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RESUMO 

 

As interfaces entre o município de Matias Barbosa e o condomínio empresarial Park Sul 

são a temática central deste estudo. Investiga-se  a proposta nacional de condomínios 

empresariais, as perspectivas que se abrem com esse tipo de empreendimento, as 

peculiaridades do Park Sul e procura-se o desvendamento da atuação da Prefeitura 

Municipal de Matias Barbosa e do veículo de comunicação local, acerca do ideário que se 

construiu em torno do condomínio. A pesquisa bibliográfica compõe-se de fontes 

primárias e secundárias, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da 

Fundação João Pinheiro, como os Censos Demográficos e o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal. Completam-se as estratégias de investigação com a pesquisa 

documental e o trabalho de campo. Resgatam-se os aspectos históricos da pretérita 

centralidade que Matias Barbosa exerceu na região e, em consonância com a metodologia 

adotada, são comparados os dados de receita municipal e geração de empregos frente à 

instalação do Park Sul. Conclui-se com a dualidade entre o pretendido e o executado em 

relação ao Park Sul e a proposição de medidas futuras para consolidação de políticas 

locais de desenvolvimento socioeconômico.  

 

 

 

Palavras-chave: Condomínios empresariais. Matias Barbosa. Park Sul. Juiz de Fora. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 

The interfaces between the town of Matias Barbosa and the business condominium Park Sul 

are the central theme of this study. It investigates the national proposal of business 

condominiums, the Park Sul peculiarities and seeks the disclosure from the actions from the 

Matias Barbosa city hall and from the local communication mean, regarding the ideology built 

around the condominium. The bibliographic research consists of primary and secondary 

sources, data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics and from the João 

Pinheiro Foundation, the Demographic Censuses and the Municipal Human Development 

Index were used as well. The investigation strategies combine with the documental research 

and the fieldwork. The historical aspects from the previous centrality that Matias Barbosa 

exercised in the region are rescued and, in accord with the adopted methodology, are 

compared with the data from the municipal revenue and with the job creations ahead the Park 

Sul installation. It concludes with the duality between the intended and the performed 

regarding the Park Sul and the proposition of future measures for the consolidation of local 

policies of socio-economic development.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A busca pelo desenvolvimento socioeconômico é habitual, tanto em esferas 

governamentais, quanto na população em geral, “[...] visto que a humanidade deseja qualidade 

de vida, que só é possível quando as necessidades e desejos passam a ser atendidos 

adequadamente” (NAZZARI, REULE e LAZZAROTTO, 2003, p.4).  

O desenvolvimento socioeconômico está diretamente atrelado à qualidade de vida da 

população, e por isso é tão almejado por administradores públicos e governantes em geral. No 

entanto, esse processo de desenvolvimento pode se caracterizar como descontínuo e em 

alguns casos agressivo, derivado das diferenças de progresso tecnológico entre várias 

atividades e nações (DELFIM NETTO, 2002 p.89). 

  Essas diferenças socioeconômicas apresentadas em diferentes localidades 

relacionam-se diretamente com questões históricas, culturais, econômicas e políticas. Ralfo 

Matos (2010) conclui que  

Fatores como recursos naturais, trabalho e capital eram elementos 

explicativos da pobreza e do atraso, e a reversão de quadros de estagnação 

exigiria a ação do Estado na dotação de infraestrutura básica e promoção de 

incentivos voltados à atração de investimentos produtivos (MATOS, 2010 

p.42).         

 

Essas diferenças contribuem para o processo de dependência de algumas localidades 

em relação a outras, que possuem um maior desenvolvimento tecnológico de suas atividades. 

Como destaca Delfim Netto (2002) em seu estudo, o desenvolvimento depende das condições 

iniciais, da história e da geografia das localidades, e por isso as localidades não são 

homogêneas economicamente, mesmo que estejam próximas uma das outras. 
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Quem tem condições iniciais razoáveis, e tem como ativo um mercado 

interno suficientemente grande para incorporar as melhores tecnologias na 

maioria dos setores econômicos, tem mais graus de liberdade e pode ousar 

mais na realização do seu desenvolvimento (DELFIM NETTO, 2002, p.92). 

