundário de baixos salários e empregos precários, sendo que o comportamento 
das empresas e indivíduos nos dois se dá de diferentes modos; ii) a distinção importante para 
a análise econômica está na discussão entre bons e maus empregos e não entre trabalhadores 
qualificados e não qualificados; iii) trabalhadores do mercado secundário desenvolvem um 
padrão de instabilidade no emprego onde se movem frequentemente entre os empregos dentro 
deste mercado.

Assim, esta corrente de pensamento alega que a descontinuidade existente no âmbito 
salarial segmenta o mercado de trabalho em dois: primário e secundário. Wachter (1974), Lima 
(1980), Ashton e Maguire (1984), Bulow e Summers (1985), Lemos (1995), Soares (1997), 
entre outros caracterizam tais mercados. O mercado primário oferece postos de trabalhos mais 
estáveis e com melhores condições, apresenta altos níveis de produtividade e rendimento dos 
trabalhadores, além da qualificação da mão-de-obra e treinamento no trabalho por habilidades 
desenvolvidas com a experiência adquirida. Observa-se também no mercado primário firmas 
grandes com alta relação capital-produto, geralmente oligopolistas, com maior estabilidade na 
demanda e produção por parte das empresas, além de plano de carreira para os trabalhadores e 
melhor organização institucional como a atuação sindical.
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No mercado secundário verifica-se baixa produtividade e rendimento dos trabalhadores, 
instabilidade nos postos de trabalho que gera alta rotatividade, a não qualificação e treinamento 
da mão-de-obra, além de não se promover planos de carreira para os empregados. Normalmente 
encontra-se neste mercado firmas pequenas com produção e demanda instáveis, baixos lucros, 
pouco acesso a tecnologias mais avançadas e ainda, pouca presença dos sindicatos. 

Além de todas as características supracitadas, Soares (1997) considera que a diferença 
básica entre estes dois mercados está no processo de determinação dos rendimentos, pois em 
contraste com o que ocorre no mercado primário, os postos de trabalho do mercado secundário 
não remuneram aspectos produtivos como experiência e educação – capital humano - dada sua 
limitação em fatores tecnológicos e institucionais. Em complemento, com relação a diferença 
na formação salarial entre os dois mercados, Souza (1978) reforça que no mercado secundário, 
dado sua aparente homogeneidade no mercado de trabalho, os salários não refletem claramente 
a importância das características individuais da mão-de-obra e suas variações, sendo geralmente 
determinados pela oferta e demanda agregadas de trabalho no mercado. 

Jones (1983), também traz algumas contribuições à teoria da segmentação do mercado 
de trabalho, porém, se afasta da sólida dualidade dos autores supracitados. Como aponta 
Caldeira (2017, p.23), “ele reconhece a segmentação como um fenômeno complexo que se 
manifesta tanto dentro da indústria quanto dentro da firma”. Isto é, Jones considera que é possível 
encontrar condições de empregos relativas ao mercado secundário, ou seja, com baixos salários 
e instabilidade, dentro de uma estrutura econômica avançada. Em contrapartida, em regiões 
ou até mesmo indústrias consideradas periféricas “podem existir ilhas de desenvolvimento, 
com algumas poucas firmas tecnologicamente avançadas, e mesmo firmas consideradas 
secundárias com alguns empregos típicos do mercado primário, com estabilidade, bons salários 
e possibilidades de carreira” (CALDEIRA, 2017, p.23).
 Expostos, pois, os principais apontamentos sobre a teoria da segmentação do mercado 
de trabalho, seguimos com sua análise empírica nos setores agrícola e industrial da mesorregião 
Norte de minas Gerais. 

