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1. Breve caracterização Histórica e Econômica de Codó 

 

O município de Codó Localiza-se na mesorregião do Leste Maranhense, é uma das 

cinco mesorregiões do Estado do Maranhão. É formada pela união de quarenta e quatro 

municípios agrupados em seis microrregiões. A microrregião de Codó está dividida em 

seis municípios (Alto Alegre do Maranhão, Capinzal do Norte, Codó, Coroatá, Peritoró e 

Timbiras). A localização do município de Codó faz com que seja cortado pela BR-316 e 

a linha ferroviária São Luis – Teresina que segue até Fortaleza e serve de principal porta 

de escoamento da produção agroindustrial. O município apesar de estar no Estado do 

Maranhão é muito mais conectado a capital do Piauí, Teresina, pela proximidade de 

apenas 169 quilômetros. Sua altitude em relação ao mar é de aproximadamente 47m, o 

clima é predominantemente equatorial1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1 – localização de Codó no Maranhão.                           

 

Segundo IBGE, o município tinha 118.038 habitantes no último Censo. Colocando o 

município na sexta posição, em nível de número de habitantes, dentre os 217 municípios 

do Estado. Sua densidade demográfica é de 27.06 habitantes por quilometro quadrado. A 

população estimada para 2016 pelo IBGE foi de 120.548 habitantes.  

                                                 

1 Este parágrafo é baseado nas informações do site http://diariodecodo.blogspot.com.br/p/blog-page.html  

acessadas no dia 16/05/2017. 

 

http://diariodecodo.blogspot.com.br/p/blog-page.html
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Em 20142, o salário médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 7.8%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 125 de 217 e 31 de 217, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 51% da população nessas condições. Em 2015, os alunos dos anos inicias 

da rede pública do município tiveram nota média de 4 no IDEB. Para os alunos dos anos 

finais, essa nota foi de 3.3. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 

97.1% em 2010. Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 7.802,14. Em 2015, tinha 91.9% 

do seu orçamento proveniente de fontes externas. As palmeiras de babaçu e macaúbas são 

as riquezas de maior importância do município. Possui madeira para construção, tais 

como: bacuri, cedro, pau-d’arco e pequizeiro. Contém várias espécies minerais em seu 

subsolo. Abundam calcários, como gesso, cal e giz. Há também o grafite, o xisto 

betuminoso, de que se extrai a querosene. A lavoura, a produção extrativa, e a pecuária 

são o lastro da economia codoense. 

 A taxa de mortalidade infantil média no município é de 16.86 para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias são de 1.3 para cada 1.000 habitantes. Comparado com 

todos os municípios do estado, fica nas posições 76 de 217 e 192 de 217, respectivamente. 

Apresenta 24.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 47.4% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 1.5% de domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio).  

O marco inicial do município de Codó3 foi à construção de um deposito de mercadorias 

construído à margem do Itapecuru, de taipa e coberto de palha. Essa rega foge um pouco 

às comuns em quase todos os munícipios onde se verifica quando iniciada a criação de 

vilas e cidades – se verifica a construção de igreja no começo.  

Posteriormente a essa construção e devido à marcha progressiva do tráfego fluvial, 

surgiram novas edificações de casas para residência e comércio, sendo a capela edificada 

tempos depois, já quando o centro de habitantes estava mais desenvolvido.  A origem do 

temo “Codó” tem sido debatido a anos. O professo Fernando Carvalho atribui o 

significado de “atoleiro, brejo, lugar de charco”, porque de fato nas nascentes do rio 

Codôzinho as terras contiguas ao mesmo são repletas de alagadiços, pântano e lama. 

                                                 
2  http://www.cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ma/codo/panorama acessado no dia 16/05/2017 

3 Historial elaborado de acordo com IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Enciclopédia 

dos municípios brasileiros, XV Volume, Rio de Janeiro 1959.  

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ma/codo/panorama
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Outra versão, afirma que o termo “Codó” tem origem no nome de uma ave que povoava 

o município, nos primeiros momentos, denominada Codoma ou Codomiz. Os primeiros 

habitantes do município eram silvícolas das tribos barbados e guarani que sustentaram 

muitos conflitos com os colonos recém-chegados. Os primeiros movimentos de 

exploração começaram 1780 e a imigração de escravizados africanos se deu entre 1780 a 

1790, enquanto os portugueses começaram a chegar ao município em 1855 e os sírios em 

1887. 

Em relação a sua formação administrativa, o município de Codó foi elevado4 à 

condição de cidade com a denominação de Codó, pela lei estadual nº 133, de 16/04/1896. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 

dois distritos: Codó e Monte Alegre. Pela lei estadual nº 921, de 05/04/1920, desmembra 

do município de Codó o distrito de Monte Alegre. Elevado à categoria de município. Pelo 

decreto estadual nº 75, de 22/04/1931, e confirmado pelo decreto nº 539, de 16/12/1933, 

Codó adquiriu o extinto município de Monte Alegre. Em divisão administrativa referente 

ao ano de 1933, o município é constituído de dois distritos: Codó e Monte Alegre. 

