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RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar os tipos de fontes de emprego em pequenas 

cidades da Microrregião de Uberlândia – MG, com enfoque naqueles gerados pela administração 

pública municipal e/ou seguridade social, em comparação com duas de maior porte, Uberlândia e 

Araguari. A área de estudo compreende aquelas cidades com menos de vinte mil habitantes 

dessa microrregião (Araporã, Canápolis, Cascalho Rico, Monte Alegre de Minas, Centralina e 

Indianópolis), definidos segundo critério demográfico. A pesquisa partiu do levantamento de dados 

do Censo 2010 do IBGE e da comparação entre estas cidades. Verificou-se que há, em maior ou 

menor grau, nessas pequenas localidades, volume significativo de pessoas dependentes dos 

recursos públicos como fonte de renda, seja do serviço público, seja da seguridade social. 

PALAVRAS-CHAVE: emprego, administração pública, cidade pequena. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade é o ponto para o qual se dirigem pessoas, onde se tem a facilidade de encontrar 

produtos e serviços, mas, também, é de onde partem pessoas, bens e serviços. É lugar de 

interação social mais intensa e frequente, da intensificação de problemas e conflitos.  

Conhecer e compreender o fenômeno de surgimento, crescimento dos centros urbanos até 

sua metropolização ou conformação espacial de maior proporção ainda não é tarefa fácil, muitos 

estudiosos se debruçaram nesta tarefa. Contudo, há ainda muito que se debater e avançar. 

Mas, quais aspectos são preponderantes para que uma determinada cidade se desenvolva 

mais que outras? Qual o papel da sociedade e do Estado neste desenvolvimento?  

As cidades pequenas, aqui definidas apenas segundo critério demográfico, em geral, não 

possuem indústrias ou empresas capazes de absorver ou manter a sua população 

economicamente ativa, de maneira que tendem a ceder trabalhadores para aquelas de porte 
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maior. Esta ausência impacta na diversificação dos tipos de atividades laborais o que pode 

interferir na geração de uma renda satisfatória para a população das cidades pequenas, ficando 

os trabalhadores limitados às atividades ligadas ao campo, comércio e ao serviço público, 

situação desfavorável em termos de economia pública e gestão orçamentária. 

Neste diapasão, objetiva-se analisar os tipos de fontes de emprego, nas cidades pequenas 

da microrregião de Uberlândia (MG) com enfoque naqueles gerados na Administração Pública 

e/ou seguridade social em comparação com duas de maior porte, Uberlândia e Araguari. A área 

de estudo compreende aquelas cidades com menos de vinte mil habitantes dessa microrregião 

(Araporã, Canápolis, Cascalho Rico, Monte Alegre de Minas, Centralina e Indianópolis), definidos 

segundo critério demográfico, a partir de dados do Censo de 2010 disponíveis no site do IBGE. 

O trabalho está estruturado nos seguintes tópicos: procedimentos metodológicos, 

resultados e discussões e considerações finais. 

 

2. CIDADE NO BRASIL: PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO CONCEITUAL E IDENTIDADE 

 

Em alguns países, para ascender a grau de cidade, o lugar precisa desempenhar funções 

urbanas como hospitais, bibliotecas públicas, universidades etc. A título de exemplo, nos EUA, 

uma cidade pequena é uma village, média é town e apenas um grande centro urbano é uma city. 

Há autores brasileiros, como José Eli da Veiga (2004), que entendem que o Brasil é muito mais 

rural que urbano porque pequenos lugares urbanizados dependentes da agricultura não seriam 

cidades. Para ele, se aplicados os critérios de Portugal e de outros países europeus, das mais de 

5.000 cidades brasileiras, apenas cerca de 700 seriam realmente consideradas cidades. 

A definição do que é uma cidade diverge de país para país, sendo utilizados diferentes 

critérios e indicadores. Sposito (2008), alerta que o indicador legal (incidência do IPTU) não é o 

único indicador hábil a defini-la e diferenciá-la do campo. 

