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Apresentação
O Mandato Deputada Marília Campos dá continuidade, com Betim, na Grande 
Belo Horizonte, os seus “Estudos Municipais”. Trata-se de um esforço político de 
pesquisa para auxiliar na atuação do Mandato e de seus apoiadores na cidade 
para que possam conhecer melhor as demandas da população e as alternativas 
para solucioná-las. 

Betim, na Grande Belo Horizonte, é uma cidade muito importante em Minas 
Gerais. Com Produto Interno Bruto – PIB (soma de todas as riquezas produzidas no 
município) de R$ R$ 28,101 bilhões (dados de 2012), a cidade é a segunda maior 
economia de Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte, e a vigésima do País, 

-
dido pela população, indicador mais importante na análise da produção e rique-
zas), de R$ 72.262,27, é muito superior ao de outras grandes cidades mineiras, a 

Mas Betim vive um paradoxo: é uma cidade rica, mas a Prefeitura vive uma crise 

todos os municípios brasileiros, que é composto por cinco indicadores: Receita Pró-
pria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida e varia de 0 a 

municípios da Grande BH, sérios problemas sociais. 

Em 20 tabelas e nos comentários, tratamos daquelas questões que consideramos 
prioritárias e que têm estatísticas já consolidadas. Uma boa leitura!
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Informações econômicas,       
administrativas, sociais e       
políticas de Betim

1.Economia e empregos

conta com 8.110 empresas atuantes no município e tem, segundo os dados do 
Ministério do Trabalho, um estoque de 121.269 empregos formais e o pessoal 
ocupado total é de 132.824 trabalhadores. 

Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto – PIB (total de riquezas produ-

divulgado pelo IBGE. Isto porque os dados municipais são divulgados com dois 

bilhões para R$ 28,100 bilhões, um avanço nominal de 208% (valores serão ainda 

cresceu, em termos nominais, 216%, passando o PIB de R$ 127,782 bilhões para 

brasileira cresceu também 216%, passando o PIB de R$ 1,491 trilhão para R$ 
4,713 trilhões (os dados já foram revisados). Portanto, no período de 2002 a 2012, 
a economia de Betim cresceu em linha com a economia mineira e brasileira. Se 
manteve  o percentual de 0,60% do PIB nacional, o PIB em Betim, em 2014, deve 

O estoque e a geração e empregos formais. Os dados sobre o emprego em Be-
tim estão nas três tabelas a seguir. Como pode ser visto na tabela 2, são 121.269 
trabalhadores(as) no município, sendo 80.848 do sexo masculino e 40.421 do sexo 
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O que chama a atenção é a relação PIB e mercado de trabalho. Veja a comparação 
entre Contagem e Betim. Em 2012, o PIB de Contagem era de R$ 20,647  bilhões e 
o de Betim era 36% maior, chegando a R$ 28,100 bilhões. Inversamente, no mer-
cado de trabalho, Contagem tinha, em 2014, 209.001 empregos formais, o que 
era 72% maior que o mercado de trabalho de Betim, que contava com 121.269 
trabalhadores empregados. Isso indica que o PIB de Contagem é menor, mas a 
economia tem uma maior capacidade empregadora, ao contrário de Betim onde 
a produção de riquezas é muito maior, mas muito concentrada em duas grandes 
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Os dados da tabela 3 mostram a boa geração de empregos formais entre 2002 e 

de R$ 2.741,29, sendo que os homens recebem, em média, R$ 3.078,09, o que re-
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2.Administração e finanças de Betim

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Um dos indicadores da administração e 

uma leitura dos resultados bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo 

observação. 

Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida. Os conceitos são os seguintes: conceito 

-

-
-

rialmente, os gastos de pessoal são enquadrados no conceito B, de Boa Gestão 

Investimentos recebe pontuação de 0.2017 e a Liquidez aponta para uma situação 
e insolvência de Betim, com pontuação zero. 

-

ainda numa ótima fase da economia brasileira, deixou a situação de “Boa Gestão 

grande medida, do esforço gigantesco de capitalização da previdência municipal, 
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que, a título de exemplo, realizou um superávit previdenciário 20 vezes maior do 
que o de Belo Horizonte, que conta com uma receita muito maior. 

