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TENDÊNCIA DA POPULAÇÃO DO RS
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Quadro sinaliza queda acentuada da taxa de crescimento
anual da população gaúcha na última década

COMPARATIVO DEMOGRÁFICO DAS REGIÕES DO RS:
VERMELHO PERDE; AZUL ATRAI; CINZA ESTÁVEL
Mapa menor: década 1991/2000. Mapa maior (década de 2000 a 2007)

Cidades que mais atraíram Populações no RS: Litoral,
Região Metropolitana e Serra na década 2000 a 2010

Cidades com maior
expansão
Xangri-lá........................... 51,0%
Arroio do Sal ................... 46,8%
Balneário Pinhal .............. 45,7%
Imbé................................. 44,3%
Nova Santa Rita .............. 44,2%
Cidreira ............................ 42,6%
Capão da Canoa .............. 37,8%
Tramandaí......................... 34,0%
Tupandi............................. 32,7%
Serafina Corrêa .... ........... 30,8%
Fonte: IBGE,
Censos 2000 e 2010

Migração para o Litoral Norte
Tendência

O que leva tanta gente
para o Litoral Norte:
* Qualidade de vida

* Bons negócios
* Localização estratégica
* Oportunidade de
emprego
* Mercado promissor
* Mais segurança
* Tem diversão
* Pólo moveleiro

IMPACTOS NA CAPITAL
• A década de 2000 sinalizou uma relativa estagnação da
capital.
• No passado, a cidade crescia movida pelos migrantes que
chegavam de todos os cantos à procura de emprego na
indústria, ou escolas e faculdades.
• Fábricas deslocaram-se, surgiram pólos de desenvolvimento
no interior, o Ensino Superior se espalhou pelo Estado.

• Assim,

lentamente,

o

fluxo

migratório

se

inverteu:

diariamente cerca de 90 mil pessoas viajam a
municípios próximos para trabalhar.

O BRASIL DE BOMBACHAS
A migração não para...

Novos moradores chegam todos os
dias ao Brasil de Bombachas em busca do sucesso alcançado pelos
conterrâneos.

Além do Frango, Soja, há projetos grandiosos sendo colocados
em prática na produção de Leite e de Suínos. A presença das
agroindústrias está acelerando a urbanização da região. A
soma de tudo isso significa a criação de mais empregos.
– No momento, nossa maior necessidade é a falta de operários.
O surgimento de novos empreendimentos de diversificação em
outras cidades da região deve agravar ainda mais o problema
de falta de mão de obra,– e a implantação da suinocultura e da
avicultura andam a passos largos, explica Antonio Vefago,
empresário e líder comunitário na cidade.
Essa é a realidade em 2011.
Veja gráfico abaixo

O SALTO DA POPULAÇÃO

Taxa de emigração RS para outras federaçoes e destas para o RS
IBGE. Censos 1940 a 2010
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O gráfico mostra a variaçao dos fluxos:
O gáfico mostra o % de gaúchos nos outros estados.Nota-se retração na saída
De outro, percebe-se elevação de migrantes de outras federações para o RS

Estímulos ao crescimento do RS
• Construção de grandes obras civis em
vista da Copa do mundo 2014 e Programas
do PAC:
Arena, Reforma do Estádio Beira Rio,
Rodovia do Parque, Indústria naval do
Porto Rio Grande (...) que estão atraindo
milhares de trabalhadores migrantes
oriundos do Norte, Centro Oeste do Brasil e
de outros Países.

Tendências da Mobilidade Humana no RS
• Migrantes oriundos do estímulo de redes sociais (qualificação
profissional e os capitalizados; os que se unem p/conquista terra…)
• Migrantes em busca de conhecimento ou de utilização de
conhecimentos/ tecnologias (universitários e pós; empresários e os
internacionais: orientais, hispanoamericanos, europeus (profissionais qualificados para setores estratégicos: petróleo, obras PAC…)
• Migrantes em busca da melhoria de qualidade de vida (internos:
aposentados, pessoas de classe alta).
• Migrantes na luta pela sobrevivência (…). Diversas categorias






Trabalhadores sazonais
Trabalhadores ambulantes
Trabalhadores dentro do sistema de terceirização
Trabalhadores indígenas
Trabalhadores estrangeiros: haitianos, africanos e segmentos hispano
americanos excluídos e pouco qualificados.

ALGUNS DETERMINANTES DA INTENSA
MOBILIDADE HUMANA NO MUNDO E BRASIL
 Minimização do Estado Nação e Avanço do Estado Comercial
(Mercados Comuns e “queda de fronteiras”).
 Globalização e Internacionalização da movimentação financeira,
mercados de empregos e os desníveis de bens e renda.
 Metropolização (migrantes buscam megalópolis).
 Circulação migratória: diásporas e comunidades transnacionais
(ex. brasileiros em 45 países tem 325 associações e estas operam
216 veículos de mídia... que geram informações que estimulam... ).
 Meios de Transporte ágeis; Mídia e Universidades globalizadas.
 Mudanças climáticas - geram migrações climáticas: África, Haiti,
Ásia Meridional ...).

 Construções de obras (por megaempresas) para eventos
internacionais e de infraestrutura em países em desenvolvimento.
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