 

Os pequenos municípios tendem a sofrer consequências diretas em relação a essas  

diferenças socioeconômicas que acarretam um processo de dependência em relação a 

municípios mais desenvolvidos social e economicamente. Tal vínculo se relaciona a serviços 

e recursos em geral, direcionadas à saúde, à educação e ao trabalho por exemplo. 

A alta dependência dos pequenos municípios em relação a outros leva a administração 

pública municipal a procurar diversas maneiras de minimizá-la, seja através do aumento do 

número de empregos ofertados pela própria prefeitura, ou através de medidas estratégicas que 

atraiam novos empreendimentos, aumentando com isso o número de empregos e renda para a 

população e, consequentemente, maior arrecadação municipal.  

O município de Matias Barbosa, como vários outros pequenos centros
1
, reproduz a 

lógica citada e também almeja diminuir gradativamente a sua dependência do centro regional 

mais próximo, no caso Juiz de Fora. Prova disso são seus esforços investidos em algumas 

estratégias com a perspectiva de contribuir para atração de novos projetos. 

No ano de 1997, o município aprovou a construção de um empreendimento 

imobiliário, que tinha como objetivo a construção de um condomínio empresarial em seu 

território. Tal proposta foi considerada um marco para o desenvolvimento empresarial do 

município.  Seria o primeiro desse tipo na região, e por isso obteve grande repercussão, não só 

no município de Matias Barbosa, mas também em toda microrregião de Juiz de Fora.   

 Em termos administrativos, a expectativa de êxito dessa negociação se consolidaria 

com a ampliação da visibilidade do município perante a região e melhora da qualidade de vida 

para a população, já que a vinda de novas empresas, além de aumentar o número de 

empregos, contribuiria para a melhoria dos serviços públicos e infraestrutura do município. 

                                                           
1
 Municípios com até cinquenta mil habitantes (ENDLICH, 2009, p. 25).  
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A escolha da temática desta pesquisa se deu, inicialmente, pelo interesse da autora em 

entender a importância do condomínio empresarial Park Sul para o município de Matias 

Barbosa. A realização desse estudo contribuiria para diminuir os questionamentos da autora 

tanto como geógrafa, mas também como cidadã matiense.  

A relação entre o desenvolvimento socioeconômico de Matias Barbosa e o 

condomínio empresarial Park Sul é um assunto recorrente nas conversas informais da 

população matiense, sempre que a situação econômica do município é abordada. Todavia, as 

informações apresentadas nessas conversas são meramente especulativas, já que até o 

momento essa relação não fora abordada através de um prisma científico, como foi constatado 

nas buscas realizadas no preâmbulo da pesquisa. 

Embora o tema central do presente trabalho, o Park Sul, já tenha sido abordado em 

outros trabalhos científicos, o que se constatou foi que o viés e as abordagens foram distintos 

daqueles que pretendemos alcançar. Em pesquisa no acervo do Centro de Difusão do 

Conhecimento (CDC) da Universidade Federal de Juiz de Fora foram encontradas três obras 

relacionadas ao condomínio empresarial Park Sul: (i) a monografia de Cury (2007) intitulada 

“O aumento das viagens de negócios em Juiz de Fora com a implantação do Park Sul”, que 

tinha como principal objetivo verificar a influência que a implantação de Park Sul exerceu 

sobre o número de viagens de negócio para Juiz de Fora; (ii) a monografia de Ramos (2003) 

intitulada “Centro empresarial Park Sul” que tinha como principal objetivo entender o 

relacionamento entre as empresas instaladas no Park Sul; (iii) a monografia de Costa Netto 

(2004) intitulada “Associação das empresas do Park Sul” que traça o perfil da Associação das 

empresas do Park Sul e sua importância. Além disso, foi possível constatar uma defasagem de 

mais de uma década em relação às pesquisas já existentes, o que em parte, significa uma 

lacuna analítica sobre a temática. 
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Sendo assim, o presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa 

experimental, tal como conceituada em Gil (1999, p. 43-44) e busca preencher a defasagem 

bibliográfica sobre o Park sul e o município de Matias Barbosa, além de mediar os 

questionamentos da população quanto à influência que o empreendimento exerce sobre o 

município.  

