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RESUMO
A cidade de Três Lagoas é uma cidade caracterizada por lugar de terra fértil, produtiva e lucrativa, por
este motivo várias empresas se instalaram na cidade com a expectativa de retorno financeiro positivo
em seus investimentos e principalmente instalações industriais, principalmente atuantes do ramo de
celulose, que vem ocasionando um favorecimento na expansão da cidade. Várias empresas
alcançaram o sucesso na cidade, porém, devido às oscilações no cenário econômico, houve também
um reflexo nos índices de emprego aqui em Três Lagoas. Serão utilizadas como base para
desenvolvimento deste artigo as pesquisas realizadas na internet referente ao histórico de emprego
na cidade de Três Lagoas. O objetivo do estudo neste artigo é analisar como tem sido a
empregabilidade na cidade de Três Lagoas – MS. A metodologia utilizada para a elaboração deste
artigo se dá por meio de pesquisas pertinentes ao assunto realizadas no ambiente eletrônico (via
web).
PALAVRAS-CHAVE: emprego; índice; oportunidades; Três Lagoas.

1 INTRODUÇÃO

A situação econômica atual do país reflete fortemente no mercado de
trabalho, aumentando os índices de desemprego, porém, apesar das oscilações do
mercado econômico, Três Lagoas tem se sobressaído em relação á geração de
empregos.
Três Lagoas vêm se desenvolvendo como uma cidade industrial no decorrer
destes últimos anos, o que acarreta na geração de oportunidades para a população,
tendo um alto índice de emprego, principalmente nas áreas de celulose onde
empresários do ramo tem investido fortemente na cidade.
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A cidade de Três Lagoas possui um aspecto positivo aos olhos de potenciais
empresários devido ao alto número de indústrias instaladas e o forte potencial na
geração de empregos, assim, cria-se uma expectativa positiva em relação à cidade
e aos índices que ela pode apresentar no decorrer do tempo e de sua expansão.
A relevância desse estudo caracteriza-se em demonstrar e analisar como
tem sido a geração de emprego na cidade de Três Lagoas nos últimos anos.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste artigo é analisar como tem sido a empregabilidade na
cidade de Três Lagoas – MS. O mesmo pretende também descrever a forma como a
cidade tem se comportado diante a crise econômica nacional na geração de
emprego.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Foi elencado como material os sites locais que descrevem a evolução dos
empregos na cidade. Como método utiliza-se a pesquisa de noticias vinculadas à
evolução da taxa de empregos para que a mesma leve a dados passiveis de
compreensão e transformação de informações relevantes para atingir o resultado
proposto no artigo.

4 A HISTÓRIA DE TRÊS LAGOAS

Conforme a análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
no ano de 2016, a cidade de Três Lagoas apresentou o número de
aproximadamente de 115.561 mil habitantes e expansão territorial de 10.206,949
Km², no ano de 2015 (IBGE, 2017).
O órgão ainda enfatiza que foi em meados do ano de 1829 que Três Lagoas
iniciou sua evolução. As primeiras pessoas que possuíram terras na cidade foram
Januário José de Souza, Inácio Furtado, Januário Garcia Leal, Francisco Lopes,
Gabriel Lopes, José Lopes e Antônio Gonçalves Barbosa onde essas posses se
deram entre os anos de 1830 e 1836, explica.
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No ano de 1888 iniciou um pequeno comércio nas imediações da Barra do
Rio Sucuriú e em Itapura. Devido ao comércio de sal e mercadorias nas
proximidades do Rio Tietê, em 1889 fez com que fossem descobertas as três
lagoas, com isso, muitos posseiros de terras e criadores de gado eram atraídos para
essa região (IBGE, 2017).
Corrobora com a história o Perfilnews (2017, s. p.) quando menciona que:
A expansão da bem-sucedida criação de gado – o primeiro ciclo econômico
local -, o início do comércio e a vinda de colonizadores garantiram o
surgimento de um povoado ao redor de sua propriedade. Já então, cedia
pequenas faixas de terra aos imigrantes recém-chegados. Entre 1902 e
1905, cerca de 700 pessoas se estabeleceram ao redor da Lagoa Maior.