Outros indicadores precisam ser levados em conta para se compreender a cidade: 
a natureza e a densidade das infraestruturas (abastecimento de água encanada, 
vias com e sem pavimentação, redes de iluminação, de telefonia e de coleta de 
esgoto), os equipamentos de consumo coletivo (escolas, hospitais, parques, 
praças), os serviços urbanos (coleta de lixo, policiamento, limpeza de vias). Esses 
e outros indicadores são, também, elementos que permitem compreender a 

cidade além da planta que pode ser visualizada em um mapa. (SPOSITO, 2008, 
p. 15-16) 
 

Soares (2009) aponta que o critério político-administrativo adotado no Brasil para a 

definição de cidade (distrito sede de município) dá ensejo a questionamentos sobre sua 

classificação em urbana ou não, sendo que a definição de população urbana e rural é dada por 

critérios censitários. 
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No caso brasileiro, foi promulgada a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta 

os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana, 

denominada Estatuto das Cidades, que, embora não tenha trazido uma definição de cidade, 

previu instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, o plano diretor, de 

maneira que a cada município cabe a sua elaboração e aprovação, por lei municipal. 

Assim, cada municipalidade define seu limite urbano/rural, o zoneamento, a localização 

possível para a realização das atividades industriais, comerciais, bem como áreas exclusivamente 

residenciais. Evidente que a vocação de cada município, sua localização e prioridades exercerão 

grande influência no seu desenvolvimento na região ou em sua dependência em relação a outros 

entes e cidades, em especial, na questão da oferta de trabalho. 

Gomes (2009, p 127), alerta sobre a ambiguidade do conceito de cidade, pois ao tempo 

que procura detectar uma realidade material concreta pode evocar um conjunto variado ou 

funções sociais variadas. Acrescenta que “o simples fato de habitar em uma cidade implica um 

modo de vida específico que tem na existência de uma multiplicidade de redes sua marca 

importante e significativa”.  

Neste contexto, compreender o conceito de cidade perpassa pela reflexão acerca dos 

vários fenômenos sociais que ocorrem no espaço urbano, sobre as suas diversas funções e das 

inúmeras relações sociais que ocorrem dentro e fora dela e entre distintas cidades, a construção 

do território como espaço de poder e fruto do trabalho coletivo. Para Gomes (2009, p 127) na 

interpretação do conceito de cidade: 

faz-se mister que seja compreendido a relação existente entre processo de 
apropriação do espaço, isto é, a construção dos territórios e territorialidades e a 
dinâmica coletiva. È bom lembrar que desde o seu surgimento a cidade se 
configura como um espaço de convergências de produtos e de informações e, 
portanto, um espaço importante na realização de trocas, sejam elas materiais ou 
não. 
 

A cidade, enquanto construção do coletivo humano, é complexa, dinâmica e decorre do 

movimento social e histórico da sociedade por meio do trabalho. Carlos (2007, p. 11) afirma que: 

A cidade, enquanto construção humana, é um produto histórico-social e nesta 
dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do processo 
histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida humana, 
obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações 
passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas do 
presente – o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade 
separada da sociedade e do momento histórico analisado. 
 

Lobato Corrêa (1989, p. 8) destaca que “por ser reflexo social e porque a sociedade tem 

sua dinâmica, o espaço urbano é mutável, dispondo de uma mutabilidade que é complexa, com 

ritmos e natureza diferenciados. ” 

A diversidade de critérios, a complexidade do fenômeno de surgimento e desenvolvimento 

das cidades não permite apresentar um conceito final e totalmente fechado, em especial, diante 
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das constantes transformações porque passa a sociedade, os usos do espaço por ela e a inclusão 

de novos temas (no campo social, ambiental, do trabalho, da Administração e gestão públicas, 

dentre outros) a serem agregados na análise e na construção do conceito de cidade. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo compreende as atividades laborativas realizadas em Cascalho Rico, Araporã, 

Indianópolis, Centralina, Canápolis e Monte Alegre de Minas, localizadas na Microrregião de 

Uberlândia – Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 01: Localização na microrregião de Uberlândia dos municípios da área de estudo 

 
Fonte: REIS (2012) 

 

Para a realização desse trabalho o enfoque será dado na análise do percentual de 

pessoas, com residência nas localidades apresentadas, que exercem atividades laborativas na 

cidade e daqueles trabalhadores que exercem atividade remunerada no serviço público ou 
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auferem renda decorrente de seguridade ou defesa social, comparando-as com outras cidades da 

mesma microrregião: Uberlândia, de grande porte, e Araguari, de porte médio.  