Na expectativa de responder aos questionamentos centrais, várias outras temáticas 

foram indispensavelmente abordadas, todas elas relacionadas às esferas econômicas, sociais e 

políticas, demandando uma análise da influência de cada uma delas na construção do espaço 

urbano e economia das localidades envolvidas.  

Algumas das questões que surgiram durante a execução do trabalho conduzem a 

pensar sobre a viabilidade da isenção fiscal praticada pelos municípios em busca de atrair 

empreendimentos: os benefícios esperados podem ser projetados concretamente em longo 

prazo? Ou podem ser considerados apenas como um “tiro no escuro” praticado pelos 

administradores públicos? Assim, se pretende com essa monografia apresentar respostas a 

essas questões centrais, principalmente aquelas relacionadas aos quais impactos 

socioeconômicos que o Park Sul exerce sobre o município de Matias Barbosa, 

correlacionando a realidade do empreendimento, com as expectativas criadas no passado, 

tanto pela população quanto pela administração pública municipal.  

Em termos gerais, busca-se analisar a existência de uma possível influência do 

condomínio empresarial Park Sul sobre o município de Matias Barbosa, interpretando dados 

sociais e econômicos que envolvam o Park Sul, como por exemplo, o número total de 

trabalhadores matienses que o condomínio emprega e o total de receitas arrecadas pelo 

município advindas das empresas instaladas no condomínio, correlacionando as informações 

obtidas sobre o cenário socioeconômico do município.  



19  

Especificamente, essa monografia pretende, inicialmente, caracterizar o município de 

Matias Barbosa e o Condomínio empresarial Park Sul, correlacionar os dados 

socioeconômicos atuais do município com as expectativas criadas na época em que o 

empreendimento se instalou, diagnosticadas a partir do levantamento das manchetes de 

notícias publicadas pela imprensa escrita local, um único jornal e de circulação mensal. 

Essa monografia utilizou, inicialmente, o recurso da pesquisa bibliográfica em livros, 

teses e artigos relacionados às temáticas como globalização, desenvolvimento socieconômico, 

condomínios empresariais, isenções fiscais, teorias locacionais, entre outras.  

Foi realizado também um levantamento de dados primários junto aos responsáveis 

pelas empresas instaladas no Park Sul e com a empresa responsável pela administração do 

condomínio empresarial, buscando traçar o perfil do condomínio e das empresas que ali se 

instalaram. Esses dados foram obtidos através da realização de Trabalhos de Campo entre os 

meses de maio e agosto de 2016. 

Dados secundários advindos de estatísticas oficiais formam parte importante da 

pesquisa, possibilitando a caracterização do município de Matias Barbosa em diferentes 

aspectos, especialmente dados econômicos, indispensáveis para a análise principal do 

trabalho. Nesse caso, foram subtraídos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), particularmente, os relativos aos Censos Demográficos 2000 e 2010, além da 

utilização de informações encontradas nos Banco de Dados do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática SIDRA e IBGE Cidades.  Além disso, dados da Fundação João Pinheiro (FJP) 

também foram utilizados, especificamente, os contidos no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) dos municípios brasileiros. Os responsáveis pelas informações contidas 

nessa plataforma são: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a própria Fundação João Pinheiro (FJP).  
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Documentos oriundos da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa formaram parte da 

pesquisa documental, com o objetivo de examinar a organização e o controle que a prefeitura 

possui sobre os dados relacionados ao empreendimento. As edições mensais do Jornal MB 

Notícias, publicadas na última década, completou a pesquisa documental e foi tratada 

seguindo a perspectiva da Análise do Discurso. 

