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O avanço da pandemia do vírus covid-19 tem gerado efeitos imediatos sobre a economia popular
urbana em função da natureza das atividades econômicas envolvidas: i) atividades intensivas em
trabalho com difícil substituição de atividades presenciais por não presenciais; ii) atividades cuja
produção e/ou comercialização ocorre primordialmente no espaço urbano, nas feiras, em barracas
e quiosques, nas ruas ou em pequenos comércios, dependendo, portanto, da circulação de pessoas
no território.
Podemos identificar essa economia popular urbana no trabalho dos ambulantes, catadores de
materiais recicláveis, artesãos, artistas populares, agricultores urbanos, produtores artesanais de
alimentos, entre outros. A grande heterogeneidade de formas ocupacionais se traduz em formas
distintas de uso do espaço urbano, exigindo estratégias diferenciadas de apoio diante da crise.
Segundo dados da PNAD Contínua (IBGE) de 2018, a economia popular abrangia 20,3% dos
trabalhadores ocupados na Região Metropolitana de Belo Horizonte (cerca de 530 mil pessoas).
Destes, 40,2% residiam na capital.
Desse total de trabalhadores, 35,4% contribuíam para a previdência e 21,5% declararam que o
negócio no qual trabalhavam possuía CNPJ. Esse cenário de informalidade remete à urgência do
repasse da Renda Básica Emergencial (Projeto de Lei 698/2020) para as famílias integrantes da
economia popular, e, especialmente, para as mulheres negras, grupo de maior vulnerabilidade.
69,3% desses trabalhadores declararam que o negócio/empresa em que trabalhavam “não tinha
estabelecimento para funcionar”. Destes, 42,2% trabalhavam em local designado pelo
empregador, cliente ou freguês; 20% em veículos automotores e 6,6%, em vias públicas. Essa
informação denota o caráter de mobilidade dessas atividades, bem como sua dependência da
circulação de pessoas no espaço urbano.
A interrupção das atividades do comércio e da economia popular urbana e a redução da circulação
de pessoas nas vias públicas gera impactos sobre a população de rua, que frequentemente depende
de doações de alimentos, roupas e itens de higiene, além de receber pequenas quantias de dinheiro
em atividades como guardar e lavar carros. Além destes, outros grupos populacionais devem ser
ressaltados, como os catadores de materiais recicláveis, os ambulantes, os trabalhadores da
economia popular solidária, os agricultores urbanos.
Considerando a diversidade e a relevância da economia popular metropolitana, sugerem-se
propostas imediatas e de médio prazo para minimização dos efeitos da pandemia covid-19. É
apresentada, ainda, uma síntese das medidas já adotadas pelas prefeituras dos municípios
componentes da RMBH, identificadas a partir dos sites e redes sociais oficiais das prefeituras.
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Introdução
O trabalho é um dos elementos organizadores da vida no território. Ele expressa cultura,
que se desdobra em relações de produção e regras formais e informais, e que regulam a
convivência em comunidade. Além disso, constitui um meio para alcançar, de forma
remunerada ou não, a reprodução material das famílias, promovendo também a autoestima e a
identidade com o território.
Dentro das diversas formas de trabalho existentes na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, pode-se dizer que a economia popular3 é a economia da rua, da praça, do bairro e da
vida urbana. Volta-se prioritariamente às demandas locais, relacionando-se às redes de cuidado
e de solidariedade que se estabelecem no cotidiano. No contexto de distanciamento social
imposto pela crise da covid-19, essas redes têm seu alcance reduzido, tendo em vista a restrição
à circulação e ao encontro.
O avanço da pandemia do vírus covid-19 tem gerado efeitos imediatos sobre a economia
popular urbana. Isso se dá pela natureza das atividades econômicas envolvidas:
i)

atividades intensivas em trabalho com difícil substituição de atividades
presenciais por não presenciais;

ii)

atividades cuja produção e/ou comercialização ocorre primordialmente no
espaço urbano, nas feiras, em barracas e quiosques, nas ruas ou em pequenos
comércios, dependendo, portanto, da circulação de pessoas no território.
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O debate teórico sobre a economia popular passa principalmente pelos trabalhos de Razeto (1993) e Coraggio
(1994, 2000). Em síntese, o termo remete a um conjunto heterogêneo de práticas econômicas realizadas pelos
trabalhadores a partir de sua própria força de trabalho e de meios de produção próprios, com o objetivo de assegurar
a reprodução da vida social, muitas vezes em bases solidárias.

