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O Produto Interno Bruto da economia, está concentrado no setor de 

serviços. O município de Pedro Velho possui um forte agrupamento neste 

setor. O município conta com um forte apoio da prefeitura municipal, pois 

emprega grande parte da população. A cidade também conta com um forte 

empregador de mão-de-obra, que são os pequenos comércios e 

supermercados. O município conta dez estabelecimentos. O setor terciário 

mostra crescente relevância na economia brasileira, ao evoluir junto com o 

aumento da renda e o desenvolvimento econômico e social verificados nos 

últimos anos, bem como ao constituir setor fundamental de expansão das 

atividades empresariais. A evolução do PIB brasileiro tem sido influenciada 

significativamente pelo setor terciário. 

A aceleração do crescimento do setor de serviços como participação do 

PIB vem sendo inegavelmente uma propriedade do padrão de crescimento 

mundial. Contudo, uma visão clara do papel desse setor no desenvolvimento 

dos países ainda tem sido alvo de discussões e estudos, estando na agenda 

de pesquisa global dos estudiosos do desenvolvimento econômico 

(CARDOSO, 2013).  

Devemos levar em consideração, que o setor de serviços é não apenas 

um reflexo do comportamento da indústria, mas sim um setor de extrema 

importância na economia mundial atual, pois serve de facilitador das 

transações econômicas, como também age como integrador das diversas 

atividades da economia. Sendo assim, nenhuma economia sobrevive sem um 

setor de serviços organizado, mesmo que seu padrão de crescimento não seja 

voltado a ele (CARDOSO, 2013).  
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      O município conta com uma forte participação no setor de serviços. 

Contando com a prefeitura municipal, supermercados, pequenas lojas, óticas, 

lan houses e etc. Esses estabelecimentos, geram um meio de renda para a 

população do município. Dando-lhes para as pessoas um poder de compra, 

uma melhoria na qualidade de vida.  

As quantidades de empregos formais no município de Pedro Velho em 

1990 de 344 empregos formais. Em 1995 acontece uma brusca redução desse 

número de contratos formais, uma queda de 158 trabalhadores. Cinco anos 

após esse número aumenta para 437 empregos, ultrapassando o ano de 1990.  

Em 2005 o número de vínculos empregatícios chega a 709 contratos 

formais. No mesmo ano, é o primeiro mandato do ex-prefeito Jalmir Mâcedo 

que toma posse em janeiro. O número de contratos formais no setor de 

serviços sobe bruscamente. Em 2010 o prefeito era Lenivaldo Brasil, o número 

de vínculos formais no setor de serviços era de 662. No último ano a 

quantidade de empregos formais chegou a 870 trabalhadores até 31 de 

dezembro com vínculos ativos, o prefeito no referido ano era José Marques. 

O número de empresas em Pedro Velho nos últimos anos, vem 

adquirindo um crescimento no setor de serviços. Em 1990 o total de empresas 

ativas era de 5, ultrapassando para 40 estabelecimentos em 2013. Surgiram 35 

novos estabelecimentos do setor de serviços. Em 2010 o número de empresas 

ativas eram de 20 empreendimentos, que em três anos depois, surge vinte 

novos estabelecimentos. 

No setor de serviços, os homens têm uma pequena participação em 

comparação com as mulheres. As pessoas do sexo masculino, tinha uma 

participação de 29,7% e as do sexo feminino com 64,5%. Ficando perceptível 

que grande massa da população feminina predomina na ocupação no setor de 

serviços.  

O setor de serviços, possui a maior porcentagem de ocupação. O sexo 

feminino, teve a maior participação, em relação a classe masculina no ano de 

2010. As mulheres com 60,8% da ocupação e os homens com 35,9%.  

A participação masculina aumentou no setor de serviços. Em 2000 a 

porcentagem de homens ocupados era de aproximadamente 29,7%. Em 2010, 

há um aumento para 35,9% da ocupação no setor de serviços. Enquanto, com 



o sexo feminino, acontece o contrário. Há uma queda do percentual, em 2000 

era de aproximadamente 64,5%, em 2010 cai para 60,8%.  

 

 