Pelo decreto nº 832, de 03/06/1935, desmembra do município de Codó o distrito de 

Monte Alegre. Elevado à categoria de município. Em divisões territoriais datadas de 

31/12/1936 e 31/12/1937, o município é constituído do distrito sede. Pelo decreto-lei 

estadual nº 820, de 30/12/1943, é criado o distrito de Dom Pedro e anexado ao município 

de Codó. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é 

constituído de dois distritos: Codó e Dom Pedro. 

Pela lei estadual nº 269, de 31/12/1948 são criados os distritos de Codôzinho e São 

Raimundo de Codó, e anexados ao município de Codó. Em divisão territorial datada de 

01-07-1950, o município é constituído de quatro distritos: Codó, Codôzinho, Dom Pedro 

e São Raimundo. Pela lei estadual nº 815, de 09/12/1952, desmembra do município de 

Codó o distrito de Dom Pedro. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial 

datada de 01/07/1960, o município é constituído de três distritos: Codó, Codôzinho e São 

Raimundo de Codó. Pela lei estadual nº 6.616, de 10/11/1994, desmembra do município 

de Codó o povoado de Capinzal do Norte. Elevado à categoria de município. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 

 

O município de Codó, nos últimos anos, apresenta crescimento contínuo em seu Produto 

Interno Bruto (PIB). Entre 2010 e 2014, Codó registrou um crescimento considerável no 

                                                 
4 site http://diariodecodo.blogspot.com.br/p/blog-page.html  acessadas no dia 16/05/2017. 

 

http://diariodecodo.blogspot.com.br/p/blog-page.html
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seu PIB (a preços correntes), considerando que em 2010 o município registrou o PIB de 

R$ 593.908.000,00, enquanto que em 2014 o valor chegou a R$ 935.961.000,00. 

Gráfico 1 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes de Codó (Mil reais) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT – MA. 

Ao analisar os 10 maiores PIB municípios inseridos na mesorregião Leste 

Maranhense em 2014, é possível observar que Codó possui o terceiro maior PIB da 

região, com R$ 935.961.000,00 (a preços correntes), antecedido pelo município de 

Timon, com R$ 1.440.381.000,00, conforme aponta o Gráfico 2. O município de Caxias 

possui o maior PIB da Mesorregião, com R$ 1.458.634.000,00. 

Gráfico 2 – 10 Maiores PIB da Mesorregião Leste Maranhense em 2014 (Mil reais) 

 

Fonte: IBGE  - Elaboração – OMT – MA 
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Gráfico 3 – 10 Menores PIB da Mesorregião Leste Maranhense em 2014 (Mil reais) 

Fonte: IBGE – Elaboração – OMT - MA 

Ao analisar os 10 menores PIB dos municípios inseridos na mesorregião 

Leste Maranhense em 2014, é possível observar que o município de Nova York possui o 

menor PIB da mesorregião, com R$ 28.066.000,00 (a preços correntes), conforme aponta 

o Gráfico 3.  

Ao analisar os gastos do governo municipal por categoria das despesas5 em Codó, 

observa-se que os gastos para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos desde 

                                                 

5 A Lei nº 4320/1964, das Normas Gerais de Direito Financeiro, expressou no Art. 12 a classificação das 

despesas em duas categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital. Depois veio a Portaria 

Interministerial nº 163/2001, que dispôs sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no 

âmbito dos entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Esta portaria veio após constar 

regra na Lei de Responsabilidade Fiscal para consolidação das contas dos entes públicos, para isto foi 

necessário uniformizar a classificação da despesa, o que ocorreu com a classificação da despesa segundo 

sua natureza, composta pela categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação 

e elemento de despesa. A consolidação das contas públicas ficou a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional. 

A categoria econômica tem finalidade verificar o efeito do gasto público na economia. As despesas 

correntes, por esta visão, expressam a participação do setor público no consumo de recursos para 

manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Já as despesas de capital contribuem para a formação 

ou aquisição de bem de capital e, por consequência, impacta em acréscimos ao Produto Interno Bruto. 
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2011, de acordo com a tabela I abaixo, são maiores que os investimentos. A participação 

das despesas correntes no gasto total em 2010 eram de 90,04% enquanto as despesas com 

investimentos foram apenas de 9,96%. Cifra que diminuem mais ainda em 2012, sendo 

90,36 e 9,64 para as despesas corrente e despesas com investimento respectivamente.  

Tabela 1 – Despesa por categoria. Exercício 2017, Codó.  

  2010 % 2011 % 2012 % 

Despesas 
Correntes 94.849.885,25 90,04 123.172.275,03 93,07 133.383.467,28 

90,36 

Despesas de 
Capital 10.489.736,41 9,96 9.177.164,30 6,93 14.234.012,78 

9,64 

TOTAL 105.339.621,66   132.349.439,33   147.617.480,06   

Fonte: Portal da Transparência.  