Podemos identificar essa economia no trabalho dos ambulantes, catadores de materiais
recicláveis, artesãos, artistas populares, agricultores urbanos, produtores artesanais de
alimentos, entre outras muitas e heterogêneas atividades.
Esta Nota Técnica apresenta informações relativas à economia popular metropolitana,
com o objetivo de provocar a reflexão sobre os impactos da pandemia sobre as práticas
econômicas desses trabalhadores e suas formas de reprodução. São utilizados microdados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE) referentes a 2018, do
Sistema de Informações em Economia Solidáia (SIES/extinta Senaes – MTE) 2010/2012 e do
Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico para 2020. Recorre-se, ainda, a notas
técnicas de coletivos de pesquisa e extensão voltados a grupos de trabalhadores da economia
popular.
Ao fim, são sugeridas propostas imediatas e de médio prazo para minimização dos
efeitos da pandemia covid-19 sobre a economia popular urbana. É apresentada, ainda, uma
síntese das medidas já adotadas pelas prefeituras dos municípios componentes da RMBH,
identificadas a partir dos sites e redes sociais oficiais das prefeituras.

A economia popular metropolitana
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC/IBGE) referentes a 2018, a economia popular abrangia 20,3% dos trabalhadores
ocupados na Região Metropolitana de Belo Horizonte (cerca de 530 mil pessoas)4. Destes,
40,2% residiam na capital.
O Quadro 1 resume as principais ocupações encontradas na economia popular
metropolitana. Note-se a grande heterogeneidade de ocupações, inclusive dentro dos grupos
analisados. Essa diversidade de formas ocupacionais certamente se traduz em usos distintos do
espaço urbano, exigindo estratégias diferenciadas de apoio diante da crise atual.
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Um detalhamento da metodologia de análise da economia popular pode ser encontrado no Anexo A.

Quadro 1 – Principais ocupações na economia popular – RMBH, 2018
Grupos de análise
Economia popular – Grupo 1
(Trabalhadores da agropecuária,
florestais, da caça e da pesca)
Economia popular – Grupo 2
(Trabalhadores dos serviços,
vendedores dos comércios e mercados,
artistas)

Principais ocupações segundo a Pnad Contínua de 2018
Agricultores e trabalhadores no cultivo de hortas, viveiros e
jardins; trabalhadores da agricultura; criadores de gado
Trabalhadores do comércio: comerciantes, vendedores a
domicílio, vendedores ambulantes;
Trabalhadores dos serviços pessoais: cabeleireiros e afins;
Trabalhadores dos serviços de alimentação: cozinheiros,
ajudantes de cozinha;
Artistas populares: músicos, cantores e compositores

Trabalhadores da construção: pedreiros, pintores, eletricistas,
etc.;
Economia popular – Grupo 3
Condutores e mecânicos de veículos;
(Trabalhadores da construção, das
Trabalhadores da fabricação de alimentos: padeiros, confeiteiros
artes mecânicas, do artesanato, da
e afins
fabricação de alimentos e confecções) Artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes
Trabalhadores das confecções: alfaiates, costureiros, bordadeiros
e afins
Fonte: Elaboração própria a partir de microdados da Pnad Contínua 2018 (IBGE).

A Tabela 1 apresenta características dos trabalhadores da economia popular, numa
comparação com o total de ocupados em 2018. Ressalte-se o maior percentual de pretos e
pardos, a menor escolaridade formal e o menor rendimento na economia popular. Outra
característica importante é o alto grau de informalidade, entendida aqui como a ausência de
acesso à proteção social (ausência de carteira de trabalho assinada e de contribuição para a
Previdência Social)5. Do total de trabalhadores da economia popular metropolitana, apenas
35,4% contribuíam para a previdência e 21,5% declararam que o negócio no qual trabalhavam
possuía CNPJ. Esse cenário de vulnerabilidade diante de situações de impossibilidade de
trabalho remete à urgência do repasse da Renda Básica Emergencial (Projeto de Lei 698/2020)
para as famílias integrantes da economia popular, e, especialmente, para mulheres negras, grupo
para o qual essa vulnerabilidade é maior (ver Tabela 2).
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Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a Taxa de Formalidade no mercado de trabalho corresponde
à participação do somatório dos trabalhadores com carteira assinada, inclusive os trabalhadores domésticos, dos
militares e funcionários públicos estatutários, dos empregadores e dos trabalhadores por conta própria que
contribuem para a previdência social, na estrutura ocupacional total.