 Dentre as questões que estão desestabilizan-

-

-
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sas: nova legislação municipal do Regime Próprio de Previdência dos servidores 

maior índice em 2007, com 12,14. Depois daquele ano, o índice individual vem 

anuais da ordem de R$ 212 milhões para Betim. 
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Betim perdeu muita receita com as leis Robin Hood 1 e 2. -

Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) e de 10% do Impostos sobre Produtos Industrializa-

pertencem aos municípios, devendo ser repassado no mínimo, três quartos 

como dispuser lei estadual”. (...) “Minas Gerais, conforme competência 
dada, estabeleceu no Decreto-Lei nº 32.771, de julho de 1991, que a dis-
tribuição da cota-parte do ICMS dos municípios observaria três critérios: o 

-
-

da com base nestes critérios demonstrava um alto grau de concentração de 
recursos nos municípios mais desenvolvidos e mais ativos economicamente, 

deste diagnóstico pouco favorável para os municípios mais pobres e que 
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critérios para a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios, visando 
descentralizar a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios, descon-

-

tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população destas 
-

publicada a Lei nº 12.428 que alterou a lei anterior, diminuindo o peso do 

-

do Estado de Minas Gerais, foi aprovada e publicada em 12 de janeiro 
de 2009 a Lei nº 18.030, originária do projeto de Lei n° 23/2003. Esta irá 

pertencentes aos municípios do Estado, tendo em vista a inclusão de seis 
critérios (turismo, esportes, municípios sede de estabelecimentos peniten-
ciários, recursos hídricos, ICMS solidário e mínimo per capita) e um subcri-

de 2010, mas a distribuição realizada com base nos novos critérios somente 
iniciará a partir de 2011”.

perdas importantes para as cidades mais ricas, como é o caso de Betim. 

-
-
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mam estas informações. Betim tem o 20º maior Produto Interno Bruto – PIB 

dentre as 100 maiores cidades brasileiras, Betim tem posições muito aca-

transferência, sobretudo do ICMS, que vem caindo ano a ano. 

 Mes-
mo com os problemas que indicamos anteriormente, as receitas de Betim 
tiveram uma boa evolução no período de 2006 a 2014. Veja a tabela 10. 

tiveram um ganho real de 43%. Trata-se de um bom resultado, mas inferior 
a outras grandes cidades mineiras, a exemplo de Contagem, onde a receita 
municipal, no mesmo período, subiu 136%. Tudo indica, que a partir de 

desempenho muito ruim nas suas receitas. 
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-
 Esta é uma questão muito complexa para se explicar 

em poucas palavras. Resumindo: no regime de repartição simples dos ser-
vidores das três esferas de governos, os servidores, em geral, contribuem 
com 11%, os governos com 22% além disso respondem pela cobertura 

fundo previdenciário com critérios atuariais para garantir que os servidores 
tenham uma poupança quando em atividade para quitar os futuros gastos 
com as aposentadorias e pensões. 

Quem pagará esta conta da capitalização da previdência? Vejamos as hipó-

servidores ativos em relação aos aposentados, o que não é mais o qua-

de trabalhadores, além dos valores da venda das estatais serem irrisórios 



Estudos Municipais - Betim

12

plausível já que praticamente todos os Estados e municípios estão nos limi-

previdência, mas é evidente que eles virão da compressão continuada dos 
salários reais dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas. É 
sabido que despesa com previdência é despesa de pessoal. Por isso mesmo, 
a capitalização da previdência será feita, se o modelo não for revertido, com 

-
dores de Estados e municípios. Sem como ampliar os gastos de pessoal, 

-

e segurança. Ou seja, a conta da capitalização será paga, e já está sendo 
paga, pelos servidores, com mais arrocho salarial, e pela população, com 

Betim é um exemplo incrível em Minas Gerais e no Brasil na capitalização 

que obrigasse o município a adotar esta capitalização. E mais: como pou-
quíssimos municípios brasileiros, Betim adotou o modelo mais caro para 
servidores ativos, aposentados e pensionistas. Isso implicou em cinco gran-
des despesas: a) a contribuição para o fundo de capitalização e todos os 

pagamento pelo Tesouro Municipal de todos os aposentados e pensionistas 

de uma dívida referente ao tempo de trabalho dos servidores em atividade 
sem que tenha havido capitalização, o chamado passivo dos “benefícios a 

-
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honrar os seus compromissos, aconteceram atrasos nos repasses, o que 
levado a parcelamentos das dívidas. Isso sem contar mais duas despesas 

-

Resultado desta situação é que a previdência municipal tem ativos de aproxi-
madamente R$ 1 bilhão, como pode ser visto na tabela 11, mas o município 
não tem recursos para despesas básicas com os servidores, como a reposição 
das perdas salariais e o pagamento em dia do 13º salário. E mais incrível: 
mesmo com este valor fabuloso em caixa, a “previdência municipal está que-
brada” e tem um passivo previdenciário não equacionado de R$ 604 milhões. 
Ou seja, com a capitalização, os servidores estão trocando a aposentadoria 
mais segura no futuro pelas condições de vida e trabalho nos dias atuais. 

abriria um rombo de 30 trilhões de euros, o que dá aproximadamente R$ 130 
trilhões e, por isso mesmo, nenhum primeiro ministro ou presidente europeus 
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de Betim experimentou um expressivo crescimento nominal, e também 

aumento nominal no período foi, portanto, de 197%. Veja a tabela 12. O 
detalhamento da dívida de Betim, indica uma enorme concentração de dívi-

tem-se um passivo atuarial na previdência não equacionado de monumen-

endividamento faz de Betim uma das cidades com maiores gastos em juros 
e amortizações dentre os 100 maiores municípios brasileiros.
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Outros números das despesas. -

que estão fora do padrão são aquelas com o Legislativo Municipal, onde a 
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3. Indicadores sociais de Betim 
Educação – IDEB.
foi criado pelo Ministério da Educação em 2007 e representa a iniciativa 
pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importan-

nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das 
avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, 
facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educa-
cional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 
avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e 
a Prova Brasil – para os municípios. 