3 Aspectos metodológicos

 O objetivo deste trabalho pauta-se em analisar o comportamento dos setores agrícola e 
industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais sob a perspectiva do mercado dual de trabalho, 
no período de 2006 a 2016.  A metodologia empregada para cumprir tal objetivo utiliza-se da 
análise de cluster que servirá para juntar em grupos homogêneos os trabalhadores de cada setor, 
consoante as características dos postos de trabalho que ocupam. 
 Como apontam Hair et al (2005), a análise de cluster ou análise de agrupamento trata-
se de um conjunto de técnicas multivariadas cujo objetivo é o de agrupar objetos com base 
nas características que eles possuem. Deste modo, cada objeto é semelhante a outro dentro 
do mesmo agrupamento e diferente dos objetos pertencentes a outro grupo. O intuito é de 
que os agrupamentos apresentem elevada homogeneidade interna (dentro do grupo) e forte 
heterogeneidade externa (entre objetos de clusters diferentes).
 Existem alguns procedimentos a serem seguidos para efetuar a análise de cluster, 
adaptando Hair et al (2005) e Malhotra (2006), pode-se citar alguns desses estágios que compõem 
o processo dos agrupamentos. O primeiro estágio diz respeito ao problema de pesquisa, nesta 
etapa define-se qual o objetivo para o uso do cluster e a seleção das variáveis que refletirão a 
estrutura inerente dos dados. 
 Na escolha das variáveis utilizadas neste estudo foram levados em consideração: as 
características que diferenciam os postos de trabalho pertencentes aos mercados primário e 
secundário, devidamente retratadas na seção em que foi discutida a teoria da segmentação do 
mercado de trabalho; a metodologia empregada nos trabalhos de Anderson, Butler e Sloan 
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(1987), Chaves (2005) e Valkova (2017); bem como as variáveis disponíveis na base de dados 
das RAIS 2006 e 2016. Para agrupar os trabalhadores tanto do setor agrícola quanto do setor 
industrial nos clusters foram consideradas as seguintes características: i) nível de rendimento; 
ii) nível de escolaridade; iii) rotatividade e; iv) tamanho da empresa. 

O segundo estágio compete a base de dados, sua definição e arranjos para que objetos 
atípicos não atrapalhem o desenvolvimento do processo. Os dados relativos a estas características 
foram obtidos juntos a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, referentes aos anos de 
2006 e 2016. Tal período foi estabelecido uma vez que procurou-se utilizar dados mais recentes 
sobre o mercado de trabalho da mesorregião Norte de Minas Gerais gerados pela RAIS que 
compreendessem uma década. 
 Ao terceiro estágio cabe selecionar o algoritmo de agrupamento que será usado na 
formação dos clusters, ou seja, o procedimento que colocará objetos similares nos mesmos 
grupos. Com relação a técnica de agrupamento, Hair et al (2005), Malhotra (2006) e Seidel et 
al (2008) recomendam a combinação dos métodos, pois com a técnica hierárquica é possível 
estabelecer um número conciso de agrupamentos, caracterizar seus centros e identificar seus 
principais atributos. Em complemento, o método não-hierárquico, através dos centros de grupos 
obtidos dos resultados hierárquicos, classifica de forma mais adequada os objetos dentro dos 
clusters.
 Apesar de tal recomendação, as técnicas hierárquicas são preferidas quando o tamanho 
da amostra é moderado – 300 a 1.000 objetos. Dado que a base de dados aqui utilizada possui 
mais de 30.000 objetos em cada ano, sendo um grande número a ser agrupado, tais técnicas 
podem não funcionar no momento do agrupamento. Deste modo, opta-se pelo método não-
hierárquico que segundo Mingoti (2005) tem uma maior capacidade de análise com um conjunto 
grande de dados. 
  Dentre os procedimentos não-hierárquicos, foi adotado o uso do método das K-médias. 
Consoante Mingoti (2005), é um dos mais conhecidos e utilizados em problemas práticos de 
aglomeração, sendo que o número de clusters é previamente estabelecido. Neste método, 
cada objeto é conduzido àquele cluster cujo vetor de médias amostrais (centróide) tem valor 
aproximado do vetor de valores observados para tal objeto.
  Remanesce ao quinto estágio a validação dos clusters. Valgas et al (2010), ao 
considerarem que validar os grupos corresponde garantir que estes realmente diferem entre si, 
sugere desde testes univariados para comparação de médias, até testes multivariados. Seguindo 
a metodologia aplicada em Rohrich e Cunha (2004), Novack et al (2013), Klein (2014), 
Pacheco (2014) e Gomes (2018), este estudo adota o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 
para validação dos grupos.
  Os testes não-paramétricos são utilizados quando os pressupostos do teste paramétrico 
não se verificarem, sendo que um deles é a existência da homogeneidade da variância entre os 
grupos. Foi constatado em análise prévia dos dados, através da matriz de covariância da análise 
discriminante, que os grupos formados possuíam variância e covariância heterogênea. Deste 
modo, para a base de dados aqui empregada, não é possível aplicar nem testes paramétricos 
nem a análise discriminante para validar os agrupamentos. Isto os condicionam aos testes 
não-paramétricos, pois estes não colocam nenhum pressuposto sobre as comparações. O teste 
Kruskal-Wallis é o mais utilizado e está disponível para ser executado pelo SPSS. 
  Por fim, no sexto estágio está a interpretação dos grupos que “envolve o exame de cada 
agrupamento em termos da variável estatística de agrupamento para nomear ou designar um 
rótulo que descreva precisamente a natureza dos agregados” (HAIR et al, 2005, p. 404).  Neste 
estágio identifica-se os principais traços de cada grupo. 
  Postas todas as etapas pelas quais o processo de agrupamento perpassa, pode-se iniciar 
a análise dos clusters. 
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4 Análise dos resultados 