Tabela 1 – Características dos trabalhadores da economia popular e do total de ocupados –
RMBH, 2018
Economia popular

Total de ocupados

532.019

2.626.684

Número de trabalhadores

Urbano (%)
98,3
Capital (%)
40,2
Homens (%)
62,5
Idade (média)
42,1
Cor ou raça (%)
Branca
28,7
Preta
14,5
Amarela
0,3
Parda
56,6
Indígena
0,0
Anos de estudo (média)
9,7
Local do negócio/empresa (%)
Em loja, escritório, galpão, etc.
29,5
Em fazenda, sítio, granja, chácara, etc.
1,2
Não tinha estabelecimento para funcionar
69,3
Contribui para a previdência (%)
35,4
Rendimento mensal do trabalho principal (média)
R$
1.461,76
R$
Rendimento mensal do trabalho principal (desvio padrão)
R$
1.172,30
R$
Rendimento mensal de todos os trabalhos (média)
R$
1.490,70
R$
Rendimento mensal de todos os trabalhos (desvio padrão)
R$
1.243,80
R$
Fonte: Elaboração própria a partir de microdados da Pnad Contínua 2018 (IBGE).

98,7
48,3
52,3
39,3
34,0
15,2
0,3
50,5
0,1
11,5
73,8
0,7
17,9
71,8
2.320,86
2.976,42
2.402,95
3.163,17

Tabela 2 – Características dos trabalhadores da economia popular segundo cor/raça e gênero –
RMBH, 2018
Economia
popular mulheres
negras

Economia
popular mulheres
brancas

Economia
popular homens
negros

Economia
popular homens
negros

26,1

11,4

45,0

17,5

10,1

10,7

8,9

10,7

30,3

47,6

33,1

39,7

R$1.002,35

R$1.172,39

R$1.573,21

R$2.019,82

Rendimento mensal do trabalho
principal (desvio padrão)

R$771,75

R$919,23

R$1.181,08

R$1.440,48

Rendimento mensal de todos os
trabalhos (média)

R$1.032,69

R$1.172,39

R$1.598,40

R$2.075,33

Rendimento mensal de todos os
trabalhos (desvio padrão)

R$788,84

R$919,23

R$1.196,46

R$1.695,45

% do total de ocupados na
economia popular
Anos de estudo (média)
Contribui para a previdência
(%)
Rendimento mensal do trabalho
principal (média)

Fonte: Elaboração própria a partir de microdados da Pnad Contínua 2018 (IBGE).

Como mostra a Figura 1, 35,3% dos trabalhadores na economia popular tinham
rendimento do trabalho principal de até 1 salário mínimo, e 73,8% recebiam até 2 salários
mínimos, percentuais superiores aos do total de ocupados (24,1% e 63,6%, respectivamente).
Deve-se ressaltar que o impacto da pandemia sobre o rendimento desses trabalhadores não se
restringirá ao período de distanciamento social, tendo em vista o quadro geral de redução de
renda e de gastos das famílias, além da possível redução da circulação de pessoas nas vias
urbanas por um período superior ao do distanciamento. Sendo assim, as medidas adotadas
deverão considerar tanto as demandas urgentes quanto o apoio durante todo o período de
recuperação econômica.
Figura 1 – Distribuição do rendimento do trabalho principal – RMBH, 2018

Fonte: Elaboração própria a partir de microdados da Pnad Contínua 2018 (IBGE). Salário mínimo de 2018:
R$954,00.