O estudo partiu da coleta de dados no Censo Demográfico de 2010 referentes aos 

seguintes aspectos: 

a) o quantitativo populacional da Microrregião de Uberlândia-MG; 

b) as atividades exercidas pela população na área urbana; 

c) os dados de deslocamentos das cidades dessa microrregião coletados na tabela 

‘Resultados da Amostra – Deslocamento’, disponibilizadas no site do IBGE, especialmente, dados 

relativos às atividades desempenhadas no serviço público, defesa ou seguridade social, ou seja, 

atividades em que os recursos são advindos da administração pública, dependentes unicamente 

dos orçamentos públicos. 

O porte de cada município foi estabelecido, de acordo exclusivamente com critério 

demográfico, tomando como referência informações relativas à população e conforme 

estabelecido em Nota Técnica – Estimativas da população dos municípios brasileiros com data de 

referência em 1º de julho de 2014 (IBGE, 2014) apresentado na Tabela 01. 

 

Tabela 01: Classes de tamanho dos municípios, em número de habitantes 

Classe Faixa populacional 

Pequeno – Faixa I Até 10.000 

Pequeno– Faixa II De 10.001 a 20.000 

Pequeno– Faixa III De 20.001 a 50.000 

Pequeno– Faixa IV De 50.001 a 100.000 

Médio De 100.001 a 500.000 

Grande Acima de 500.001 

Fonte: IBGE (2014). Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os dados da tabela, para municípios de pequeno porte há uma divisão em 

quatro faixas distintas entre si, cujo limite da primeira faixa é 10 mil habitantes, da segunda 20 mil, 

da terceira 50 mil e 100 mil habitantes para a quarta faixa. Considera-se como municípios de porte 

médio aqueles com população superior a 100 mil habitantes até 500 mil e, de grande porte 

aqueles com população superior a 500 mil habitantes.  

Diante disso, o universo dos municípios estudados compreenderá aqueles com população 

até 20 mil habitantes, ou seja, aqueles compreendidos nas Faixas I e II, de acordo com o critério 

demográfico definido pelo IBGE (2014). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A classificação das cidades fundamentada na Nota Técnica do IBGE (2014), que classifica 

os municípios de acordo com o tamanho de sua população, ajuda a distinguir claramente aqueles 

que são de pequeno porte, daqueles intitulados de médio e de grande porte. No caso dos 

pequenos ainda há uma segunda divisão em quatro faixas, que serão utilizadas neste estudo. 

Na Tabela 02 estão destacadas as cidades analisadas neste estudo que integram a 

Microrregião de Uberlândia classificadas, conforme sua população, em pequenas, média e grande 

e, no tocante aos pequenos, sua identificação nas faixas correspondentes. Dentre os municípios 

trabalhados, destacados em negrito, três estão na faixa populacional um (até 10 mil habitantes) e 

três na segunda faixa, de 10 a 20 mil habitantes. 

 

Tabela 02: Classificação, segundo o IBGE (2014), por tipo de cidade da microrregião de 

Uberlândia 

Município População total Classe Classificação por tipo 

Cascalho Rico 2.857 Faixa I Cidade pequena 

Araporã 6.144 Faixa I Cidade pequena 

Indianópolis 6.190 Faixa I Cidade pequena 

Centralina 10.266 Faixa II Cidade pequena 

Canápolis 11.365 Faixa II Cidade pequena 

Monte Alegre de Minas 19.619 Faixa II Cidade pequena 

Tupaciguara 24.188 Faixa III Cidade pequena 

Prata 25.802 Faixa III Cidade pequena 

Araguari 109.801 Média Cidade média 

Uberlândia 604.013 Grande Cidade grande 

Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora. 

 

O recorte de análise pretende conhecer a situação dos municípios com até 20 mil 

habitantes, quanto à preponderância do exercício de atividades ligadas ao serviço público e, por 

isso, dependentes em maior ou menor grau de recursos públicos para manutenção da vida 

econômica das pequenas cidades da Microrregião de Uberlândia-MG que, também, possuem 

significativa porcentagem de trabalhadores em atividades rurais. 

Até 1996, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 15/96, bastava o interesse 

político-administrativo para a criação de municípios, de modo que, em algumas situações, 

municípios forma emancipados sem condições econômicas para seu crescimento e manutenção. 

Em alguns casos, a emancipação ocorreu unicamente pela vontade de políticos locais, que 

manipulam o sentimento de pertencimento do lugar, de emancipação do lugar junto à população, 

para ascensão aos cargos políticos, acesso aos recursos federais e criação de uma pequena 

oligarquia política autônoma. São, portanto, municípios que dependem de repasses financeiros do 

Estado e da União, pois não possuem capacidade de geração de receita própria suficiente. Além 
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disso, parcela importante da população tem sua renda ligada, de alguma forma, ao serviço público 

ou a seguridade social. 