Nas proximidades da maior das três lagoas o posseiro Antônio Trajano doou
uma parte significativa das suas terras para a formação do Patrimônio de Santo
Antônio das Lagoas, pois, o mesmo possuía devoção ao santo (IBGE, 2017).
A partir dai, houve contribuições da República para que as pessoas
pudessem se instalar nas margens dos rios e anos após este fato, o Governo de
Estado doou aproximadamente 3.600 hectares de terra que estavam anexados á
Fazenda de Alagoas, com isso, o povoado desse local recebeu o nome de vila de
Três Lagoas (IBGE, 2017).
O IBGE (2017) enfatiza que, nos meados do ano de 1915, com a ação da
administração politica, o território de Santana de Paranaíba (que é a atual
Paranaíba) é separado da Villa de Três Lagoas, desta forma surgiu o município de
Três Lagoas/MS.
A julgar pela história do fundador, hoje pode-se dizer que o crescimento e
as posições de vanguarda, sempre acompanharam a história do município.
Hoje Três Lagoas não é apenas a quarta cidade do Estado, mas o 25º
município mais dinâmico do Brasil (PERFILNEWS, 2017, s. p.).

Nota-se no decorrer da história da cidade de Três Lagoas seu crescimento
contínuo, tanto territorial como populacional. Expansão esta que ocorre até nos dias
de hoje, possibilitando novas oportunidades aos seus moradores principalmente
empregatícios.

4.1 Três Lagoas Líder em Geração de Empregos
A cidade de Três Lagoas entra em destaque nas pontuações do índice de
desenvolvimento econômico quando se trata do assunto ao que se refere geração
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de empregos e oportunidades lucrativas. A Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (FIRJAN) analisou com precisão a cidade e obteve resultados
consideráveis em relação ao município.
Constatou que Três Lagoas possui uma posição de liderança no Estado de
Mato Grosso do Sul em relação à geração de emprego, superando até mesmo a
capital do Estado, desta forma “A FIRJAN foi criada para analisar o Índice da Firjan
de Desenvolvimento Municipal (IFDM)” assim afirma a reportagem do sítio virtual
TRESLAGOAS.MS (2017, s. p.).
Estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (FIRJAN), criado para analisar o Índice da Firjan de
Desenvolvimento Municipal (IFDM), aponta Três Lagoas como a primeira
cidade do Estado de Mato Grosso do Sul com maior índice de
desenvolvimento econômico com pontuação de 0,8232. Ainda segundo a
Firjan, Três Lagoas é 13ª do País em geração de emprego e renda obtendo
pontuação de 0,8500. A pesquisa sagra a Cidade com alto índice de
desenvolvimento, superando a média de 0,8 pontos, exigida segundo
análise (TRESLAGOAS.MS, 2017, s. p.).

Três Lagoas é, sem dúvidas, uma potência geradora de oportunidades e de
qualificação profissional ás pessoas, pois supera a capital de estado, como conclui o
TRESLAGOAS.MS (2017, s. p.) “O segundo lugar é ocupado por Campo Grande,
com pontuação 0,8080 segundo o IFDM”.
O município ocupa uma posição bem sucedida em relação à outras cidades
do Estado e do País, pois, sua posição é a terceira entre as 10 cidades do Brasil que
oferecem aos trabalhadores uma renda salarial mensal de aproximadamente 5
(cinco) mil reais ou até mais (TRESLAGOAS.MS, 2017, s. p.).
O site afirma ainda que o padrão de vida das pessoas que aqui residem é
considerado de alta qualidade, onde os que ocupam este padrão estão os
profissionais de engenharia técnica da indústria química, além de outros
profissionais do ramo.
Três Lagoas ocupa uma posição de destaque no ranking do Brasil como a
cidade que mais contrata e oferece oportunidade para as pessoas, sendo um
município que se desenvolve cada vez mais e alcança resultados positivos e
lucrativos. “A Cidade também entrou para a lista das 50 cidades que mais contratam
em 2013, ocupando o 22º lugar, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED, 2017)” e que teve um reconhecimento no cenário
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nacional devido ao seu crescimento econômico e grandes mudanças positivas nos
últimos anos ocasionando grande expansão, afirma (TRESLAGOAS.MS 2017, s. p.).
Outra característica encontrada é na pesquisa de Anjos et al (2017), sobre o
perfil de empresas “Microempreendedor Individual” (MEI) em Três Lagoas, onde
aponta nos resultados de sua pesquisa o alto índice de empregabilidade a
familiares, quase 90%.
Todos estes resultados demonstram que a cidade de Três Lagoas é vista
como um lugar de oportunidades, crescimento e desenvolvimento, pois, a cada
emprego que gera reflete positivamente na economia e traz boas perspectivas
futuras para os investidores que se instalam aqui no município.