69,3% dos trabalhadores da economia popular metropolitana declararam que o
negócio/empresa em que trabalhavam “não tinha estabelecimento para funcionar”. Destes,
42,2% trabalhavam em local designado pelo empregador, cliente ou freguês; 20% em veículos
automotores e 6,6%, em vias públicas (Figura 2). Essa informação denota o caráter de
mobilidade dessas atividades, bem como sua dependência da circulação de pessoas no espaço
urbano6.

6
A esse respeito, ver os trabalhos de Gonçalves (2017), sobre os catadores de materiais recicláveis em Belo
Horizonte, e Cordeiro (2020), sobre os ambulantes do MOVE na capital.

Figura 2 – Local de exercício do trabalho – trabalhadores da economia popular que não
exerciam o trabalho no local do negócio/empresa (%) – RMBH, 2018

Fonte: Elaboração própria a partir de microdados da Pnad Contínua 2018 (IBGE).

A interrupção das atividades do comércio e da economia popular urbana e a redução da
circulação de pessoas nas vias públicas gera impactos, ainda, sobre a população de rua, que
frequentemente depende de doações de alimentos, roupas e itens de higiene, além de receber
pequenas quantias de dinheiro em atividades como guardar e lavar carros. Belo Horizonte
possuía, em fevereiro de 2020, 8.964 famílias em situação de rua cadastradas no Cadastro Único
para Programas Sociais - CadÚnico.
Outro grupo populacional imediatamente afetado pela crise é o dos catadores de material
reciclável. Como aponta a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo Alter-Nativas (Engenharia de
Produção - UFMG) em conjunto com o Escritório de Integração (Arquitetura e Urbanismo PUC/MG), o trabalho dos catadores durante a pandemia representa elevado risco de
contaminação, tanto nos 9 galpões de triagem existentes em Belo Horizonte, quanto para os
catadores autônomos. De acordo com a Nota Técnica, 309 catadores trabalham atualmente nas
7 cooperativas existentes no município. Em fevereiro de 2020, 1.633 famílias de catadores
estavam cadastradas no CadÚnico em Belo Horizonte.

É preciso destacar, ainda, os produtores agrícolas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, em especial aqueles voltados à agroecologia urbana, tanto no sentido da garantia do
abastecimento e do direito à segurança alimentar, quanto da geração de trabalho e renda na
economia popular.

O grupo AUÊ! - Estudos em Agricultura Urbana, em nota lançada

recentemente, ressalta as várias iniciativas na RMBH que proporcionam acesso a alimentos
agroecológicos, de qualidade e a preços justos7. A manutenção dessas iniciativas e a compra
direta desses produtores é fundamental para o fortalecimento dessa parcela da economia
popular.
Por fim, os empreendimentos econômicos solidários constituem parte relevante da
economia popular metropolitana, envolvendo grupos informais, associações e cooperativas de
trabalhadores organizados de forma auto gestionária. A Figura 3 apresenta os empreendimentos
mapeados pelo Sistema de Informações em Economia Solidária, realizado pelo Ministério do
Trabalho e do Emprego entre 2009 e 2012, em cruzamento com os vetores de organização e
com as principais centralidades metropolitanas. Os dados desse mapeamento indicam 238
empreendimentos econômicos solidários na RMBH, dos quais 183 se localizavam em Belo
Horizonte. Além da capital, foram mapeados empreendimentos em Contagem (41), Betim (7),
Esmeraldas (5), Juatuba (1) e Sabará (1). Mesmo quando localizados fora da capital, os
empreendimentos permanecem concentrados na mancha urbana, nos vetores Sudoeste, Oeste e
Noroeste. Note-se ainda a alta representatividade nas centralidades de primeiro nível (centro
metropolitano – BH) e nos centros de segundo nível (Contagem – região do Eldorado e Cidade
Industrial –, Barreiro e Venda Nova).
A Economia Solidária na RMBH contava com 2.289 sócios em 2012, sendo 81% desses,
mulheres. A Economia Solidária geralmente é impulsionada por motivações de um determinado
grupo social (mulheres, desempregados, jovens, idosos, etc.). A maioria dos empreendimentos
realiza atividades artesanais (artigos de decoração e vestuário, brinquedos, bijuterias, entre
outros). Em menor proporção, estão as iniciativas ligadas às confecções (roupas infantis e moda
feminina), produção de alimentos (doces, refeições) e reciclagem (papel, metal e tecido).
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Uma listagem das iniciativas de comercialização de produtos agroecológicos pode ser encontrada em
https://aueufmg.wordpress.com/2020/04/03/iniciativas-de-comercializacao/. O grupo Colmeia também elaborou
um catálogo virtual de produtos da economia popular e solidária e agroecologia, com atualização permanente:
https://colmeiasolidariaufmg.wordpress.com/ .