O estudo foi organizado em cinco capítulos, o primeiro traz um panorama geral da 

cidade, apresentando dados acerca de aspectos locacionais e socioeconômicos, com o objetivo 

de traçar o perfil histórico e socioeconômico do município. No segundo capítulo, é 

apresentado um breve histórico dos condomínios empresariais, no Brasil e na Zona da Mata 

Mineira. O condomínio empresarial Park Sul é o objeto do terceiro capítulo dessa monografia, 

composto pela história do empreendimento e suas principais características. O quarto capítulo 

traz a análise sobre a prática recorrente de Isenção Fiscal, praticada por agentes 

administrativos, com o objetivo de responder questões em torno da viabilidade 

socioeconômica desse tipo de negociação. No último capítulo são feitas ponderações acerca 

do cenário socioeconômico de Matias Barbosa, identificando as principais expectativas 

criadas em torno da instalação do empreendimento, e os dados socioeconômicos atuais do 

município. Esse último capítulo pretende traçar a correlação entre as expectativas de 

desenvolvimento socioeconômico e a realidade municipal. Nas considerações finais  

apresentadas as conclusões sobre as questões que a pesquisa pretendeu desvendar. 
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1   BREVE PANORAMA DO MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA 

 

 

Matias Barbosa é um município localizado na mesorregião da Zona da Mata mineira, e 

microrregião de Juiz de Fora, ocupando uma área de 157,066 km² (IBGE, 2016), os 

municípios limítrofes de Matias Barbosa são: Belmiro Braga, Juiz de Fora, Santana do 

Deserto e Simão Pereira, como se nota na Figura 1. As principais vias de acesso a Matias 

Barbosa são a BR 040 e a Estrada União Indústria, além das estradas MG- 353 e BR 267. 

Segundo o estudo do IBGE denominado Região de Influência das Cidades (REGIC), Matias 

Barbosa é classificada como “Centro Local”, ao lado de outras 4 473 cidades cuja 

“centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus 

habitantes [...]” (IBGE, 2008, p.13). 
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FIGURA 1- Localização do município de Matias Barbosa/MG 
Elaborado pela Autora. 

  

 

A história do município de Matias Barbosa se iniciou há 307 anos, quando o  senhor 

Mhatias Barboza da Silva recebeu uma sesmaria de uma légua de testada por três de sertão, às 

margens do Rio Paraibuna, ente as roças de Simão Pereira e Antônio de Araújo (PMMB, 

2010). 

No ano de 1705, Garcia Rodrigues Paes Lemes iniciou a abertura do Caminho Novo, 

estrada oficial para o escoamento do ouro das Minas, o que impulsionou o desenvolvimento 

econômico de toda a região da Zona da Mata. Em contrapartida pela iniciativa, Paes Leme 

recebeu do governo português o título de “cobrador de impostos”, o que validou a construção 

de Registros em Barbacena e Matias Barbosa (GIOVANINI, 2006).  

Dessa forma, Matias Barbosa tornou-se centro de convergência de toda a atividade do 

Caminho Novo, como barreira onde se pagavam direitos sobre o ouro e os diamantes vindos 
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da região mineradora (PMMB, 2010), o que reforçou, desde então, seu destaque econômico 

diante de toda a região. Na investigação do percurso histórico matiense é interessante destacar 

a afirmativa de Valverde (apud Giovanini, 2004 p.5) de que até o ano de 1805, Matias 

Barbosa era considerado o principal centro da era pré-café, a ponto de Juiz de Fora só ser 

citada em relatos de viagem em função do seu curioso nome. 

Com o início do desenvolvimento do comércio de café na Zona da Mata, Matias 

Barbosa manteve o seu destaque econômico na região, já que a chamada “Marcha do Café” 

Zona da Mata aconteceu primeiramente às margens dos rios Paraibuna e Paraíba.  

Em 1819, por exemplo, toda a produção mineira se concentrava nos 

distritos de fronteira, como Matias Barbosa, Mar de Espanha, Além 

Paraíba e Rio Preto. Os lucros advindos da produção, bem como os métodos 

de plantio, incentivavam a continuidade do processo de expansão extensiva 

da fronteira em direção norte, de modo que o café chegou a Juiz de Fora em 

1828 e em Leopoldina, Cataguases e Ubá por volta de 1840 (BLASENHEIN 

apud GIOVANINI e MATOS, 2004, p. 6) (grifos nossos). 

