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1. RESUMO 

 

Nos últimos anos, o município de Extrema vem apresentando um grande 

crescimento econômico nas últimas décadas o que lhe tornou um referencial para 

estudos científicos em diferentes áreas do conhecimento. Neste contexto, este 

trabalho pretende analisar a composição étnica e social dos trabalhadores 

empregados nas principais indústrias no município de Extrema a fim de entender as 

diferentes características de gênero, raça, idade e classe social. A metodologia 

envolverá o levantamento de dados a partir de dados secundários e estudos de 

campo na empresa em estudo. Até o momento o estudo vem demonstrando 

importantes informações que possibilitarão o entendimento das significativas 

transformações que a região do Sul de Minas em especial, o município de Extrema, 

vem sofrendo nas últimas décadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O município de Extrema apresentou um grande crescimento econômico nas 

últimas décadas o que lhe tornou um referencial para estudos científicos em 

diferentes áreas do conhecimento. Neste contexto, este trabalho pretende analisar a 

composição étnica e social dos trabalhadores empregados nas principais indústrias 

no município de Extrema a fim de entender as diferentes características de gênero, 

raça, idade e classe social. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo principal levantar dados referentes às 

informações étnicas e sociais dos trabalhadores da maior empresa instalada no 

município de Extrema-MG a fim de subsidiar futuros trabalhos possibilitando o 

melhor entendimento da dinâmica socioeconômica municipal nos últimos anos, já 

esta área é de grande importância econômica no cenário mineiro. 

 

4. METODOLOGIA 

 



A metodologia envolverá o levantamento de dados a partir de dados 

secundários e estudos de campo na empresa em estudo a qual possui um Plano de 

Relacionamento Institucional junto com a instituição de ensino FAEX e o Sindicato 

das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Cambuí, 

Camanducaia, Extrema e Itapeva (SinMec). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A área de estudo deste trabalho é o município de Extrema, localizado no 

extremo sul mineiro, o qual apresenta grande importância no cenário econômico 

mineiro e nacional devido ao rápido processo de industrialização ao qual tem 

passado nos últimos anos. Com população de aproximadamente de trinta mil 

habitantes, o município abriga mais de cem empresas de grande e médio porte, em 

diversos ramos de atuação, o que torna o município o mais industrializado de Minas 

Gerais (IBGE, 2016; STEFANO, 2011). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento o estudo vem demonstrando importantes informações que 

possibilitarão o entendimento das significativas transformações que a região do Sul 

de Minas em especial, o município de Extrema, vem sofrendo nas últimas décadas. 
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