Figura 3 – Empreendimentos econômicos solidários na RMBH (SIES 2012), centralidades e vetores de organização metropolitanos

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações em Economia Solidária (2009-2012) e de definições do Macrozoneamento da RMBH

Propostas
Considerando a diversidade e a relevância da economia popular metropolitana,
sugerem-se as propostas a seguir, para minimização dos efeitos da pandemia covid-19.
Ressaltamos que parte dessas propostas já vem sendo realizada, tanto por parte das
prefeituras quanto por instituições de apoio à população vulnerável e a empreendimentos
de pequeno porte. O Anexo B apresenta uma síntese das medidas divulgadas pelas
prefeituras dos municípios componentes da RMBH, identificadas a partir dos sites e redes
sociais oficiais das prefeituras.

Medidas imediatas:
•

implementação da Renda Básica Emergencial (Projeto de Lei 698/2020) para as
famílias integrantes da economia popular, durante o período de distanciamento social
e no período de recuperação da crise econômica vigente, e adoção de medidas
complementares de distribuição de renda, no caso das populações mais vulneráveis;

•

manutenção do pagamento dos contratos das prefeituras e dos estados junto a
cooperativas de trabalhadores e outros empreendimentos da economia popular
solidária, durante o período da crise;

•

suspensão do pagamento de taxas (preços públicos) de uso de vias públicas, bem
como de outros tributos municipais e estaduais, durante o período da crise;

•

ampliação de compras públicas de produtores locais, em especial, de cooperativas de
produtores;

•

apoio a iniciativas de comercialização via entregas a domicílio ou retirada em locais
de produção: disponibilização de Internet gratuita, elaboração e divulgação de
catálogos de produtores, elaboração e divulgação de material de apoio (instruções
sobre vendas online e medidas de higienização de produtos), campanha de apoio aos
produtores locais nas mídias;

•

fomento à constituição de redes solidárias de apoio aos trabalhadores por parte dos
coletivos e das instituições de apoio e fomento que já realizam trabalhos junto aos
empreendedores;

•

distribuição de cestas básicas e de kits de higiene para a população nas favelas e
aglomerados, sobretudo naquelas onde o déficit habitacional é mais elevado e onde o
abastecimento de água sofre interrupções frequentes10;

•

distribuição de refeições e de kits de higiene e aumento dos locais de acolhimento da
população de rua.

Medidas de médio prazo:
•

ampliação e fortalecimento dos programas de apoio aos empreendimentos da
economia popular urbana;

•

expansão e adequação do microcrédito produtivo às condições dos empreendimentos
populares e solidários da metrópole, bem como o apoio a alternativas geridas por
comunidades (Bancos Comunitários e Fundos Rotativos Solidários);

•

revisão dos planos diretores e códigos de posturas municipais, considerando as
realidades da economia popular urbana;

•

regulamentação da Lei Estadual de Apoio à Economia Popular Solidária (Lei
15.028/2014) nos municípios da RMBH;

•

priorização dos produtos da pequena produção local em compras e contratações de
serviços municipais, obras e serviços, por meio de capacitação de gestores públicos e
privados em compras públicas, licitações específicas e mecanismos de incentivos à
participação;

•

manutenção e ampliação de feiras periódicas / permanentes e de pontos fixos de
comercialização em locais de grande circulação;

•

fomento à formação de redes de fornecedores locais para grandes empresas (por
exemplo, redes locais de fornecedores de alimentos agroecológicos);

•

fomento a estudos de desenvolvimento de metodologias específicas de apoio aos
empreendimentos da economia popular e solidária, por meio de fundações de apoio à
pesquisa e da extensão universitária;

•

incentivo ao consumo solidário, por meio da divulgação dos produtos da Economia
Popular Solidária na mídia e em eventos públicos, como fóruns e conferências
promovidos por setores governamentais diversos; ações de conscientização dos
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A esse respeito, ver a Nota Técnica elaborada por Tonucci Filho, Patrício e Bastos (2020).