Para Sposito (2008, p.18) a compreensão do fenômeno urbano e do conceito de cidade 

perpassa pela análise dos aspectos que “demonstrem a realidade concreta da sociedade, como a 

divisão do trabalho”. A divisão territorial do trabalho é elemento importante para a diferenciação do 

urbano e do rural, evidenciando qual a vocação de determinado município (rural, industrial, 

turístico, dentre outros) e também para caracterizar a própria dinâmica socioeconômica urbana do 

município. 

Nas cidades pequenas, ante a ausência de um número maior de indústrias, a economia 

urbana apresenta uma menor diversificação de tipos de empregos com maior estabilidade, de 

maneira que a renda dos cidadãos que exercem serviço público, muitos deles possuindo garantia 

de emprego e salário, ganha importância na economia local, pois os trabalhadores do serviço 

público ou aqueles beneficiários da seguridade social desfrutam de acesso mais facilitado às 

linhas de crédito e a outros benefícios que fazem com que se movimente a economia local. Muitas 

atividades econômicas são iniciadas tendo por objetivo atrair servidores públicos ou beneficiários 

da seguridade social e sua renda.  

O principal interesse, neste trabalho, está nas fontes de empregos existentes na zona 

urbana. Neste sentido, o universo de trabalhadores que laboram em atividades típicas da zona 

rural, em que pese serem apresentadas para demonstrar a conformação dos tipos de empregos 

de cada município, não será objeto de discussão. 

A Figura 02 apresenta um panorama da distribuição por tipo de atividade da população 

trabalhadora em cada um dos 6 municípios na microrregião de Uberlândia (MG), com menos de 

20 mil habitantes, de forma que é possível visualizar algumas das principais fontes de emprego 

nas cidades consideradas (Cascalho Rico, Araporã, Indianópolis, Centralina, Canápolis e Monte 

Alegre de Minas), organizadas em três grandes universos de atividades: em administração 

pública, defesa e seguridade social, em agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura e, por outras atividades ligadas ao meio urbano. 

 

Figura 02: População trabalhadora por tipo de atividade exercida nas cidades pequenas da 

Microrregião de Uberlândia 
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Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 02, é possível perceber que Cascalho Rico, Canápolis, Indianópolis e Monte 

Alegre de Minas têm um volume significativo de sua população trabalhadora ligada às atividades 

rurais. Enquanto que Araporã e Centralina possuem concentração bem mais expressiva nas 

atividades urbanas. 

Araporã, com pouco mais de seis mil habitantes, tem, segundo dados do IBGE (2010), 424 

pessoas empregadas no serviço público municipal ou seguridade e defesa social, ou seja, 

excluídos os trabalhadores que exercem atividades típicas do meio rural, cerca de 22% da 

população de Araporã exerce atividade que depende, de alguma forma, dos orçamentos públicos. 

Em Indianópolis, são 300 servidores públicos ou segurados, o que representa, aproximadamente, 
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11% de toda a população economicamente ativa do município e, aproximadamente, 25% dos 

trabalhadores que laboram em atividades típicas da zona urbana. Estas são as cidades que 

possuem maior destaque no volume de pessoas que laboram nas atividades ligadas a 

Administração Pública.  

Cascalho Rico (13%), Centralina (9%), e Monte Alegre de Minas (8%), possuem, 

respectivamente, 13%, 9% e 8%, de seus trabalhadores urbanos ligados ao serviço ou defesa e 

seguridade social. A porcentagem de mão de obra ligada ao serviço público e à seguridade social, 

nestas cidades, pode parecer pequena ou de pouco impacto na economia urbana local, mas não o 

é, especialmente, porque a maioria das demais atividades existentes não desfrutam da 

estabilidade e garantias do serviço público.  

Mesmo nas cidades que possuem maior diversificação de atividades (Araporã, Canápolis, 

Monte Alegre e Centralina), tal diversificação não significa que estas sejam atividades capazes de 

gerar riquezas ou colaborar, de forma impactante, para o dinamismo econômico.  