4.1 Análise do setor agrícola

 Segundo Bastos e Gomes (2011), embora a mesorregião Norte de Minas Gerais possua 
características que dificultam a produção agrícola dada sua média anual de temperatura elevada 
e escassez hídrica, o uso da irrigação e tecnologias de suporte à produção local possibilitou 
que a região se firmasse na produção de lavouras permanentes, principalmente no subsetor da 
fruticultura. Isto propiciou uma maior renda para agricultores envolvidos no projeto a despeito 
da situação inicial da região voltada para economia de subsistência, conforme relatos de Santos 
e Silva (2010).
 Todavia, posta esta melhoria para a região, é preciso considerar sua magnitude e se de 
fato a modernização agrícola na mesorregião Norte de Minas Gerais, baseada em irrigação e 
tecnologias produtivas, tem modificado a estrutura produtiva e o mercado de trabalho regional, 
oferecendo aos seus trabalhadores condições laborais mais favoráveis. Santos e Silva (2010) 
ainda apontam que apesar de melhorar a renda local, a modernização agrícola favoreceu os 
grandes produtores, porém, para os trabalhadores rurais intensificou o trabalho e teve maior 
expropriação de valor, além dos pequenos produtores que obtiveram redução do curso de água 
e se viram presos a massiva concorrência da agricultura irrigada com os grandes produtores.
 Salientando tais apontamentos, pode-se observar pelo quadro 1 a formação dos clusters 
em 2006 conforme as características apresentadas pelos empregados formais do setor agrícola 
da mesorregião Norte de Minas Gerais. Em 2006, consoante dados da RAIS, a produção florestal 
e a agricultura ocupavam quase 73,5% destes trabalhadores.

Quadro 1 - Clusters formados a partir das informações dos empregados formais do setor 
agrícola da mesorregião Norte de Minas Gerais, ano 2006

Variáveis/Características
Cluster

1 2 3

Tamanho da Empresa Pequena Grande Pequena
Nível de Escolaridade Alto Médio Baixo
Rotatividade Alta Baixa Alta
Faixa de Salário Mínimo Baixa Baixa Baixa

Número de casos (32.201) 3.795 (11,78%) 5.815 (18,06%) 22.591 (70,16%) 
Fonte: elaboração própria com base nos dados RAIS 2006.