   

 

 
 

No momento da expansão cafeeira, apesar de seu destaque produtivo, Matias Barbosa, 

do ponto de vista administrativo ainda almejava se tornar um distrito
2
. Embora a interface 

Matias Barbosa/Juiz de Fora não seja objeto direto dessa monografia, cabe destacar que a 

cafeicultura estabeleceu na Zona da Mata Mineira uma nova dinâmica na centralidade que 

Matias Barbosa exercia, até então, com o ciclo do ouro. Segundo Giovanini (2006, p.148-150) 

em 1876 a quase totalidade da região estava voltada para a lavoura cafeeira e pautada na mão 

de obra escrava. Após a publicação da Lei Áurea a carência de força de trabalho foi sanada 

com a oferta de postos de trabalho a preços bem mais elevados que atraíram a migração 

interna. A exceção teria ocorrido em Juiz de Fora com artífices alemães para a construção da 

estrada União Indústria. Aliás, desde 1850 a localidade recebia imigrantes germânicos com a 

fundação da Colônia Agrícola D. Pedro II (GIOVANINI, 2006, p.162).  

                                                           
2
 O primeiro nome da localidade foi Nossa Senhora da Conceição de Matias Barbosa, tornando-se distrito pela 

Lei provincial Nº 3 302, de 27 de agosto de 1886, confirmada pela estadual Nº 2, de 14 de setembro de 

1891(IBGE, 2016).   
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A consolidação de Juiz de Fora como entreposto comercial da Zona da Mata parece 

estar ligada à localização das oficinas e da sede administrativa da União e Indústria, que 

coletava todo o café produzido na Zona da Mata e o transportava até Petrópolis. 

Paralelamente, a cidade (GIROLETTI apud GIOVANINI, 2006, p.162) concentrava as 

importações de bens de consumo vindos do Rio e abastecia a Zona da Mata com a revenda 

desses produtos. Novos empreendimentos industriais, particularmente o setor têxtil, passaram 

a representar o importante papel econômico de Juiz de Fora, sobretudo nas primeiras décadas 

do século XX. Vale lembrar que, em 1887, instalou-se em Juiz de Fora o Banco Territorial e 

Mercantil de Minas e, em seguida, o Banco do Crédito Real de Minas Gerais (IGLESIAS 

apud GIOVANINI, 2006, p. 169-170).  

Toda a centralidade da logística da cultura cafeeira da Zona da Mata Mineira em torno 

de Juiz de Fora segmentou sua história em relação à trajetória de Matias Barbosa que, nesse 

contexto, cedeu sua liderança em prol da vizinha juiz-forana. 

A partir de então, a pesquisa documental e bibliográfica acerca de Matias Barbosa 

atesta que com a decadência do café, sua história socioeconômica não despertou o interesse 

dos estudiosos da área, justificando a praticamente ausência de trabalhos ou estudos 

publicados ao logo do século XX, particularmente sobre como se reorganizou a economia 

local pós cafeicultura. 

Em 1923, a Lei estadual Nº 843 criou o município de Matias Barbosa, elevada a sede 

de distrito de igual nome à vila e anexada ao novo município os distritos de Santana do 

Deserto e São Pedro de Alcântara, ambos desmembrados de Juiz de Fora (IBGE, 2016).  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, Matias Barbosa possuía 13.435 

habitantes, dos quais apenas 491 na área rural e cinco anos depois, a estimativa do IBGE era 

de 14.285 habitantes no município.  Esse comportamento demográfico, tal como apresentado 

na Tabela 1 é reflexo da série histórica matiense que indica que entre os anos de 1991 e 2000, 
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a taxa de urbanização passou de 92,31% para 93,99% e a população cresceu a uma taxa média 

anual de 1,32%. No mesmo período, segundo dados do IBGE (1991 e 2000) em Minas Gerais 

a taxa média anual de crescimento foi de 1,43% e no Brasil foi de 1,63%.  

 Na década seguinte, depreende-se da Tabela 1 que entre 2000 e 2010, a população de 

Matias Barbosa cresceu a uma taxa média anual de 0,87%, enquanto no estado de Minas 

Gerais essa taxa foi de 0,91% e a média nacional foi de 1,17% (BARBOSA, 2013, p.140). 

Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 93,99% para 96,35% (ATLAS 

BRASIL, 2016). Esse incremento no processo de urbanização de Matias Barbosa sinaliza a 

concentração das atividades produtivas no setor terciário e no secundário
3
. Paralelamente, as 

taxas de crescimento populacional registradas nas últimas décadas, percentualmente inferiores 

ao comportamento da média nacional parecem indicar a baixa atratividade do município 

quanto aos fluxos migratórios e, simultaneamente, o processo de equilíbrio demográfico da 

população matiense.    

 

TABELA 1- População Total, por Gênero, Rural/Urbana de Matias Barbosa/MG,  1991/2000/2010. 

População População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População 

total 

10.955 100,00 12.323 100,00 13.435 100,00 

Homens 5.512 50,31 6.200 50,31 6.692 49,81 

Mulheres 5.443 49,69 6.123 49,69 6.743 50,19 

Urbana 10.113 92,31 11.583 93,99 12.944 96,35 

Rural 842 7,69 740 6,01 491 3,65 

Fonte: IBGE, 2016. 

  

A Tabela 2 apresenta a razão de dependência (somatório da população com menos de 

15 anos e a população com 65 anos ou mais, dividido por 100) no município é de 43,37 

enquanto no estado é de 45,92. Isso indica, em Matias Barbosa, uma sutil melhor relação entre 

as pessoas economicamente ativas e o restante da população, se comparado ao número 

                                                           
3
 Segundo os dados do IBGE (2013, 2014) a agropecuária é pouco expressiva no município, correspondendo a 

1% do PIB municipal, o único cultivo permanente é o de banana e os cultivos temporários são de feijão, 

mandioca e milho. 
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estadual, aspecto que favorece mais o desenvolvimento econômico. A resposta para essa 

razão de dependência está no reduzido número de jovens e/ou idosos do município, quando 

comparado à população adulta. Justamente, como é possível verificar na Tabela 2, a taxa de 

envelhecimento (quociente entre o total da população com de 65 anos ou mais de idade e a 

população total) da população de Matias Barbosa vem se ampliando ao longo dos três últimos 

censos demográficos e em 2010 é de 9,44% da população total, número aproximadamente 

dois pontos percentuais superiores ao registrado no estado de Minas Gerais: 7,36% (ATLAS 

BRASIL, 2016). 

 

TABELA 2 – Estrutura Etária de Matias Barbosa/MG, 1991/2000/2010. 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 3.290 30,03 3.189 25,88 2.810 20,92 

15 a 64 anos 7.007 63,96 8.262 67,05 9.357 69,65 

65 anos ou mais 658 6,01 872 7,08 1.268 9,44 

Razão de dependência 56,34 - 49,15 - 43,37 - 

Índice de envelhecimento 6,01 - 7,08 - 9,44 - 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP   Elaboração: Atlas Brasil, 2016. 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 parecem sinalizar que Matias Barbosa está 

passando pelo fenômeno que os demógrafos denominam “transição demográfica”, processo 

que, de modo geral, se inicia com a queda das taxas de mortalidade e, depois de certo tempo, 

prossegue com a queda das taxas de natalidade, o que provoca uma forte mudança na 

estrutura etária da pirâmide populacional (ALVES, 2008). Nos últimos vinte anos, o número 

de crianças e jovens com menos de 15 anos caiu em quase 10 pontos percentuais em relação à 

composição total da população, em função da redução na natalidade e, além disso, houve  

aumento da expectativa de vida. Esse processo demográfico vivenciado pela população 

matiense pode ser melhor representado na Figura 2. 
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FIGURA 2- Evolução da Pirâmide Etária de Matias Barbosa/MG, anos 1991/2000/2010.  
Fonte: PNUD, Ipea e FJP   Elaboração: Atlas Brasil, 2016. 

 

As mudanças na estrutura etária de Matias Barbosa apresentadas graficamente na 

Figura 2,  reportam às diversas alterações nas relações de dependência entre os grupos etários, 

anteriormente abordadas. Com a redução da dependência demográfica inicia-se o processo 

conhecido como “Janela de Oportunidade” ou “Bônus demográfico”. O Bônus se inicia 

quando a percentagem da População em Idade Ativa (PIA) é igual ou maior que a 

percentagem da Razão de Dependência (ALVES, 2008). Tal processo foi verificado em 

Matias Barbosa, em 2010, quando a PIA representava 69,5% e a razão de dependência era 

43,37.  