5 EMPRESAS QUE CONTRIBUEM COM O ÍNDICE DE EMPREGO EM TRÊS
LAGOAS

As empresas têm investido fortemente na cidade de Três Lagoas
principalmente na produção de celulose, e isto tem gerado altos índices de emprego
movimentando a economia da cidade em aspectos muito positivos e trazendo
resultados satisfatórios para os investidores.
Entre os anos de 2000 e 2014 a Cidade recebeu R$ 24 bilhões em
investimentos devido à construção das fábricas da Fibria e da Eldorado
Brasil, o que alavancou o crescimento municipal e, consequentemente, fez
com que tivéssemos um aumento significativo no número de empregos e da
renda da população (TRÊS LAGOAS, 2016, s.p.).

Uma das empresas que mais investe em Três Lagoas é a Fibria (produzindo
celulose) com o seu projeto denominado Horizonte 1 que já gerou muitos empregos
e desta forma aumentou o índice de oportunidades aqui no município.
Dando continuidade, em andamento o Projeto Horizonte 2 (também
implantado pela empresa Fibria) tem contribuído para a expansão de Três Lagoas e
feito dela uma das maiores produtoras de celulose “O Projeto Horizonte 2 tornará a
unidade da Fibria em Três Lagoas (MS) em um dos maiores sites de produção de
celulose do mundo”. E desta forma gerado um aumento significativo nos índices de
emprego afirma (FIBRIA, 2017, s. p.).
Aponta o site da Fibria (2017, s. p.) que “A nova linha de produção está
prevista para entrar em operação no quarto trimestre de 2017”. E com isso “Ao longo

AEMS

Rev. Conexão Eletrônica – Três Lagoas, MS - Volume 15 – Número 1 – Ano 2018.

1202

REVISTA

E LE T R Ô N IC A

dos dois anos de execução do projeto serão criados 40 mil empregos diretos e
indiretos” conclui.
O projeto também oferecerá a Três Lagoas não somente a oportunidade de
expansão produtiva, mas também o promoverá treinamento de capacitação e altos
postos de trabalho, além de reflexos positivos na economia do país e do próprio
município. De acordo com (FIBRIA, 2017, s. p.):
Durante o pico da obra, serão cerca de 10 mil trabalhadores. Quando entrar
em operação, a nova linha de celulose da Fibria terá 3 mil postos de
trabalho, entre diretos e indiretos, considerando toda a cadeia produtiva. A
execução do Projeto Horizonte 2 contará com cerca de 60 fornecedores
locais. Ao longo das obras, a Fibria irá promover 500 mil horas de
treinamento na área Florestal e outras 390 mil horas de treinamento na área
Industrial, incluindo a preparação da equipe própria e de terceiros. As obras
também terão impacto positivo nas finanças públicas, com estimativa de
arrecadação de impostos de cerca de R$ 450 milhões durante a construção.

A unidade da Fibria instalada aqui em Três Lagoas tem acarretado em
oportunidades visionárias para aqueles que residem e investem nesta cidade, e
mantendo alto o índice de oportunidades para as pessoas no município.
Outra empresa que investe no município é a Eldorado Brasil, que também
atua na produção de celulose favorecendo o crescimento de Três Lagoas, pois, com
os investimentos realizados aqui também geram um alto índice de empregos diretos
e indiretos para a população da cidade.
Segundo G1.GLOBO (2017, s. p.):
Uma série de dados da própria prefeitura de Três Lagoas, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e da secretaria estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico (Semade) atesta a relevância da indústria da
celulose para o município e sua contribuição para o crescimento da cidade.
Dados do Cadastro Geral de Empresas do IBGE, por exemplo, apontam que
entre 2009 e 2014 o número de trabalhadores assalariados em Três Lagoas
aumentou 49,21%, passando de 22,1 mil para 33,1 mil; que o salário médio
mensal na mesma comparação teve um incremento de 18,5%, subindo de 2,7
salários mínimos para 3,2 salários mínimos e que o número de empresas
atuantes no município cresceu 20,3%, avançando de 2.709 empreendimentos
para 3.259.

A empresa Eldorado Brasil têm sido potência geradora de empregos no
município de Três Lagoas, pois, de acordo com G1 (2017, s. p.) “Eldorado projeta
que construção empregará 20 mil pessoas” estimulando o crescimento dos índices
de emprego na cidade e favorecendo o desenvolvimento econômico. A empresa
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com projeto em desenvolvimento estima que a nova linha estará em operação em
2019 gerando novas oportunidades de emprego.
A venda da empresa UFNIII possibilitará ao município de Três Lagoas uma
nova remessa de oportunidade de emprego alavancando os índices da cidade, pois,
houve interesse de compra por parte de um grupo de chineses que pretendem
investir altamente no município.
De acordo com o Correio do Estado (2017, s. p.):
De acordo com Antônio Luiz Empke, secretário de desenvolvimento
econômico, ciência e tecnologia de Três Lagoas, a notícia foi recebida com
muito otimismo e entusiasmo, pois, se houver interesse, por parte de
investidores nos ativos, a obra será retomada e voltará a gerar empregos na
cidade. Quando isso acontecer, a obra poderá gerar mais de 7 mil postos de
trabalho no município.