No que se refere ao PIB de Codó por setor de atividade, entre 2010 e 2014, é 

possível notar, igualmente, crescimento contínuo em todos os setores, com exceção de 

uma leve queda no valor adicionado bruto da Indústria em 2013. Dessa forma, conforme 

apontado pela Tabela II, o setor com maior demonstração do valor adicionado entre 2010 

e 2014 foi o dos Serviços, seguido do setor da Administração, Indústria e por último, a 

Agropecuária. 

Tabela 2 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de Codó por setor de atividade (2010-2014) 

 

Valores Adicionados 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor Adicionado Agropecuária 

(R$ 1.000) 

       

27.724  

       

35.064  

       

34.705  

       

37.488  

       

58.837  

Valor Adicionado Indústria (R$ 

1.000) 

     

154.336  

     

136.744  

     

147.208  

     

111.923  

     

128.595  

Valor Adicionado Serviços (R$ 

1.000) 

     

191.606  

     

218.316  

     

274.943  

     

307.239  

     

385.526  

Valor Adicionado Administração, 

Saúde e Educação Públicas e 

Seguridade Social (R$ 1.000) 

     

176.018  

     

202.940  

     

228.880  

     

247.737  

     

285.566  

Fonte: IBGE – Elaboração OMT- MA. 
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2. Características Demográficas 

A população estimada do município de Codó pelo IBGE para 2017 é de 120.810 

habitantes. A taxa de crescimento da população do município de Codó de 1970 a 2010 

foi de 5%6 ao ano. Em 1970, como mostra o gráfico 4, a população era de 93.003 

habitantes, tendo na década seguinte um crescimento absoluto de 15.963 habitantes 

perfazendo um total de 108.966. Entre 1991 e 2000, houve uma redução em 1% da 

população, de 821 habitantes, voltando a crescer na década seguinte, com aumento 

absoluto de 6.892 habitantes.     

 Gráfico 4 - População residente, Codó de 1970 a 2010.  

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA. 

 

Destaca-se a mudança da situação domiciliar da população do município de Codó. Em 

1970, como mostra o gráfico 5, a maior parte da população residia na zona rural – um 

total de 78,51%. Diminui em 1980 a diferença porcentual, cai para 68,1%. Encontrando 

o ponto de inflexão na década seguinte em que a população urbana perpassa a rural – 

52,22 % urbana e 47,78% rural. Se acentuando nas décadas seguintes: 67,56% em 2000 

e 68,66% em 2010. 

 

 

 

 

                                                 
6  A fórmula para o cálculo da taxa de crescimento é: ln(T1/T)/nt. O logaritmo natural do tempo 
final dividido pelo inicial dividido pelo número de anos em análise. 
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Gráfico 5 - Evolução da população por situação do domicílio, Codó de 1970 a 2010 (percentual). 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA  

Ao se considerar a distribuição da população por sexo, o Gráfico 6 mostra que em 1970, 

o número de mulheres era superior ao de homens, o que permanece até 2010. Em 1970, 

a população feminina representava 50,3% enquanto a masculina 49,7%. Continuando a 

se acentuar a diferença nas décadas seguintes – feminina 50,95%, 50,86%,51,05% e 51,37 

respectivamente a 1980,1991,2000 e 2010. 

Gráfico 6 - Evolução da população por sexo, Codó de 1970 a 2010.  

 

Fonte: IBGE – Elaboração – OMT - MA  

Ao analisar a população do município de Codó de 1991 a 2010, como mostra o Gráfico 

7, constata-se que os habitantes se autodeclararam majoritariamente pardos. Entre 1991 

a 2010, a população parda teve os seguintes pontos percentuais de autodeclarações: 

80,32%, 63,19% e 72,17%. Havendo um aumento muito parco da população que se 

autodeclarou amarelo, de 0,05% em 1991 para 1,35% em 2010. Diminuiu a porcentagem 

da população que não se declarava de 0,57% em 1991 para 0,0% em 2010. 
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Gráfico 7 - Evolução da população por cor, Codó de 1991 a 2010 (percentual). 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA 

As pessoas com algum tipo de deficiência em Codó equivaliam em 2000 a 21,18 % da 

população, passando para 26,76% em 2010. Destacando-se as pessoas com alguma 

deficiência visual, que respondia por 51,96% dos casos de deficiência identificados em 

2000, passando para 57,00% em 2010, conforme exposto na Tabela I. 

 

Tabela 3 – População residente por tipo de deficiência, Codó, 2000 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Elaboração – OMT – MA. 

