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A partir da década de 1970 ocorreu o processo de desconcentração 

industrial de São Paulo, em que indústrias deixaram de ter a Zona 

Metropolitana de São Paulo como foco de suas instalações, surgindo em outras 

regiões do país novas opções de localização. Dentre as regiões que passaram 

a receber um maior número de indústrias estava a mesorregião do Sul Minas e 

principalmente o município de Pouso Alegre. A investigação tratada nesse 

artigo vai além de fatores históricos que contribuíram para esse processo, pois 

aborda teorias da localização industrial que explicam esse acontecimento. O 

objetivo principal é analisar a dinâmica regional e a especialização produtiva do 

município de Pouso Alegre. Para tal é realizada descrição de dados acerca do 

nível de emprego, renda salarial e produção dos setores da agropecuária, 

serviços e indústria, evidenciando as transformações ocorridas nesses setores 

no período 2002-2011. Além disso, são calculados, com o auxílio desses 

dados, índices de especialização e concentração regional (componentes 

regionais). A descrição dos dados e os resultados aferidos por meio dos 

componentes regionais indicam alterações na economia local. Nesse sentido, 

houve redução da participação da agropecuária na produção do município. O 

setor de serviços apresentou aumento de produção significativo se 

consolidando como setor de maior importância na produção municipal. Por sua 

vez, a indústria apesar de ter elevado sua produção em termos reais, 

apresentou crescimento menor que o setor de serviços. A economia do 

município no período analisado apresentou um grande crescimento real, onde 

o número de trabalhadores formais quase dobrou e a renda salarial real destes 

mais que dobrou. Com relação a especialização produtiva do munícipio notou-

se pelo índice de Theil que ela se tornou mais especializada, devido ao 

crescimento do setor de serviços. Além disso, quanto a especialização do 

emprego na indústria observou-se que o município se tornou mais 



especializado relativamente nesse setor, comparado ao estado de Minas 

Gerais. Em contrapartida, sua especialização relativa no setor em relação à 

mesorregião se tornou menor. Assim, a especialização da indústria se tornou 

mais homogênea com relação ao restante da mesorregião. 