Atividades no comércio, prestação de pequenos serviços ou o trabalho doméstico, são 

atividades importantes para absorver a população economicamente ativa, mas a existência e 

desenvolvimento destes tipos de atividades dependem da existência, manutenção e crescimento 

de outras rendas assalariadas estáveis, como aquelas decorrentes do exercício do serviço 

público. As atividades deste setor da economia (comércio e prestação de serviços), normalmente 

serão mais diretamente afetadas se ocorrer problemas que atinjam a renda dos trabalhadores 

ligados ao serviço público ou agrícola. 

Neste sentido, alguns servidores públicos, além daqueles que, por terem uma renda fixa e, 

de certa forma estável, movimentam o comércio local, podem, também, financiar atividades 

empresarias em suas famílias como: padarias, açougues, lanchonetes, mercearias etc. 

Insta destacar, outro fator que torna a economia das pequenas cidades dependentes dos 

recursos públicos: a influência que as administrações municipais têm na renda dos munícipes, já 

que a administração é grande compradora no comércio local. 

A Figura 03 apresenta uma realidade diferente da mostrada até o momento. O panorama 

encontrado em cidades de médio e grande porte, como é o caso de Araguari e Uberlândia, 

respectivamente, traz uma economia em que a renda decorrente do serviço público tem menor 

impacto. 

 

Figura 03: População trabalhadora por tipo de atividade exercida nas cidades de Araguari e 

Uberlândia 
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Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora. 

 

Quando se compara a porcentagem da população que está ligada ao serviço público nas 

pequenas cidades acima destacadas com Uberlândia, município de grande porte, na mesma 

microrregião, percebe-se a diferença na importância das instituições públicas na geração de 

emprego. A situação de Monte Alegre, que possui o menor índice de pessoas ligadas ao serviço 

público das cidades analisadas, cerca de 8%, tem pelo menos o dobro da porcentagem de 

empregos públicos do que a apresentada por Uberlândia (4%). Vale mencionar que a população 

urbana economicamente ativa uberlandense é 55 vezes maior que a de Monte Alegre de Minas.  

Araguari, com população urbana ativa 8 vezes maior, conta com 6% (IBGE,2010) da 

população trabalhando para a prefeitura municipal ou outras instituições públicas. Neste sentido, 

percebe-se uma maior diversidade e consistência da economia de Uberlândia e Araguari em 

relação às pequenas cidades analisadas.  

Destaque-se que o grau de diversificação dos tipos de atividades em Uberlândia é de 93% 

e em Araguari é de 82%. Enquanto que nas cidades pequenas, a porcentagem de diversificação 

não ultrapassa 73% (Centralina), sendo que no caso de Indianópolis, o grau de diversificação de 

tipos de atividades laborais é de apenas 32%, dado que mostra fragilidade da economia local, 

quanto à diversificação. 

As distintas realidades encontradas na Microrregião de Uberlândia e verificadas nas 

Figuras 02 (cidades pequenas) e 03 (cidade de médio e grande porte) demonstram que as 

primeiras, por possuírem menor diversificação de atividades e indústrias, proporcionalmente, 

tendem a possuir uma maior porcentagem de trabalhadores no serviço ou beneficiários da 

seguridade social, sendo a economia local, muitas vezes, mais suscetível aos problemas sociais 

decorrentes da queda de receita ou de repasse de verbas públicas, questão que afetará todos os 

seguimentos econômicos ligados à renda do servidor público (comércio, prestação de serviços, 

serviços domésticos, etc). 
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Assim, um cenário de crise econômica coloca em xeque a capacidade das pequenas 

cidades de manter investimentos e programas, principalmente quando dependem do repasse do 

governo federal e estadual como sua principal fonte de recursos, ante a insuficiência de receita ou 

recursos próprios.  

Este cenário de pouco investimento dificulta ou até impede que as pequenas cidades se 

desenvolvam economicamente e ofertem mais e melhores opções de trabalho aos munícipes, 

como aponta Gomes (2009, p.129) porque apresentam baixo crescimento populacional porque 

“estas cidades demonstram uma incapacidade na oferta de melhores condições de vida para a 

reprodução social e constituem-se em espaços de intensa migração.” 