Na prática, o aumento da percentagem da PIA representa um grande benefício 

demográfico e econômico, já que a maioria da população dos que trabalham, geram receita, 

produzem mais do que consomem e, ainda, transferem renda através de impostos e 

contribuições, fazem parte desse grupo demográfico (QUEIROZ; TURRA; PEREZ, 2006 

apud BRITO, 2007, p.24). 
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No entanto, apenas o fato de uma determinada população estar em processo de 

transição demográfica, não assegura que a mesma conseguirá obter melhores condições de 

vida. Alves (2008) destaca que a sociedade se beneficiará do bônus demográfico quando: 

[   ] as políticas públicas forem capazes de criar acesso universal à educação, 

à saúde e ao emprego, em um ambiente de segurança e cooperação, para que 

a produção e a produtividade do trabalho possam impulsionar o 

desenvolvimento e garantir uma sociedade com níveis elevados de bem-estar 

(ALVES, 2008, p.12). 
 

 

Outro importante indicador socioeconômico é o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), uma medida composta de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda (PNUD, 2016) aplicada em escala municipal. Foi criado com o 

objetivo de proporcionar uma análise mais realista do desenvolvimento de determinada 

localidade ou país. Surge como uma alternativa mais completa ao referencial do Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, anteriormente usado isoladamente favorecendo distorções, 

devido à grande concentração de renda, particularmente nos países pobres. Ao construir uma 

sistemática de avaliação que contempla longevidade, educação e renda no município, o IDHM 

proporciona uma análise mais detalhada acerca de determinada população, por exemplo, se 

possui a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, ter acesso ao conhecimento e ter 

um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e 

renda (PNUD, 2016).  

 O IDHM de Matias Barbosa em 2010 foi de 0,720, valor que insere o município na 

faixa de Desenvolvimento Humano considerado alto. A dimensão de desenvolvimento que 

mais contribui para o desempenho do IDHM de Matias Barbosa é a longevidade (0,862), 

seguida pela Renda (0, 703) e Educação (0,616). Apesar da variável Educação ter sido a de 

menor desempenho na composição do IDHM, em 2010, a análise do Gráfico 1, registra 

significativos esforços de ampliação nesse aspecto quanto se verifica como se deu a evolução 

do IDH municipal no período de 1991/2010. Por outro lado, a variável Renda, mesmo sendo a 
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que mais contribuiu para a constituição do referido índice em 2010, teve o comportamento 

mais modesto ao longo da série histórica, em relação à ampliação notada nas outras duas 

dimensões.   

GRÁFICO 1- Distribuição IDHM de Matias Barbosa/MG.  
Fonte: PNUD, Ipea e FJP  Elaboração: Atlas Brasil, 2016. 
 
 

Atualmente a rede escolar de Matias Barbosa possui 11 instituições educacionais, 

sendo uma creche do município, duas escolas estaduais, cinco escolas municipais e três 

instituições privadas de ensino fundamental. De acordo com o Censo Educacional 2015, o 

município possui 2.435 alunos matriculados, sendo 286 alunos do ensino pré-escolar, 1.727 

alunos do ensino fundamental, e 422 alunos do ensino médio.  

Em 2010 a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 97,56%, a de crianças 

entre 11 e 13 anos que frequentavam os anos finais do ensino fundamental era de 87,04%, a 

de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo era de 54,46%, e a proporção 

de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 42,17%.  

Apesar da proporção de jovens que completaram o ensino médio ainda ser baixa, 

estudos apontam uma melhora gradual desse cenário, já que entre os anos de 1991 e 2010 a 

proporção de jovens entre 18  e 20 anos que completaram o ensino médio aumentou 35,79%, 

tal como demonstrado no Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2- Fluxo Escolar por Faixa etária de Matias Barbosa/MG, nos anos 1991/2000/2010 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP  Elaboração: Atlas Brasil, 2016. 