 

 

13,79

5,08

0,05

80,32

0,18 0,57

22,09

14,14

0,04

63,19

0,08 0,46

12,85 13,57

1,35

72,17

0,05 0

Branca Preta Amarela Parda Indígena Sem declaração

1991 2000 2010

Tipos de Deficiências 2000 %

Pelo menos uma das deficiências 23.537       21,18

Deficiência mental permanente 2.088         1,88

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia 796            0,72

Deficiência física - falta de membro ou de parte dele 392            0,35

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 18.285       16,45

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 6.226         5,6

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 7.406         6,66

Nenhuma dessas deficiências 87.140       78,4

Sem declaração 469            0,42

2010 %

Pelo menos uma das deficiências 31.589       26,76

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 25.635       22

Deficiência auditiva - não consegue de modo algum 6.885         6

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 9.925         8

Mental/intelectual 2.445         2,07

Nenhuma dessas deficiências 86.438       73,23

Sem declaração 11              0,01
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3. Trabalho, Ocupação e Rendimento.  

 

A população economicamente ativa (PEA) do município de Codó cresceu do período de 

1991 a 2010 como mostra o gráfico 8. Observando-se que de 1991 a 2000, houve um 

crescimento absoluto de 2%, estando economicamente ativas 42.201habitantes em 1991 

e em 2000 42.968 habitantes. Dobrando o crescimento absoluto para 4% de 2000 para 

2010, enquanto a população economicamente ativa em 2000 era 42.968 sobe para 44.485 

em 2010. 

Gráfico 8 - Evolução da População Economicamente Ativa (PEA), Codó de 1991 a 2010. 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA. 

Ao analisar a participação de homens e mulheres na PEA no município de Codó, constata-

se, segundo o gráfico 9, que houve um aumento da participação das mulheres na 

população economicamente ativa (PEA) de 1991 a 2010. O percentual de mulheres salta 

de 33,05% em 1991 para 40,50% em 2010. No mesmo tempo, o percentual da 

participação dos homens sofreu uma redução de 11% sendo 66,95% em 1991 passando 

para 59,50% em 2010. 

Gráfico 9 – Participação de Homens e Mulheres na PEA, Codó de 1991 a 2010.  

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA.  
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Ao analisar a população economicamente ativa do município de Codó, no período de 

1991 a 2010, constata-se, segundo o gráfico 10, que maior parte da população 

economicamente ativa concentra-se entre os grupos de idade de 10 a 49 anos. Sendo que 

deste intervalo, a maior parcela se encontra entre os 20 a 29 anos. 

Gráfico 10 – PEA por grupos de idade (%), Codó 1991 a 2010. 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT -MA.  

 

Em relação a ocupação da população ocupada por posição na ocupação no município de 

Codó, constata-se, segundo o gráfico 11, que maior parte da população é empregada ou 

trabalha por conta própria. Sendo que os empregados representavam em 2000, 27,96% da 

população ocupada, aumentando esta cifra para 33,56% em 2010. Os trabalhadores por 

conta própria vêm a seguir, representando 19,58% em 2000, saltando para 21,15% em 

2010. Por outro lado, observa-se que a maior parte desses trabalhadores empregados não 

possuía carteira assinada (17,02% em 2000 e 19,08% em 2010), o que indica o levado 

índice de informalidade do mercado de trabalho municipal e a perda de importância do 

contingente que pode ser relacionado com a agricultura familiar (trabalhador na produção 

para o próprio consumo e parte dos classificados como membros não remunerados da 

família). Considerando somente os trabalhadores na produção para o próprio consumo, 

verifica-se que eles passaram de 16,98% para 9,40% do total da população ocupada no 

município.  
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Gráfico 11 – População Ocupada por posição na ocupação (%), Codó 2000, 20107. 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA.  

Em relação à evolução da população por condição de atividade e taxa de participação 

nessa atividade, constata-se, segundo o gráfico 12, teve um crescimento da população em 

idade ativa de 1991 a 2010 – de 69,85% para 79,09%. Por outro lado, houve uma redução 

da população em idade não ativa – de 30,14% em 1991 para 20,91 em 2010. E por outro 

lado também, houve um decréscimo da taxa de participação da população em idade ativa 

na atividade econômica do município – de 53,95% em 1991 para 47,65 em 2010. 

Gráfico 12 – Evolução da população por condição de atividade e taxa de participação (%), Codó.  

 

Fonte: IBGE – Elaboração – OMT - MA. 

Em relação ao nível de instrução da população ocupada no município de Codó em 2010, 

constata-se, de acordo com o gráfico 13, que 61,96% dos ocupados não têm instrução ou 

não terminaram o ensino fundamental, que 20% terminaram o ensino médio ou não 

terminaram o ensino superior, que 12,52% terminaram o ensino fundamental e que apenas 

4,44% dos ocupados em 2010 possuíam o ensino superior.  

                                                 
7 Dados de 1991 para população ocupada por posição na ocupação não está disponíveis no Censo 

Demográfico. 
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Gráfico 13 – População ocupada por nível de instrução, Codó, 20108. 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT – MA. 

Em relação à classe de rendimento mensal da população ocupada, contata-se que, de 

acordo com o gráfico 14, a maior parte da população ocupada não possui rendimento 

formalizado – de 55,07 em 2000 para 40,19 em 2010. E dos que possuem trabalho formal, 

maior parte recebe até um salário mínimo mensal.  