 Os clusters 1 e 3 são parecidos nos seguintes aspectos: os indivíduos trabalham em 
pequenas empresas, com até 49 funcionários; apresentam alta rotatividade, permanecendo no 
máximo 3 anos no mesmo emprego e; recebem baixa remuneração, neste caso, até 2 salários 
mínimos. O aspecto diferencial está no nível de escolaridade, sendo que, apesar de conter 
características muito próximas as do mercado secundário, os trabalhadores do cluster 1 possuem 
maior escolaridade, ou seja, representam empregados formais do setor agrícola norte-mineiro 
com ensino superior completo ou ainda maior nível de formação. 
 Por outro lado, o cluster 3 reflete todas as características do mercado secundário. Neste, 
os indivíduos além das características supracitadas, são acometidos por baixa escolaridade e 
constituem 70,16% dos trabalhadores formais agrícolas da mesorregião Norte de Minas Gerais, 
no ano de 2006. 
 Em seus estudos, Silva (2006) reforça tal situação apresentada pelo cluster 3 ao 
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agrupar as microrregiões de Minas Gerais de acordo com a representatividade do seu setor 
agrícola no Estado combinadas a questões de infraestrutura urbana e desenvolvimento social. 
O autor relaciona a maioria das microrregiões do Norte de Minas Gerais ao grupo de “destaque 
negativo”. “Seu destaque é inglório por ligar-se ao pior cenário de desenvolvimento social 
do Estado – baixo nível de renda, poucos anos médios de estudo, concentração de pobreza e 
infraestrutura urbana precária – tudo isso ligado a uma agricultura tradicional ou de subsistência” 
(SILVA, 2006, p.14).
 Com relação ao cluster 2, aproximadamente 20,0% dos trabalhadores estão empregados 
em empresas de grande porte, possuem pelo menos o ensino médio completo e/ ou ensino 
superior incompleto e permaneceram no mínimo 4 anos no mesmo emprego, apresentando 
baixa rotatividade. Muitos destes indivíduos advêm do ramo da produção florestal, com certa 
concentração na microrregião de Grão Mogol. Demonstram uma melhor posição em suas 
características em detrimento dos outros grupos e apesar de receberem baixa remuneração, tem 
um maior percentual de indivíduos que se enquadram na faixa entre 2 a 4 salários mínimos, 
segundo dados da RAIS 2006. 
 Com relação ao ano de 2016 (quadro2), nenhum cluster apresentou a totalidade das 
características derivadas dos mercados primário e secundário, apesar dos resultados serem 
muito próximos. É interessante destacar os contrastes dos clusters 1 e 2, visto que os atributos 
secundários do cluster 2 (baixa escolaridade, baixo nível salarial e alta rotatividade) foram 
observados em trabalhadores empregados em empresas de grande porte. Por outro lado, os 
indivíduos do cluster 1, a despeito de ocuparem cargos em empresas pequenas, estavam em 
faixas altas de salário mínimo, exibiram baixa rotatividade e eram dotados de alta escolaridade 
– aspectos próprios do mercado primário.  
 Isto implica que no ano de 2016, 9,6% dos 36.522 empregados formais do setor 
agrícola norte-mineiro possuíam melhores condições em seus postos de trabalho, ainda que 
pertencentes em empresas com até 49 funcionários. De acordo com os dados da RAIS 2016, tais 
trabalhadores estão distribuídos entre os subsetores da produção de lavoura temporária, produção 
de sementes e mudas certificadas e alguns ramos da produção florestal. Estes subsetores, grande 
parte constituídos de pequenas empresas, possuíam o maior número de empregados situados 
nas faixas maiores de salário (RAIS 2016).
 As condições encontradas no cluster 1 no setor agrícola norte-mineiro no ano de 
2016 reforça, portanto, os apontamentos de Jones (1983) ao salientar que mesmo em firmas 
consideradas secundárias há possibilidade de alguns empregos típicos do mercado primário: 
com estabilidade, bons salários e perspectiva de carreira.

