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Este informativo apresenta de forma sintética os dados disponíveis sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor
de serviços nos municípios do estado de Minas Gerais agrupados de acordo com dois critérios: Região Geográfica
Intermediária (RGINT) e faixas populacionais. O setor de serviços é composto por três grupos de atividade na
divulgação do PIB dos municípios: comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; administração,
defesa, educação e saúde públicas e seguridade social; demais serviços.

Em 2017, o VAB dos serviços representou 68,9% do VAB total de Minas Gerais. Na comparação com 2010, houve
aumento de 7,7 pontos percentuais (p.p.) nessa participação (gráfico 1).

Gráfico 1: Participação da atividade de serviços no VAB da RGINT - Minas Gerais - A importância dos serviços na
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Fonte: FJP; elaboração própria.
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Mapa 1: Distribuição da atividade de serviços em Minas Gerais - 2017
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Gráfico 2: Participação da atividade serviços no VAB do grupo de municípios, por
faixas de população - Minas Gerais - 2010-2017
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populosos, nas faixas com mais
de 100 mil habitantes, devido à
importância das economias de
escala e de aglomeração para a
viabilidade

dos

serviços

privados de alta produtividade.

Fonte: FJP; elaboração própria.
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Mapa 2: Municípios onde o comércio e reparação de veículos automotores e
motocicletas é a primeira, segunda ou terceira atividade de maior valor adicionado
bruto - Minas Gerais - 2017
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Mapa 3: Municípios onde demais serviços são a primeira, segunda ou terceira
atividade de maior valor adicionado bruto - Minas Gerais - 2017
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Fonte: FJP; elaboração própria.
1 Agregação que inclui as seguintes atividades: transporte, armazenagem e correio; serviços de alojamento e alimentação; serviços de informação e
comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas,
administrativas e serviços complementares; educação e saúde mercantis; artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços; e serviços
domésticos.
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Mapa 4: Municípios onde a Administração, defesa, educação e saúde
públicas e seguridade social é a primeira, segunda ou terceira atividade
de maior valor adicionado bruto - Minas Gerais - 2017
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Fonte: FJP; elaboração própria.

Entre os municípios com maior dependência dos serviços da administração pública em 2017, em 169 casos o VAB
dessa atividade representou mais de 50,0% do VAB total do município. Dos dez municípios com maior
dependência, oito estão localizados na RGINT de Montes Claros (São João das Missões, Santo Antônio do Retiro,
Pai Pedro, Serranópolis de Minas, Ibiracatu, Josenópolis, Cônego Marinho e Fruta de Leite) e dois na RGINT de
Teófilo Otoni (Monte Formoso e Chapada do Norte).
Os gráficos 3 e 4 apresentam a distribuição de frequência para os valores do PIB per capita do conjunto de
municípios de Minas Gerais e a dos subconjuntos formados pelos municípios onde os grupamentos de atividade
do setor serviços foram classificados como primeiro, segundo ou terceiro maior VAB setorial no município.
Gráfico 3: Distribuição do PIB per capita dos municípios em que as atividades do
comércio, dos demais serviços, e da administração pública estiveram entre os três
maiores VAB setoriais do município - com valores extremos - Minas Gerais - 2017
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Fonte: FJP; elaboração própria.
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Para aqueles municípios onde o VAB dos demais serviços se destacou entre as principais atividades econômicas
locais, São Gonçalo do Rio Abaixo (RGINT de Ipatinga), Extrema (RGINT de Pouso Alegre), Jeceaba (RGINT de
Barbacena), Araporã (RGINT de Uberlândia), Tapira (RGINT de Uberaba) e Confins e Catas Altas (ambos na RGINT
de Belo Horizonte) apresentaram os maiores valores para o PIB per capita em 2017.

E para os municípios onde predominou o VAB da administração pública, São Gonçalo do Rio Abaixo (na RGINT
de Ipatinga), Confins e Catas Altas (ambos na RGINT de Belo Horizonte), Jeceaba (RGINT de Barbacena) e Tapira
(na RGINT de Uberaba) apresentaram os maiores valores para o PIB per capita em 2017.

Gráfico 4: Distribuição do PIB per capita dos municípios em que as atividades do comércio, O gráfico 4 apresenta as
dos demais serviços, e da administração pública estiveram entre os três maiores VAB
mesmas distribuições do
setoriais do município - sem valores extremos - Minas Gerais - 2017
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Fonte: FJP; elaboração própria.
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