Gráfico 14 – População ocupada por classe de rendimento mensal, Codó 2000 e 2010.  

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA. 

Em relação ao rendimento médio mensal da população ocupada por sexo no município 

de Codó, constata-se que, segundo o gráfico 15, para os anos 2000 e 2010, que os homens 

receberam um rendimento médio superior aos das mulheres. Em 2000 os homens 

                                                 
8 Dados indisponíveis para 1991 e mudança na metodologia de 2000 para 2010. Em 2000 estes dados 

eram computados a partir do numero de anos de estudos de cada trabalhador, já em 2010 começou-se a 

computar pelo nível de instrução do trabalhador. 

Até 1 salário mínimo

Mais de 1 a 2 salários mínimos

Mais de 2 a 3 salários mínimos

Mais de 3 a 5 salários mínimos

Mais de 5 a 10 salários mínimos

Mais de 10 a 20 salários mínimos

Mais de 20 salários mínimos

Sem rendimento

31,62

7,91

2,3

1,37

1,15

0,32

0,25

55,07

45,64

9,4

2,17

1,43

0,85

0,25

0,08

40,19

2000 2010
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receberam um rendimento médio no valor de R$ 258,53 enquanto as mulheres receberam 

R$ 183,77. Na década seguinte, houve uma variação absoluta de 160% no rendimento 

médio obtido pelos homens, passando de R$ 258,53 em 2000 para R$ 667,17 em 2010. 

Enquanto o rendimento médio das mulheres passou para R$ 466,43 em 2010. 

 Gráfico 15 – Rendimento Médio Mensal (R$) da população ocupada por sexo, Codó, 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA.  

 

Os dados sobre os rendimentos das pessoas com 10 anos ou mais de idade por 

algum tipo de deficiência9, ocupadas na semana de referência, indicam que aqueles que 

recebem até 1 (um) salário mínimo representam 30,83%, seguidos logo após dos que 

ganham até meio salário, que correspondem a 27,33%, conforme aponta o Gráfico 16. 

Gráfico 16 – Rendimento das pessoas com deficiência (%), Codó 2010. 

 

                                                 
9 Salário mínimo utilizado é R$ 510,00. A categoria Sem rendimento inclui as pessoas que receberam 

somente em benefícios. 

2000 2010

258,53

667,17

183,77

466,43

Homens Mulheres

27,33
30,83

14,29
3,29

2,38
1,79

0,21
0,2
0,02
0,14

19,52

Até 1/2 salário mínimo

Mais de 1 a 2 salários mínimos

Mais de 3 a 5 salários mínimos

Mais de 10 a 15 salários mínimos

Mais de 20 a 30 salários mínimos

Sem rendimento



 

18 

 

Fonte: IBGE – Elaboração OMT - MA. 

 

4. Comportamento e Tendências do Emprego Formal 

 

A análise da variação dos empregos formais no município de Codó, indica, segundo o 

gráfico 17 abaixo que houve uma redução considerável na reposição dos postos de 

empregos formais entre 2002 e 2015. A taxa de variação do emprego entre 2002 e 2003 

é 36,29%, significando uma criação de postos de trabalho nesse nível, porcentual que vai 

diminuindo ao longo do período analisado chegando a variar apenas 0,33% entre 2014 e 

2015.  

 

Gráfico 17 – Taxa de Variação do Estoque de Empregos Formais, Codó de 2002 a 2015. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

 

A tabela 4 mostra a distribuição do volume de estoque de empregos em Codó, entre os 

anos de 2003 e 2015, divididos pelo tipo de vínculo empregatício, ou seja, indicando o 

tipo de vínculo do empregado, se o vínculo celetista ou estatutário. O tipo de vínculo 

celetista começa a ter mais destaque a partir de 2005 quando começa a ter um 

distanciamento maior entre os dois tipos de vínculos destacados aqui. Em 2005, os 

trabalhadores com vínculos de tipo celetista representavam 49,26% enquanto os 

estatutários representavam 50,74% do total de estoque de trabalhadores formais em Codó. 

Situação que se altera a partir de 2006 e se mantem constante até 2015, havendo uma 

boca de jacaré, como mostra a 4 abaixo. 

36,29

2,34

14,09

-16,45
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-3,14
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Tabela 4 – Estoque de Empregos formais por tipo de vínculo, Codó, 2003 a 2015. 

   Vínculos CLT % Vínculos Estatutários % 

2003                    2.750  48,78                              2.887  51,22 

2004                    2.959  51,29                              2.810  48,71 

2005                    3.242  49,26                              3.340  50,74 

2006                    3.238  58,88                              2.261  41,12 

2007                    3.556  61,61                              2.216  38,39 

2008                    3.836  68,61                              1.755  31,39 

2009                    4.405  71,05                              1.795  28,95 

2010                    4.612  67,26                              2.245  32,74 

2011                    5.153  66,94                              2.545  33,06 

2012                    5.544  66,51                              2.791  33,49 

2013                    5.531  64,86                              2.997  35,14 

2014                    5.733  64,63                              3.138  35,37 

2015                    5.580  62,70                              3.320  37,30 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

Gráfico 18 – Estoque de Empregos formais por tipo de vínculo (%), Codó, 2003 a 2015.