Quadro 2 - Clusters formados a partir das informações dos empregados formais do setor 
agrícola da mesorregião Norte de Minas Gerais, ano 2016

Variáveis/Características
Cluster

1 2 3

Tamanho da Empresa Pequena Grande Pequena
Nível de Escolaridade Alto Baixa Alta
Rotatividade Baixa Alta Alta
Faixa de Salário Mínimo Alta Baixo Baixa

Número de casos (36.522) 3.428 (9,6%) 23.413 (65,8%) 8.722 (24,5%)
Fonte: elaboração própria com base na RAIS 2016.

 Enquanto isso, 65,8% do total de empregados (cluster 2) ocupavam posições em 
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circunstâncias menos favoráveis, apesar de estarem ocupados em grandes empresas. Verifica-se 
uma maior concentração de empresas de grande porte e empregados com níveis de rendimento 
e escolaridade baixos nos subsetores da horticultura e floricultura; produção de lavoura 
permanente – culturas de destaque da região como banana e café -; produção florestal com 
florestas plantadas e atividades de apoio florestal, conforme os dados observados na RAIS 
2016.
  O cluster 3 também apresenta características próximas as do mercado secundário: 
empresa pequena, baixa remuneração e alta rotatividade, todavia, estes trabalhadores possuem 
elevado nível de escolaridade. Isto acompanha o que ocorre no cluster 1 em 2006, porém no 
ano de 2016 tal grupo abarca 24,5% do total dos empregados formais agrícolas da mesorregião 
Norte de Minas Gerais.
  Diante do exposto acima, foi possível identificar a presença de todas as características 
concernentes ao mercado secundário no cluster 3 do ano de 2006, ocupando a grande maioria 
dos trabalhadores. Já no ano de 2016, todos os grupos se mostraram intermediários, porém com 
traços muito próximos aos do mercado secundário, dando sequência ao observado em 2006.

4.2 Análise do setor industrial

   De acordo Sindeaux (2012), apesar do aumento substancial de empresas de pequeno 
porte entre 1985 e 2010 na mesorregião - principalmente as com até 4 funcionários e as de 
20 a 49 funcionários -, o crescimento da ocupação de trabalhadores no ramo industrial deu-
se de forma mais acentuada em empresas de grande porte, com mais de 500 funcionários 
(SINDEAUX, 2012). 
  Deste modo, no período supracitado há uma ocupação dominante por grandes empresas 
distribuídas em processos de produção que variam desde indústrias tradicionais, como a têxtil 
e a de alimentos e bebidas, até as mais modernas, como a químico-farmacêutica e a grande 
indústria de base metalúrgica, principal empregadora que tem o polo metalúrgico-siderúrgico 
de ferro-liga e metalúrgica de não ferrosos-integrado nas cidades de Montes Claros, Pirapora, 
Várzea da Palma, Capitão Enéas e Bocaiúva.

Quadro 3 - Clusters formados a partir das informações dos empregados formais do setor 
industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais, ano 2006

Variáveis/Características
Cluster

1 2 3

Tamanho da Empresa Grande Pequena Grande
Nível de Escolaridade Alto Baixo Baixo
Rotatividade Baixa Baixa Alta
Faixa de Salário Mínimo Alta Alta Baixa

Número de casos (30.070) 9.761 (32,5%) 13.842 (46,0%) 6.467 (21,5%)
Fonte: elaboração própria com base na RAIS 2006.

