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Introdução  

O desenvolvimento econômico pode ser definido como uma mudança 

estrutural, ou seja, o desenvolvimento é uma transformação na relação e nas 

proporções internas do sistema econômico. A sociedade é caracterizada por um 

conjunto econômico complexo que traduz formas econômicas e sociais diversas. 

Desse modo, o desenvolvimento econômico ocorre quando o aumento 

permanente na produtividade média do trabalho se assimila a essa estrutura 

complexa (QUEIROZ, 2011).  

O desenvolvimento é considerado como um resultado do crescimento 

econômico seguido de melhoria na qualidade de vida de uma sociedade, ou seja, 

aumento do Produto Interno Bruto e a eficiência na alocação de recursos pelos 

diversos setores da economia, melhorando o bem-estar econômico e social da 

população. A redução da pobreza, do desemprego e das desigualdades e 

aumentos nas condições de saúde, na alimentação, educação e moradia, são 

considerados melhorias no desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002). 

A palavra desenvolvimento despacha à ideia de transformação, 

crescimento, progresso, a evolução de um status quo ante para uma nova 

realidade, um estado novo caracterizado por ser qualitativamente, e não apenas 

quantitativamente, superior ao anterior. Nesse sentido, se faz presente em 

diversas áreas do conhecimento humano e científico. Nas ciências biológicas, 

essa palavra pode estar associada à passagem gradual, protagonizada por um 

determinado ser vivo, de um estado inferior para um estado mais aperfeiçoado, 

no qual ele esteja dotado de melhores condições de sobrevivência. Já nas 

ciências exatas, o termo desenvolvimento pode estar relacionada ao 

desenvolver o natural de uma determinada reação física. Com as ciências 

sociais, como é o caso da Economia, o termo desenvolvimento encontra-se, em 

geral, associado ao desenvolvimento humano, ou seja, ao processo em que a 
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sociedade humana busca melhor realizar as suas virtualidades e potencialidades 

(BARACHO; FAUVRELLE, 2012).  

 
Na busca pela melhor satisfação de suas necessidades, os 
homens se aglomeram com os seus semelhantes, formando as 
sociedades. Entretanto, a produção material – criação de bens e 
serviços (alimentos, vestimentas, alojamentos etc.) – é vital à 
própria existência humana. Nas sociedades, tão importante 
quanto a produção é a distribuição. A forma como a sociedade 
produz e distribui os bens e serviços que lhe são necessários 
denomina-se estrutura econômica. A estrutura econômica é o 
fundamento sobre o qual se erguem as demais estruturas de 
uma sociedade, como a política, a cultura, a religião e até 
mesmo a ciência. Assim, em uma comunidade, a vida social é 
determinada em última instância2 pela sua estrutura econômica 
(MARX, 1859). Dessa forma, o desenvolvimento de uma 
sociedade está intimamente relacionado ao desenvolvimento de 

sua economia (BARACHO; FAUVRELLE, 2012, p.3). 
 

Cada autor tem uma forma de definir desenvolvimento econômico, mas 

ambos estão conectando desenvolvimento com o bem-estar da população, para 

haver desenvolvimento em uma sociedade, precisa haver bem-estar social e 

econômico. No caso do município, para existir desenvolvimento não precisa ser 

altamente qualificado em tecnologia, mas haver distribuição de renda, melhores 

condições de saúde, salários melhores, mais educação.  

O desenvolvimento não se define apenas na renda que um indivíduo pode 

ter, como também, nas liberdades que as pessoas desfrutam. Como liberdades 

políticas, facilidades econômicas, oportunidades socais, garantias e 

transparência e segurança protetora. O aumento da capacidade humana ajuda 

a enriquecer a vida do ser humano. Como acesso à educação básica, saúde, 

segurança, justiça social, participação política (SEN, 2000). 

O índice de desenvolvimento humano municipal em Pedro Velho, veio ao 

longo dos anos, crescendo. Em 1990 era de aproximadamente 0,299 e em 2000 

e 2010 chegou a 0,427 e 0,568 respectivamente. O Produto Interno Bruto no 

município de Pedro Velho, está concentrado no setor de serviços. No qual a 

prefeitura municipal é o maior empregador da população. Assim como a 

prefeitura, os supermercados também emprega grande parte dos indivíduos. 

Empregos estes, com carteira assinada. Portanto, o setor de serviços é o maior 

gerador de renda para a população, ou seja, é o setor que mais gera poder de 

compra para a população.  



A agropecuária exerce uma participação secundária no PIB municipal. 

Com o setor industrial, vem ocupando o terceiro lugar, pois em Pedro Velho este 

setor não é muito forte, apesar de existir alguns estabelecimentos. A agricultura 

é o setor que gera ocupações para o meio de subsistência alimentar, no qual as 

pessoas plantam para o consumo próprio e vendem o excedente.  

O setor secundário da economia no município, é menos expressivo, pois, 

em Pedro Velho não contém grandes indústrias. Mas é possível encontrar na 

zona rural, casas de farinha, que transformam a mandioca em farinha, beijú, 

goma, onde tais produtos são comercializados na feira da cidade (MOREIRA, 

2002).  

O município conta ainda com algumas fábricas de roupas, que na verdade 

são cooperativas. Onde todos trabalham por produção, o trabalho de um 

beneficia o grupo todo. É uma forma de renda, que os trabalhadores produzem 

e vendem para empresas.  

O município de Pedro Velho nos últimos anos, conta com o Programa 

Bolsa Família. Grande parte da população carente, recebe esse auxílio do 

governo. Nos anos pesquisados essas transferências em reais só vieram 

aumentando no município. O programa exige que os filhos dos beneficiados pelo 

programa frequente a escola regularmente. Com o programa pretende-se 

diminuir o índice de pobreza no país. É claro que no município o número de 

pessoas com altos índices de pobreza extrema diminuiu e muito.   

Portanto, ao longo dos anos o município de Pedro velho apresentou 

crescimento e desenvolvimento econômico, pois, o PIB aumentou, o número de 

vínculos formais, a distribuição de renda aumentou, a pobreza diminuiu, a renda 

per capita aumentou, a esperança ao nascer dos indivíduos, aumento no índice 

de desenvolvimento humano municipal (IDHM). Tudo isso, gera um bem estar 

social e econômico para a população, portanto é considerado desenvolvimento. 

Em relação ao emprego formal, o setor que mais emprega os indivíduos 

com carteira assinada é o setor de serviços. As atividades deste setor que mais 

se destacam no número de vínculos formais segundo a (RAIS) são; o comércio 

varejista e a administração pública. A agricultura no município exerce uma 

grande influência na economia, devido Pedro Velho possuir, uma grande 

extensão territorial e ótimas terras aptas para o plantio. Os principais produtos 

produzidos são a mandioca, cana-de-açúcar, milho e o feijão. 