 

Fonte:   Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA                     

Os setores de atividades que tiveram um crescimento mais expressivo do estoque de 

empregos formais no período que vai de 2003 a 2015 foram a construção civil (de 6 para 

115), o comércio (de 790 para 2.812) e a agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 

juntos (de 92 para 344). Enquanto a indústria de transformação recuou no período em 

estudo de 1.237 empregos formais em 2003 para 1.174 empregos em 2015, tendo uma 

variação absoluta de 4% negativo.  
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Tabela 5– Evolução do emprego formal por setor de atividade – Codó 2003-2015.  

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

 

Ao considerar o estoque de empregos em dezembro de 2008 a dezembro de 2015 por 

atividade econômica no município de Codó, constata-se, segundo a tabela III, que os 

maiores volumes de empregos formais concentram-se na Administração Pública, Defesa 

e Seguridade Social tendo empregado 1.717 trabalhadores em 2008 chegando a 3.385 em 

2015, Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas vem a seguir, com 

1.711 em 2008 saltando para 2.810 em 2015 , Indústrias de Transformação é a atividade 

terceira econômica Agricultura que mais empregou entre 2008 e 2015, a quarta  atividade 

econômica com mais empregados em Codó nos anos analisados foi a  Pecuária, Produção 

Florestal. 

Tabela 6 – Estoque de emprego por atividade econômica – CNAE , Codó, 2008 a 2015. 

  2008 2009 2011 2013 2015 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO 

FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 

          

196  

          

414  

          

363  

          

409  

          

344  

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 

            

93  

            

98  

          

113  

          

106  

            

92  

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

       

1.038  

       

1.163  

       

1.287  

       

1.356  

       

1.173  

ELETRICIDADE E GÁS 

            

10  

            

10  

              

3  

              

2  

              

2  

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 

          

106  

            

50  

            

31  

             

-    

             

-    

Setores de Atividade 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Variação (% )- 2003-2015

Extrativa mineral 0 96 99 98 113 106 92 -0,04

Indústria de transformação 1237 1137 1062 1218 1313 1357 1174 -0,05

Servicos industriais de utilidade pública 57 89 94 11 8 2 2 -0,96

Construção Civil 6 13 39 69 302 125 115 18,17

Comércio 790 1227 1506 1865 2216 2598 2812 2,56

Serviços 638 595 604 783 839 917 976 0,53

Administração Pública 2817 3275 2132 1742 2544 3014 3385 0,20

Agropecuária, extração, caça e pesca 92 150 236 414 363 409 344 2,74

Estoque 5637 6582 5772 6200 7698 8528 8900 0,58



 

21 

 

CONSTRUÇÃO 

            

65  

            

69  

          

302  

          

125  

          

115  

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

       

1.711  

       

1.859  

       

2.210  

       

2.591  

       

2.810  

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E 

CORREIO 

            

79  

          

130  

            

82  

            

77  

            

93  

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

            

19  

            

27  

            

49  

            

59  

            

95  

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

            

64  

            

84  

            

76  

          

102  

          

100  

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS 

E SERVIÇOS RELACIONADOS 

            

60  

            

66  

            

85  

            

85  

            

70  

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 

CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

            

16  

            

20  

            

32  

            

39  

            

30  

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

            

63  

            

34  

            

29  

            

37  

            

50  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 

SEGURIDADE SOCIAL 

       

1.717  

       

1.742  

       

2.544  

       

3.014  

       

3.385  

EDUCAÇÃO 

            

71  

          

169  

          

170  

          

192  

          

243  
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

  

A análise dos grandes grupos ocupacionais mostra no município de Codó no ano de 2015, 

o grande grupo ocupacional mais empregou foi o dos Técnicos de nível Médio com 2.091 

trabalhadores, em seguida os Trabalhadores dos Serviços, Vendedores do Comercio em 

Lojas e Mercado, em terceiro o grupo dos Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços 

industriais, conforme o gráfico 19 abaixo. 

Gráfico 19 – Volume de empregos formais por grandes grupos ocupacionais, Codó 2015. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 
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Em relação ao tamanho dos estabelecimentos formais, constata-se, segundo a tabela 7, 

que o grosso dos estabelecimentos no município de Codó possuem até 9 empregados, e 

que maior parte dos estabelecimentos possuem até 4 trabalhadores.  