A ousadia dos investidores do ramo de celulose em investir em Três Lagoas
favorece muito a procura das pessoas em qualificar-se para trabalhar nessas áreas
e em outros segmentos parecidos, desta forma, a população têm sido atraída em
buscar novas oportunidades de emprego. Isso mantém positivos os índices de
emprego em Três Lagoas fazendo com que seja uma cidade modelo de potencial
econômico lucrativo.
6 IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA EM TRÊS LAGOAS
A cidade de Três Lagoas é considerada uma potência lucrativa por gerar
empregos diretos e indiretos, mas como tudo depende da economia do país de
maneira geral, houve um período de decadência nos índices de emprego na cidade.
Segundo o MS Notícias (2017, s. p.):
Nos últimos anos, Três Lagoas ficou conhecida no Brasil como a Capital
Mundial da Celulose e por ser um grande polo industrial que gerava
empregos diretos e indiretos. As oportunidades surgiram há cerca de oito
anos quando foram iniciadas as obras e instalações das grandes empresas
que foram atraídas pelos incentivos fiscais estaduais e municipais.

A cidade conta com o Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador
(CIAT) que realizou uma análise dos índices de emprego em Três Lagoas. Conforme
pesquisa apresentada no jornal MS Notícias (2017, s. p.), o CIAT afirma que “no ano
de 2014, a geração de empregos no município despencou, conforme o índice
apontado em uma pesquisa feita pelo CIAT”.
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Com o despencar de oportunidades de empregos em Três Lagoas, houve
um alto número de pessoas que recorreram ao seguro desemprego, como aponta o
site do MS Noticias (2017, s. p.) “foram colocados no mercado de trabalho 816
pessoas. As demissões das pessoas que buscaram o seguro desemprego foram de
10.894 trabalhadores”.
O desemprego tem acorrido em vários municípios do país e não somente em
Três Lagoas, esses índices apresentam também alterações na movimentação do
comércio e queda significativa em vendas.
Narra a chefe geral do CIAT Fátima Montanha que: “O comércio em um
modo geral apresentou queda de aproximadamente 60% em suas vendas neste mês
de janeiro” aponta a reportagem (MS NOTÍCIAS, 2017, s. p.).
Três Lagoas como em qualquer outra cidade também recebe o impacto
negativo da influência da economia, com isso, também ocorre desempregos e
quedas nos investimentos aplicações e movimentações financeiras, infelizmente o
primeiro impacto chega ao trabalhador que necessita de uma oportunidade de
emprego e depois na área comercial e industrial da cidade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade de Três Lagoas durante os últimos anos tem crescido rapidamente
devido aos investimentos das empresas potencias de produção em massa. Isso
favoreceu muito a expansão do município tanto em produção, movimentações
financeiras quanto em geração de oportunidades de emprego.
É claro que há oscilações na economia brasileira que influenciam de
maneira geral como um todo, causando um impacto negativo nos índices de
empregos em muitas cidades e Três Lagoas não está imune á isso. No entanto,
apesar de um período ruim para a cidade, o impacto não foi duradouro e Três
Lagoas, ainda neste cenário, se manteve geradora de oportunidades de empregos.
As pesquisas demonstradas neste artigo apresentaram informações onde
reafirmam que, apesar de um cenário de crise econômica no país, a cidade de Três
Lagoas/MS possui aspectos positivos no que se refere á geração de empregos. É
provável que isso se dê devido aos olhos visionários dos investidores que arriscaram
ao investir capital financeiro no município.
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Sob esse prisma, salienta-se que o desafio em meio à crise é continuar
focado na geração de oportunidades de emprego para os moradores da cidade de
Três Lagoas. Oferecer capacitação de mão de obra, afim de, movimentar a
economia brasileira e trazer retornos positivos, além de expandir o município na área
de produção e de oportunidades é também uma preocupação necessária. Outra
preocupação que vale a pena observar é trabalhar a empregabilidade sem deixar
que as possíveis oscilações econômicas influenciem significativamente a geração de
emprego de modo que se perca as boas perspectivas que a cidade oferece.
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