  Observando os clusters formados em 2006 (quadro 3), tem-se que ambos grupos 1 
e 3 abrangem indivíduos empregados em empresas de grande porte, porém acometidos com 
características laborais opostas. O cluster 1 com 32,5% do total destes trabalhadores, encaixa-
se no nicho com todos os aspectos do mercado primário: alto nível de escolaridade (acima do 
ensino superior completo), maior tempo de permanência no mesmo emprego - que representa 
baixa rotatividade - e como resultado destes atributos, apresenta maior remuneração estando na 
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faixa alta de salário mínimo. 
  Alinhando-se aos estudos de Sindeaux (2012) e Sindeaux e Ferreira (2012), grande 
parte destes trabalhadores ocupam postos de trabalho do subsetor químico – farmacêutico, uma 
vez que tal subsetor tem em sua planta grandes empresas, apresentou a maior população de 
empregados com ensino superior completo (em detrimento dos outros subsetores) e ainda possui 
um percentual maior de ocupados com remuneração entre 4 e 7 salários mínimos mensais, ou 
seja, considerado alto para a região.
  Por outro lado, o cluster 3 reúne trabalhadores com características próprias do 
mercado secundário: alta rotatividade, baixa escolaridade e remuneração. Apesar disso, estão 
estabelecidos em empresas de grande porte. Indivíduos que ocupam postos de trabalho nos 
subsetores da indústria têxtil, de alimentos e bebidas e da metalurgia são empregados de grandes 
empresas. Porém, tais subsetores considerados mais tradicionais na região tenderam a recrutar 
trabalhadores com um menor nível de escolaridade: “as características do processo de produção 
nesses setores reforçam a perspectiva regional tradicional da dependência, vez que a empresa 
se apresenta como alternativa de emprego qualificado e crescimento pessoal e profissional para 
esse perfil de trabalhadores com baixa escolaridade” (SINDEAUX e FERREIRA, 2012, p. 17). 
Além disso, Sindeaux (2012) aponta que os trabalhadores destes subsetores estão concentrados 
na faixa daqueles que recebem entre 1 e 2 salários mínimos mensais.
  Com relação ao cluster 2, este compreende quase 50,0% dos empregados formais do 
setor industrial norte-mineiro em 2006. Estes ocupam cargos em empresas de pequeno porte, 
sendo micro e pequenas empresas com até 100 funcionários e apesar de serem dotados de baixo 
grau de instrução, tais trabalhadores exibiram baixa rotatividade e uma remuneração acima de 
4 salários mínimos. Dentre os subsetores de destaque para este grupo estão o de fabricação de 
produtos minerais não metálicos e a fabricação de produtos de madeira, que em geral tem em sua 
planta empresas de pequeno porte e apresentaram um aumento na ocupação dos trabalhadores 
do setor industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais entre 2000 e 2010, segundo Sindeaux 
(2012).
  Portanto, em 2006 há presença de postos de trabalho do mercado primário - conforme 
observado no cluster 1 -, ocupando 32,5% dos indivíduos. Infere-se que grande parte dos cargos 
referentes ao mercado primário advém da indústria químico-farmacêutica regional. Por outro 
lado, aspectos do mercado secundário advindos das indústrias têxtil, alimentícia e metalúrgica 
foram percebidos na região. Porém, não foram observadas todas as características que são 
próprias deste mercado dado o fato desses trabalhadores estarem empregados em empresas de 
grande porte.
  No que tange o ano de 2016, conforme dados da RAIS, 77,5% dos empregados formais 
do setor industrial norte-mineiro ocupavam cargos nos subsetores da indústria têxtil, metalurgia, 
fabricação de produtos alimentícios, fabricação de artefatos de couro e calçados, fabricação de 
produtos não metálicos e indústria químico – farmacêutica. Os outros 22,5% estão espalhados 
entre os outros 18 subsetores das indústrias extrativa e de transformação. Observando o quadro 
4, os empregados formais do setor industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais foram 
agrupados consoante suas características individuais e laborais nos 3 clusters, aqui apresentados.
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Quadro 4 - Clusters formados a partir das informações dos empregados formais do setor 
industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais, ano 2016

Variáveis/Características
Cluster

1 2 3

Tamanho da Empresa Grande Grande1 Pequena
Nível de Escolaridade Alto Alto Baixo
Rotatividade Alta Baixa Alta
Faixa de Salário Mínimo Baixa Alta Baixa

Número de casos (35.469) 9.427 (26,6%) 10.587 (29,8%) 15,455 (43,6%)
Fonte: elaboração própria com base na RAIS 2016.
Nota 1: Segundo dados da RAIS 2016 a média final desta variável apontou indivíduos pertencentes a empresas de 
médio a grande porte.