Tabela 7 – Tamanho dos estabelecimentos, Codó, de 2010 a 2015. 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 Empregado 10,00 8,19 7,97 5,06 7,43 5,68 

De 1 a 4 57,78 57,33 57,02 60,12 56,76 58,08 

De 5 a 9 15,78 16,59 16,98 16,60 16,76 19,01 

De 10 a 19 8,44 9,05 8,81 9,31 10,86 9,95 

De 20 a 49 5,11 4,96 5,45 5,67 4,95 4,26 

De 50 a 99 1,11 1,72 1,47 1,21 1,52 1,42 

De 100 a 249 0,89 1,29 1,47 1,21 0,95 0,89 

De 250 a 499 0,44 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 

De 500 a 999 0,22 0,43 0,42 0,40 0,38 0,36 

1000 ou Mais 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

 

Dentre as 10 (dez) subgrupos ocupacionais com maior número de trabalhadores formais, 

destacam-se pelo volume de emprego os Professores de Nível Médio na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e no Profissional (1474), vendedores e demonstradores 

(865), Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos (818), os 

embaladores e alimentadores de produção (472) e assim por diante, conforme o Gráfico 

23.  

Gráfico 20 - 10 Subgrupos Ocupacionais com mais trabalhadores formais, Codó, 2015. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 
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Ao analisar a participação de homens e mulheres no mercado de trabalho 

formal de Codó, entre 2007 e 2015, observa-se que as homens têm predominado nos 

espaços de trabalho durante todo o período, diminuindo a diferença entre 2007 a 2015, 

segundo o gráfico abaixo.   

Gráfico 21 - Participação de homens e mulheres no estoque de empregos formais, Codó (2007-2015) - 

Em %

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

 

 

 Ao analisar o nível de escolaridade dos trabalhadores formais, constata-se que houve um 

aumento de trabalhadores que concluíram o Ensino Superior, cujo percentual era de 

4,89% em 2007 e saltou para 17,69% em 2015. A maior parte dos trabalhadores do 

município possui apenas o Ensino Médio Completo, como se constata na tabela 8, 45,62% 

em 2007 e 59,15% em 2015. Houve uma diminuição no percentual de trabalhadores 

analfabetos, de 1,37% em 2007 para 0,81% em 2015.  

 

 

Tabela 8 - Nível de escolaridade dos trabalhadores formais (%), Codó, 2007 a 2015. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

 

 Ao analisar as faixas salariais dos assalariados formais no município de Codó, no período 

de 2007 a 2015, constata-se, segundo a tabela VI, que desde 2007, a maior parte dos 

trabalhadores formais tem se concentrados na faixa salarial de um salário a um salário e 

55,1857,6861,4358,73

44,8242,3238,5741,27

2015201320102007

Masculino Feminino

Nível de Escolaridade 2007 2009 2011 2013 2015

Analfabeto 1,37 1,98 1,40 1,34 0,81

Até 5ª Incompleto 7,33 6,35 5,47 5,03 3,91

5ª Completo Fundamental 18,59 5,66 4,21 2,69 1,73

6ª a 9ª Fundamental 7,54 9,06 7,87 5,61 4,24

Fundamental Completo 5,87 6,68 6,25 5,82 5,63

Médio Incompleto 7,61 8,23 7,07 5,77 5,19

Médio Completo 45,62 53,69 56,20 59,33 59,15

Superior Incompleto 1,20 1,48 1,74 1,89 1,66

Superior Completo 4,89 6,85 9,79 12,54 17,69
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meio, sendo 38,50% em 2007 passando para 41,55% em 2015. Segue esta tendência à 

faixa salarial de meio salário a um salário mínimo, sendo 32,37% em 2007 diminuindo 

para 14,66% em 2015. Os trabalhadores formais que possuíam um salário mínimo e meio 

a dois salários mínimos representavam 16,43% em 2007, passaram a representar 14,25%. 

 

  Tabela 9 – Remuneração média (SM) dos trabalhadores formais, Codó, 2007 a 2015. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração OMT – MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa Salarial Média 2007 2009 2011 2013 2015

Até 0,50 0,40 0,57 0,81 0,20 0,74

0,51 a 1,00 32,37 20,53 19,32 20,45 14,66

1,01 a 1,50 38,50 38,08 39,73 42,39 41,55

1,51 a 2,00 16,43 19,64 12,61 10,99 14,46

2,01 a 3,00 4,57 9,00 15,63 14,39 16,25

3,01 a 4,00 2,24 5,75 4,43 4,57 5,38

4,01 a 5,00 1,16 1,62 2,40 2,09 1,92

5,01 a 7,00 1,42 1,73 2,39 2,05 2,13

7,01 a 10,00 0,63 0,87 0,61 0,61 0,45

10,01 a 15,00 0,28 0,60 0,47 0,33 0,35

15,01 a 20,00 0,10 0,23 0,13 0,14 0,09

Mais de 20,00 0,23 0,19 0,18 0,18 0,14

{ñ class} 1,68 1,20 1,29 1,61 1,87
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Glossário10  

 

Situação do domicílio:  

 

A classificação da situação do domicílio é urbana ou rural, segundo a área de localização 

do domicílio, e tem por base a legislação vigente por ocasião da realização do Censo 

Demográfico 1991. Como situação urbana consideram-se as áreas correspondentes às 

cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A 

situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este critério é, também, 

utilizado na classificação da população urbana e rural. 