A insuficiência da arrecadação e o atraso ou ausência de repasses geram dificuldades na 

manutenção do equilíbrio das contas públicas municipais. Neste sentido, Gomes (2009, p 134) 

aponta fragilidades das pequenas cidades: 

Dentre as fragilidades apresentadas pelas pequenas cidades, a falta de emprego 
para sua população ativa se apresenta como uma das mais preocupantes. 
Diversos problemas de caráter social que hoje acontecem nessas cidades são 
atribuídos à ausência de uma perspectiva socioeconômica dos jovens que nelas 
habitam. Nas pequenas cidades, o emprego público e as transferências políticas 
compensatórias constituem-se nas principais fontes de renda para as populações 
que aí residem. Essa realidade, se de um lado resolve parte dos problemas que 
emergem de forma de forma imediata, tem contribuído, segundo depoimentos de 
habitantes dessas cidades, num elemento negativo para a própria cidade. O 
excesso de funcionários públicos onera significativamente os orçamentos 
municipais comprometendo o desenvolvimento de políticas públicas que possam 
atender à população como um todo. 

 

Esta dependência do serviço público, como bem ressaltou a autora é uma fragilidade das 

cidades pequenas, pois o excessivo número de servidores públicos exige, também, uma estrutura 

administrativa grande e dispendiosa, consumindo numerário orçamentário importante, valendo 

destacar que o comprometimento das receitas públicas com o pagamento dos salários e 

manutenção de toda a estrutura administrativa pode comprometer enormemente a aplicação de 

programas e políticas públicas. 

O serviço público, como uma das principais fontes de trabalho, contribui para que a 

ocupação das posições seja efetivada segundo critérios de interesse político, o que gera um 

excesso de cargos e funções comissionadas, que são aquelas em que o cargo é ocupado por 

indicação de vereadores, secretários municipais, aliados políticos, ou seja, sem a realização de 

concurso público. Essa forma de ocupação de cargos públicos, utilizada em excesso em vários 

municípios, serve para a cooptação de vereadores e da sociedade civil, de sorte que a sociedade 

civil, nestes pequenos municípios torna-se frágil ante a instabilidade deste tipo de nomeação, 

considerada de livre exoneração, o que permite negociatas e pressões sobre o servidor, prática 

mais dificultada em relação ao servidor concursado, que tem maior garantia no serviço por exercê-

lo em caráter efetivo. 
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Araporã e Indianópolis (Tabela 2), com um percentual de 22% e 25%, respectivamente, da 

população urbana economicamente ativa ligada ao serviço público ou seguridade social ilustra 

bem a questão da Administração Pública como importante fonte de emprego e renda para a 

população local. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O orçamento público como uma das principais fontes de emprego em cidades pequenas é 

um problema que precisa ser enfrentado, especialmente no caso daquelas com baixa 

sustentabilidade econômico-financeira, dependentes do repasse de verbas federais e com uma 

estrutura burocrático-administrativa excessivamente inchada devido ao grande volume de 

funcionários públicos. Existem casos, no Brasil, de cidades que possuem menos de 500 

habitantes, mas que devem contar com um corpo de servidores concursados e comissionados e, 

uma ou mais, estruturas físicas para comportar o executivo e o legislativo. 

Se, atualmente, a maior parte da população se concentra em núcleos urbanos, é 

fundamental que estes propiciem aos cidadãos as melhores condições de vida possíveis, tenham 

capacidade de ofertar oportunidades de trabalho com diversificação de tipos de atividades, com 

vistas a garantir a geração de riquezas e bem-estar o que contribuirá para a fixação da população 

em seu território. 

A partir dos dados analisados depreende-se que as cidades pequenas da Microrregião de 

Uberlândia apresentam, proporcionalmente, volume maior de pessoas ligadas ao serviço público 

como fonte de emprego urbano, se comparadas com as de porte médio e grande. Assim, a 

economia local sofre importante influência dos recursos públicos. Ademais, caso estas pequenas 

cidades apresentem, ainda, uma maior dependência em relação ao repasse de recursos estaduais 

e federais, isto as torna mais suscetíveis às crises econômicas, tendo, portanto, maior dificuldade 

para oferecer a seus habitantes bens e serviços públicos adequados, bem como implementar 

políticas públicas que visem a melhoria das condições de vida da população. 

Há situações em que os cargos públicos funcionam como ferramenta de garantia de votos 

para manutenção de uma determinada oligarquia no poder (como ocorre com os cargos em 

comissão), fragilizando a sociedade em vários aspectos, pois mantém parcela da população 

dependente dos recursos públicos, pois estes recursos não só pagam os salários e benefícios dos 

servidores que movimentam o comércio local, como servem para o financiamento de atividades 

iniciadas pelos próprios servidores ou por seus familiares e também, são usados pelas prefeituras 

para aquisições, no comércio local, dos insumos e materiais necessários à manutenção do serviço 

público. 
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