  O cluster 1 reúne os trabalhadores de empresas médias e grandes que possuem alto 
nível de escolaridade, porém apresentam também alta rotatividade e baixa remuneração. 
Provavelmente, são indivíduos que mesmo possuindo uma melhor qualificação executam 
tarefas rotineiras dentro das grandes plantas das empresas. Isto, segundo Sindeaux e Ferreira 
(2012), pode desembocar na maior rotatividade por parte destes trabalhadores, uma vez que 
estes buscam novos postos de trabalho conformados à sua formação, com a perspectiva de 
progresso profissional. Além disso, a remuneração mais baixa também reforça essa questão da 
rotatividade, pois, conforme Sindeaux e Ferreira (2012), há uma maior fragilidade nos contratos 
de trabalhadores com menores salários, sendo os primeiros a serem demitidos caso o setor se 
retraia e seja necessário corte de gastos por parte das empresas.
  O cluster 2 possui todos os atributos que caracterizam o mercado primário. 29,8% dos 
indivíduos conseguiram concluir pelo menos o ensino superior, permaneceram até 4 anos no 
mesmo emprego, auferiram acima de 4 salários mínimos mensais e encontram-se em empresas 
de grande porte. Grande parte destes trabalhadores ocupam cargos em empresas do ramo da 
indústria químico-farmacêutica, como observado também em 2006, dado que seus “processos 
produtivos abertos às inovações demandam maior aporte do conhecimento dos trabalhadores 
à dinâmica da produção para ampliar a competitividade das empresas” (SINDEAUX e 
FERREIRA, 2012, p.17). Além disso, alguns dos indivíduos do cluster 2 também estão 
empregados no subsetor da metalurgia, que entre 2010 e 2016 teve um crescimento substancial 
no número de trabalhadores com maior nível salarial, segundo dados da RAIS 2016. 
  Por fim, o cluster 3 apresenta as características necessárias para classificá-lo como 
parte do mercado secundário, conforme teoria da segmentação do mercado de trabalho. 43,6% 
dos empregados formais da indústria mesorregional em 2016 ocupavam postos de trabalho 
em micro ou pequenas empresas - com até 100 funcionários -, recebendo principalmente entre 
1 e 2 salários mínimos, além de que em decorrência dos postos que ocupam, apresentam alta 
rotatividade. É comum, relembrando Soares (1997), os postos de trabalho do mercado secundário 
não remunerarem aspectos produtivos como experiência e educação – capital humano - dada 
sua limitação em fatores tecnológicos e institucionais. Deste modo, baixa escolaridade também 
é verificada como particularidade deste cluster.
  Foi possível, portanto, identificar em 2016 clusters que se conformam as características 
tanto do mercado primário quanto do mercado secundário no setor industrial da mesorregião 
Norte de Minas Gerais, confirmando um mercado de trabalho mais heterogêneo por parte deste 
setor, no ano em análise.
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5 Considerações finais

