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Este é o primeiro relatório do GEESUL e seu         
objetivo é apresentar alguns dados gerais      
sobre o Sul de Minas Gerais. Apresentaremos       
o dado total do Sul de Minas, e em seguida as           
cidades destaque. 
A região possui 155 cidades divididas em 11        
microrregiões , sendo: 1

 
Tabela 1 – Microrregiões do Sul de Minas        
Gerais 
Microrregião Qt. de Cidades 
Alfenas 12 
Andrelândia 13 
Itajubá 13 
Lavras 9 
Passos 14 
Poços de Caldas 13 
Pouso Alegre 20 
Santa Rita do Sapucaí 15 
São Lourenço 16 
São Sebastião do Paraíso 14 
Varginha 16 

 

 

1 De acordo com classificação de regiões de 
planejamento do IBGE. 

2.763.786 
A cidade mais populosa do Sul      
de Minas é Poços de Caldas      
com 166.111 habitantes   
(IMRS, 2018), e a menor     

população se encontra em Senador José      
Bento, com 1.545 habitantes. 

 

R$77.825.013,79 
(Produto Interno Bruto) 
A cidade com maior PIB é       

Extrema, com  
R$7.529.547.000,00 (Fundação João   
Pinheiro, 2017), e o menor PIB se encontra        
em Senador José Bento, R$22.682.000,00. 

 
Saldo de Empregos 

8.034 vagas 
Pouso Alegre foi a cidade que      
apresentou maior saldo de    

empregos em 2019 (CAGED), 2.331 vagas.      
Já Andrelândia teve o pior desempenho, com       
-597 vagas no ano em questão. 

 

274.543 
Poço de Caldas é a cidade que       
tem o maior número de     
empresas em 2019 (Rede Sim),     

18.847. E a cidade de Consolação apresenta       
apenas 86 empresas. 

 

137.805 
Poço de Caldas também é a      
cidade que apresentou o maior     
número de  

Microempreendedores Individuais em 2019    
(Portal do Empreendedor), 8.375. E a cidade       
de Senador José Bento apresenta apenas 45       
MEI’s. 
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15.388 
Dentro dos depósitos de    
registros de patentes, desenhos    
industriais e marcas, Poços de     

Caldas lidera o Sul de Minas, com 2.343 em         
17 anos (INPI), e a cidade menos inovadora é         
São Tomé das Letras, que não teve nenhum        
depósito em nenhum dos tipos de propriedade       
intelectual. 

 
 
R$2.163.697.163,34 
A cidade de Pouso Alegre é a       
que mais recebeu repasses de     
arrecadação em 2019 (Portal    

da Transparência MG / SICONFI)     
R$223.726.764,94. Já Wenceslau Braz foi a      
cidade com menor arrecadação repassada,     
R$1.729.848,14. 

 
 
R$1.019.961.771,00 
 
Guaxupé apresentou melhor   
saldo de balança comercial em     

2019 (MDIC), R$787.262.481,00. E o menor      
saldo ficou com Extrema, em déficit de       
R$-607.797.291,00. 

 

Investimento 
De acordo com o IMRS     
(2018), em média os    
municípios do Sul de Minas     

investem dos seus recursos públicos:  
● 27,85% em saúde; 
● 22,82% em educação; 
● 14,08% em agropecuária; 
● 11,52% em infraestrutura; 
● 2,77% em assistência social; 
● 1,70% em saneamento; 
● 1,27% em difusão cultural; 
● 1,01% em esporte e lazer; 

● 0,78% em desenvolvimento   
econômico; 

● 0,35% em meio ambiente; 
● 0,23% em apoio ao trabalho; 
● 0,22% em segurança pública; 
● 0,14% em preservação do patrimônio     

cultural;  
● 0,07% em habitação; e 
● 27,57% em outras atividades. 

 
Considerações  
Esse primeiro relatório apresentou alguns     
dados gerais, de aspectos diversos, sobre a       
economia do Sul de Minas, retratando uma       
região que é bastante heterogênea nos      
principais indicadores. 
A relevante análise desses dados pode auxiliar       
a tomada de decisão de instituições variadas,       
bem como do poder público. 
Para população em geral, os estudos seguintes       
do grupo mostrará como as cidades são       
geridas e quais aquelas que apresentam      
melhores condições de vida e trabalho. 
O intuito do GEESUL, a partir de agora, é         
realizar estudos sobre a dinâmica de setores,       
cidades e regiões específicas, criar     
indicadores e oferecer serviços de pesquisa      
para os municípios que desejam conhecer      
mais sobre sua realidade e potencial      
econômico.  
 
Equipe Responsável: 
Prof. Esp. Guilherme A. D. Vivaldi 
http://lattes.cnpq.br/6175320290464968 
 
Prof. Me. Marçal Serafim Cândido  
http://lattes.cnpq.br/5060137210816231 
 
Prof. Dr. Pedro dos Santos Portugal Júnior 
http://lattes.cnpq.br/3402598684545658 

  
Prof. Esp. Marcelo Castro Ávila 
http://lattes.cnpq.br/9805261818374770 

 

  
Contato: 
contato@geesul.com.br 
(35) 9.8807-7898 
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