 

Condição de Ocupação 

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação na semana de referência, 

em ocupadas e desocupadas. 

Pessoas Ocupadas 

Foram classificadas como ocupadas na semana de referência às pessoas que tinham 

trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as 

pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham no período especificado 

por motivo de férias, licença, greve, etc. 

Pessoas Desocupadas 

Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma 

providência efetiva de procurar trabalho na semana de referência. 

 

Condição de Atividade 

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade na semana de referência, 

em economicamente ativas e não-economicamente ativas. 

Pessoas Economicamente Ativas 

As pessoas economicamente ativas, na semana de referência, compuseram-se das pessoas 

ocupadas e desocupadas nesse período. 

Pessoas não-economicamente ativas 

Foram definidas como não-economicamente ativas, na semana de referência, as pessoas 

que não foram classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse período. 

 

Atividade 

A classificação da atividade do empreendimento foi obtida através da finalidade ou do 

ramo de negócio da organização, empresa ou entidade para a qual a pessoa trabalhava. 

Para os trabalhadores por conta própria a classificação foi feita de acordo com a ocupação 

exercida. 

 

Posição na ocupação - Foram definidas oito categorias de posição na ocupação: 

 

                                                 
10 Segundo especificações do IBGE. 
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Empregado - Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou 

jurídica),geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e 

recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou 

benefícios (moradia, comida, roupas, etc.).Nesta categoria incluiu-se a pessoa que 

prestava o serviço militar obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja, pastor, 

rabino, frade, freira e outros clérigos; 

Trabalhador Doméstico - Pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico 

remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares; 

Conta-própria - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio 

empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a 

ajuda de trabalhador não-remunerado; 

Empregador - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, 

com pelo menos um empregado; 

Trabalhador não-remunerado membro da unidade domiciliar - Pessoa que 

trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a 

membro da unidade domiciliar, que era empregado na produção de bens primários ou 

mineral, caça, pesca e piscicultura), conta-própria ou empregador; 

Outro trabalhador não-remunerado - Pessoa que trabalhava sem remuneração, 

durante pelo menos uma hora na semana, como aprendiz ou estagiário ou em ajuda a 

instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo; 

Trabalhador na produção para o próprio consumo - Pessoa que trabalhava, 

durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo, que compreende 

as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, 

para a própria alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar; e 

Trabalhador na construção para o próprio uso - Pessoa que trabalhava, durante 

pelo menos uma hora na semana, na construção de edificações, estradas privativas, poços 

e outras benfeitorias (exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o próprio 

uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar. 

Para efeito de divulgação, em todas as tabelas que apresentam a classificação por posição 

na ocupação, as categorias trabalhador não-remunerados, membro da unidade domiciliar, 

e outro trabalhador não-remunerado foram reunidas em uma única, que recebeu a 

denominação de não remunerado. 

 

Categoria do emprego 

Os empregados, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: com carteira de 

trabalho assinada; militares e funcionários públicos estatutários; e outros. 

A categoria dos militares e funcionários públicos estatutários foi constituída pelos 

militares do Exército, Marinha de Guerra e Aeronáutica, inclusive as pessoas que estavam 

prestando o serviço militar obrigatório, e pelos empregados regidos pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos (federais estaduais e municipais ou de autarquias). 

Os trabalhadores domésticos, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: 

com carteira de trabalho assinada e sem carteira de trabalho assinada. 

 

Rendimento Mensal de Trabalho 

Considerou-se como rendimento mensal de trabalho: 
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a) Para os empregados - A remuneração bruta mensal a que normalmente teriam direito 

ou, quando o rendimento era variável, a remuneração média mensal, referente ao mês de 

setembro de 1997;  

b) Para os empregadores e conta-própria - A retirada mensal ou, quando o rendimento era 

variável, a retirada média mensal, referente ao mês de setembro de 1997. 

Pesquisou-se o valor do rendimento em dinheiro e em produtos ou mercadorias, 

provenientes do trabalho principal, do trabalho secundário e dos demais trabalhos que a 

pessoa tinha na semana de referência, não sendo investigado o valor da produção para 

consumo próprio. 

Os empregados e trabalhadores domésticos que recebiam apenas alimentação, roupas, 

medicamentos, etc.(benefícios), à guisa de rendimento de trabalho, foram incluídos no 

grupo "sem rendimento ". 

 

Rendimento Mensal 

A soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes constituiu 

o rendimento mensal apresentado para as pessoas de 10 anos ou mais de idade e para as 

economicamente ativas. O rendimento mensal apresentado para as pessoas não 

economicamente ativas foi o oriundo de outras fontes. 

Taxa de Participação (PEA/PIA)  

A participação da população economicamente ativa no total da população em idade ativa. 

 

 

 

 

 