  O presente estudo objetivou analisar o comportamento dos setores agrícola e industrial 
da mesorregião Norte de Minas Gerais sob a perspectiva do mercado dual de trabalho, no período 
de 2006 a 2016, e assim verificar se estes setores mesorregionais possuíam características 
ligadas a segmentação do mercado de trabalho. Para cumprir tal objetivo foi empregada a 
metodologia da análise de cluster que permitiu juntar em grupos homogêneos os trabalhadores 
formais de cada setor, consoante as características dos postos de trabalho que ocupam. Posto 
isso, foi verificado se tais grupos apresentam atributos concernentes aos mercados primário, 
secundário ou ainda se são intermediários - quando não possuem a totalidade das características 
dos mercados anteriormente citados.  
  Com base no exposto, nota-se quanto ao setor agrícola norte-mineiro uma predominância 
de postos de trabalho com características pertencentes ao mercado secundário, conforme teoria 
da segmentação do mercado de trabalho. No ano de 2006, pelo menos um grupo - o cluster 
3 -, pode ser intitulado como aquele que abrange empregos deste tipo. Ainda que no ano de 
2016 nenhum cluster demonstrou completamente ser primário ou secundário, os atributos dos 
clusters 2 e 3 foram muito próximos dos empregos que constituem o mercado secundário.
  Com relação ao setor industrial da mesorregião Norte de Minas Gerais, percebe-se 
que no período de 2006-2016 consolidou-se um nicho primário, muito provavelmente puxado 
pela indústria químico-farmacêutica. Outro ponto a ressaltar no setor industrial, no período em 
análise, foi o “surgimento” ou melhor, o desenrolar do que já se via em 2006 do que pode ser 
definido como mercado secundário. 
  A região é dotada de muitas agroindústrias, além de que já vinha crescendo entre 1985 
e 2010 o número de empresas de pequeno porte, com no máximo 4 funcionários. Acredita-se que 
tal situação é pertinente até o ano de 2016, uma vez que dentro dos subsetores industriais mais 
importantes para a região em termos empregatícios como fabricação de alimentos, indústria 
têxtil, fabricação de produtos não-metálicos etc, percebe-se maior ocupação em ramos que 
concentram-se em menores empresas e com situações laborais menos favoráveis. 
 Diante do observado, conclui-se que características ligadas tanto ao mercado primário 
quanto ao mercado secundário puderam ser encontradas nos setores agrícola e industrial da 
mesorregião Norte de Minas Gerais, no período de 2006 a 2016. Porém, o setor agrícola por 
ter apresentado certa concentração de atributos do mercado secundário, expressou maior 
homogeneidade em seu mercado de trabalho quando comparado ao setor industrial que possui 
um mercado de trabalho mais heterogêneo. Foi possível verificar, no período em estudo, uma 
certa segmentação neste último setor, com um percentual de trabalhadores gozando de melhores 
condições laborais.
 Sendo assim, é importante ressaltar que uma maior homogeneidade do mercado de 
trabalho por parte do setor agrícola infere em menor diferença nas condições laborais entre 
seus trabalhadores, porém chama-se a atenção para o fato de que uma maior modernização 
agrícola ocorrida na região entre 2006 e 2016 não foi suficiente para melhorar de modo efetivo 
e abrangente os aspectos produtivos e laborais dos empregados formais deste setor. Em vista 
disso, acredita-se que o setor industrial norte-mineiro propicia uma maior dinamização para o 
espaço que ocupa por trazer em seu bojo alguns subsetores que priorizam a qualificação de sua 
mão-de-obra, além de que oferecem um maior nível de rendimento, melhorando a qualidade de 
vida de seus empregados. 
 Ademais, é importante salientar que as características aqui empregadas para realização 
dos clusters: nível de rendimento, escolaridade, grau de rotatividade e tamanho da empresa 
não são únicas, existindo uma vasta gama de possibilidades que podem ser experimentadas em 
estudos futuros. O leque do estudo da teoria da segmentação do mercado de trabalho é grande 
e por ele é possível obter importante diagnóstico sobre um determinado mercado de trabalho. 
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Recomenda-se, portanto, em trabalhos futuros que utilizem esse método baseado na formação 
dos clusters incorporando diferentes variáveis e características na verificação do comportamento 
do mercado dual de trabalho em outras regiões.  
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