Betim não tem um bom desempenho no IDEB e não atingiu as metas 
-

(este resultado deixa a cidade praticamente estagnada, já que o resultado 
de 2013 é inferior ao de 2009). Veja a tabela 16. 
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 Os dados do Censo Escolar 2014 de Betim 

-

-
sável por 17.928 matrículas no ensino médio. Com exceção da educação 
infantil, a presença do setor privado é pouca expressiva, respondendo por 
pequeno percentual. Veja a tabela 17.



Estudos Municipais - Betim

18

 Os dados divulgados 
pelo Governo de Minas Gerais indicam um aumento expressivo da criminali-

-
cídio Consumado, Homicídio Tentado, Sequestro e Cárcere Privado, Roubo 
Consumado, Extorsão Mediante Sequestro, Estupro Consumado e Estupro 
Tentado. 

69% na criminalidade violenta. Veja a tabela 18. Em 2012, foram 3.330 

crimes violentos. Dentre estes crimes, o mais grave é o Homicídio Consu-
mado, que cresceu bem menos que os crimes violentos em geral, sendo 
de 12,80% no período analisado, sendo de 188, em 2012, 200, em 2013, 
e 212 homicídios, em 2014. O menor crescimento dos homicídios consu-
mados não pode esconder o drama desta questão, pois mais de 200 vidas 
estão sendo ceifadas por ano.
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capita acima de meio salário mínimo. 

-

-
mílias, representando uma cobertura de 103,2 % da estimativa de famílias 

-

uma complementação de renda, não garante o ócio de ninguém, pois seus 
valores são baixos.

-

a 19.277. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 
62,1%, resultando em 2.864 jovens acompanhados de um total de 4.610. 

dados mostram que a Previdência Social é disparado o maior programa 
-
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pagos dos benefícios, indicam que em Betim a Previdência Social é supe-

-
mento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores 
de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação 
e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o de-

-
volvimento humano) e avançou para 0,749 em 2010 (alto desenvolvimento 

Gerais.

-
res cidades brasileiras.

-
-

universalização dos serviços, estão faltando ainda 4.734 ligações de água e 
12.069 ligações de esgotos. Veja a tabela 19.
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4.Betim no contexto da Região Metropolitana 

Minas Gerais é um estado profundamente desigual. Temos regiões que se 
equiparam aos outros estados do Sudeste e outras regiões que tem indica-

regiões mais pobres estão distantes deste indicador médio do Estado. É o 

Mas a desigualdade intra-regiões é também muito expressiva em Minas 

compõem a região Metropolitana da Grande Belo Horizonte. Cidades como 
-

(14.327 habitantes), Raposos (16.144 habitantes) têm PIB per capita inferior 

-

de 37% do de Belo Horizonte. 



Estudos Municipais - Betim

22

-

uma vez o que se vê são as enormes diferenças no interior da Grande Belo 
-

tima colocada, e a mais bem colocada é Itatiaiuçu com R$ 6.661,73. Outras 
importantes cidades metropolitanas estão também entre as que tem peque-
na receita per capita: Santa Luzia, Esmeraldas, Sabará, Ibirité.

fundamentais, Produto Interno Bruto per capita (total da riqueza produzida 
dividida pela população) e na receita per capita (total da receita dividida 

-
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5. A política em Betim  

votos (31,91%). 

-

-

votos, sendo 22.931 nominais e 4.220 de legenda. Os demais partidos 
mais votados (soma dos votos nominais e de legenda) foram os seguintes: 

 Os doze candidatos mais votados para deputado 
estadual em Betim nas eleições de 2014 foram os seguintes: Welinton Sa-
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 Os dez deputados federais mais votados em Betim nas 

-

(3.843 votos). 

-
ram apenas 7.606 votos. 

91.227 votos.    

6.Outras informações gerais sobre Betim

-Data de fundação do município – 17/12/1938

-Gentílico – Betinense 
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-População residente – mulheres – 2010 – 191.737 pessoas

-População residente católica – 2010 – 192.220 pessoas

-População residente –religiões evangélicas – 2010 – 134.977 pessoas
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