consumidores e das empresas a respeito de conceitos como economia popular
solidária e comércio justo solidário; apoio à criação de cooperativas de consumo e
grupos de aquisição solidária; e ações de divulgação da Lei Estadual de Economia
Popular Solidária;
•

promoção da integração entre ações e programas institucionais já existentes, levandose em consideração os diversos níveis de organização produtiva dos empreendimentos
e suas inserções territoriais, e visando estabelecer uma articulação permanente entre
os empreendimentos, as organizações governamentais, os produtores em maior
escala, as instituições de ensino superior e técnico e centros de pesquisa, públicos e
privados, e outras entidades que possam fornecer apoio ao seu funcionamento.
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Anexo A – Metodologia de identificação da economia popular na PNAD Contínua
A economia popular constitui realidade de difícil apreensão por meio das
pesquisas domiciliares existentes, uma vez que as categorias dessas pesquisas se orientam
por critérios em princípio incompatíveis com tal formalização teórica. Sendo assim, o que
se propõe é um recorte a partir das informações disponíveis, que representa um
subconjunto do vasto e heterogêneo universo em discussão.
Para a identificação da economia popular na PNAD Contínua, partiu-se da
tipologia de Hirata e Machado (2007) para o setor informal, que foi adaptada para se
chegar a uma aproximação da economia popular. São combinadas informações do setor
de ocupação do trabalhador com sua posição na ocupação e, ainda, a composição do
trabalho na família. O detalhamento desta construção metodológica pode ser encontrado
em Diniz (2016).
Buscou-se identificar as unidades produtivas segundo o número de trabalhadores
envolvidos dentro do domicílio. O Quadro A1 resume o procedimento de chegada a essas
unidades produtivas, que são denominadas: i) unidade doméstica individual, quando o
trabalhador atua sozinho em relação aos demais membros do domicílio; ii) unidade
doméstica familiar, quando mais de um trabalhador do domicílio atuam na mesma
ocupação ou em ocupações próximas11.
Quadro A1 – Construção do recorte da economia popular, segundo unidades
domésticas
Unidade produtiva
Unidade doméstica individual
Unidade doméstica familiar

Construção a partir de variáveis de ocupação da Pnad
Contínua 2018
- Trabalhador por conta própria atuando sozinho no domicílio
- Trabalhadores por conta própria (2 ou mais) residentes no
mesmo domicílio atuando na mesma ocupação ou em ocupações
próximas;
- Trabalhador(es) por conta própria residentes no mesmo
domicílio atuando na mesma ocupação ou em ocupações
próximas, com o auxílio de trabalhador(es) familiar(es)
auxiliar(es);
- Empregador(es) atuando na mesma ocupação ou em ocupações
próximas e residentes no mesmo domicílio, com o auxílio de
trabalhador(es) familiar(es) auxiliar(es) ou trabalhador(es) sem
carteira e em ocupações próximas.

Fonte: Elaboração própria.

11

Como ocupações próximas, são consideradas as ocupações dentro de cada grupo definido no Quadro A2,
apresentado adiante.

O foco do exercício empírico é colocado sobre as unidades produtivas de
pequeno porte amparadas no fundo de trabalho e em recursos próprios. Acredita-se que
esse conjunto de trabalhadores se aproxima das definições de Razeto (1993) e Coraggio
(1994, 2000) para a economia popular, uma vez que é compatível com as seguintes
características:
•

O exercício do trabalho é realizado a partir de meios de produção próprios,
podendo contar com mão de obra familiar;

•

Escala de organização pequena o suficiente para admitir relações
econômicas interpessoais, não necessariamente intermediadas pelo
mercado e pela concorrência;

•

Ausência de relação sistemática de emprego ou assalariamento;

•

Remete a unidades produtivas que se amparam no fundo de trabalho, em
que os meios de produção são muitas vezes parte da reprodução familiar,
e que se inserem em redes de cooperação intra e inter domiciliares.

Considerando-se ainda a grande heterogeneidade de ocupações dentro do recorte
adotado, assumiu-se uma divisão em 3 grupos, que é apresentada no Quadro 2.
Quadro A2 – Descrição dos Grupos de análise na economia popular
Grupos de análise

Grupo de ocupações

Ocupações consideradas
(COD-Domiciliar PNAD
contínua 2018)
6111 a 6225;
9211 a 9216

Economia popular – Grupo 1

Trabalhadores da agropecuária,
florestais, da caça e da pesca

Economia popular – Grupo 2

Trabalhadores dos serviços,
vendedores dos
comércios e mercados, artistas

2651 a 2659;
5111 a 5419;
9111 a 9129;
9411 a 9629

Economia popular – Grupo 3

Trabalhadores da construção,
das artes mecânicas, do
artesanato, da fabricação de
alimentos e confecções

7111 a 8350;
9311 a 9344

Fonte: Elaboração própria.

Anexo B – Iniciativas das prefeituras municipais envolvendo a economia popular
urbana
Quadro B1 - Iniciativas divulgadas pelas prefeituras de municípios na RMBH e que
envolvem a economia popular urbana
Prefeitura

Belo Horizonte

Betim

Confins

Contagem

Esmeraldas
Ibirité
Juatuba
Mário Campos
Nova Lima

Iniciativas desenvolvidas ou em desenvolvimento
- Distribuição de cestas básicas a famílias de estudantes de escolas
públicas;
- Distribuição de kits de higiene à população em situação de
vulnerabilidade;
- Ampliação dos serviços de acolhimento à população em situação
de rua (ampliação de áreas de acolhimento, acompanhamento da
saúde, distribuição de refeições);
- Suspensão de cobrança de preços públicos para uso e atividades
comerciais em espaço público;
- Manutenção do funcionamento de feiras e equipamentos públicos
de comercialização e abastecimento de alimentos;
- Postergação de pagamento do IPTU pelas empresas com alvará
suspenso.
- Manutenção da distribuição de refeições à população de rua e
realocação em abrigos ou junto a suas famílias;
- Distribuição de álcool líquido para a população de modo geral;
- Desinfecção das principais ruas e avenidas da cidade;
- A partir de 6/4, a prefeitura disponibilizará, durante o período de
suspensão das aulas, um auxílio no reforço alimentar para os alunos
da rede pública municipal e estadual inscritos no CadÚnico (R$46
por aluno)
- Organização de Catálogo Digital de Negócios de Confins para
incentivar o comércio local;
- Distribuição de cestas de alimentos a famílias em situação de
vulnerabilidade
- Manutenção da doação de alimentos a idosos socialmente
vulneráveis na regional Ressaca;
- Estudo de medidas de distribuição de cestas básicas ou de auxílio
à população de rua
- Distribuição de cestas de alimentos a famílias em situação de
vulnerabilidade
- Medidas de atendimento à população de rua (alimentação,
material de higienização e um convite para o local de abrigo)
- Acolhimento da população de rua no poliesportivo da cidade e
orientação socioassistencial
- Distribuição de cestas de alimentos a famílias em situação de
vulnerabilidade
- Distribuição de cestas básicas a famílias de estudantes de escolas
públicas;

Pedro Leopoldo
Ribeirão das
Neves
Rio Manso
Sabará

Santa Luzia
São Joaquim de
Bicas

- Criação de plataforma online para divulgação de serviços de
delivery dos comércios locais.
- Distribuição de kits de merenda escolar e de higiene pessoal para
alunos em situação de vulnerabilidade social
- Distribuição de alimentos não perecíveis e hortifruti (através da
campanha Neves Solidária) para instituições cadastras e famílias
atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;
- Prorrogação do prazo de pagamento da primeira parcela do IPTU
- Prorrogação do pagamento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza) referente ao mês de março
- Distribuição de cestas de alimentos a famílias em situação de
vulnerabilidade
- Distribuição de cestas de alimentos a famílias em situação de
vulnerabilidade;
- Realização de estudos para viabilizar a edição de decreto
municipal para adiamento dos prazos de vencimento do IPTU 2020.
- Encaminhamento de projeto de lei que prevê a criação de um kit
de merenda escolar para os cadastrados no CadÚnico

Fonte: Sites e redes sociais das prefeituras. Acesso em 02 de abril de 2020.