 

A expectativa de Anos de Estudos em Matias Barbosa, entre 2000 e 2010, passou de 

9,68 anos para 9,81 anos, acima da média estadual de 9,38 anos.  Porém, quando se compara 

os dados municipais com os nacionais, em 2010, percebe-se a defasagem do município. 

Considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 8,01% eram 

analfabetos, 43,20% tinham o ensino fundamental completo, 28,14% possuíam o ensino 

médio completo e 7,82%, o superior completo. No Brasil, apesar do analfabetismo ser maior, 

os percentuais de estudo são cerca de sete pontos percentuais mais elevados, exceto no ensino 

superior completo que registra um percentual de 3,45 mais elevado nos índices brasileiros 

(ATLAS BRASIL, 2016).  

A série histórica da escolaridade em Matias Barbosa, apresentada no Gráfico 3,  

demonstra que o município de 1991 a 2010 empreendeu esforços no sentido de combater o 

analfabetismo, ampliou o número de pessoas com o  fundamental incompleto e, 

principalmente, expandiu o número de pessoas com ensino médio e superior.  
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GRÁFICO 3- Escolaridade da população de Matias Barbosa/MG, anos 1991/2000/2010. 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP  Elaboração: Atlas Brasil, 2016. 

 

O índice de Gini, utilizado para medir o grau de desigualdade em um determinado 

grupo, em 2010 estava em 0,49, valor considerado mediano. O salário médio da população 

residente é de 2,4 salários mínimos (Atlas Brasil, 2016). 

Portanto, analisados os principais componentes do IDHM, no cômpito geral, Matias 

Barbosa ocupa a 1301ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM, como 

pode ser notado na Tabela 3. No ranking estadual, o município de Matias Barbosa ocupa a 

130º posição.  No ranking da Microrregião de Juiz de Fora, Matias Barbosa ocupa a 4ª 

posição, ficando atrás apenas dos municípios de Juiz de Fora, Bicas e Santos Dumont, como é 

também é demonstrado na Tabela 3.   
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TABELA 3- Ranking IDHM da Microrregião de Juiz de Fora/MG, ano 2010.  

Posição 

(MG) 

CIDADE Faixa de 

Desenvolvi

mento 

IDHM 

(2010) 

IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

7 º Juiz de Fora Alto 0.778 0.784 0.844 0.711 

47 º Bicas Alto 0.744 0.726 0.850 0.667 

54 º Santos Dumont Alto 0.741 0.688 0.847 0.697 

130 º Matias Barbosa Alto 0.720 0.703 0.862 0.616 

130 º Paiva Alto 0.720 0.657 0.845 0.672 

143 º Goianá Alto 0.716 0.682 0.835 0.644 

162 º Chiador Alto 0.711 0.742 0.868 0.559 

167 º Lima Duarte Alto 0.710 0.705 0.861 0.590 

183 º São João 

Nepomuceno 

Alto 0.708 0.696 0.850 0.600 

188 º Rio Novo Alto 0.707 0.671 0.835 0.631 

264 º Pequeri Médio 0.694 0.692 0.868 0.557 

323 º Rochedo de Minas Médio 0.684 0.663 0.849 0.569 

323 º Mar de Espanha Médio 0.684 0.694 0.825 0.558 

342 º Santa Rita de 

Jacutinga 

Médio 0.682 0.676 0.826 0.567 

352 º Maripá de Minas Médio 0.680 0.668 0.847 0.555 

352 º Descoberto Médio 0.680 0.657 0.798 0.599 

359 º Rio Preto Médio 0.679 0.665 0.847 0.557 

379 º Ewbank da Câmara Médio 0.676 0.625 0.823 0.601 

395 º Senador Cortes Médio 0.674 0.689 0.834 0.534 

432 º Coronel Pacheco Médio 0.669 0.673 0.789 0.565 

462 º Chácara Médio 0.664 0.650 0.878 0.512 

480 º Aracitaba Médio 0.661 0.608 0.823 0.577 

487 º Belmiro Braga Médio 0.660 0.653 0.830 0.531 

533 º Guarará Médio 0.652 0.650 0.802 0.532 

536 º Santana do Deserto Médio 0.651 0.660 0.849 0.493 

605 º Simão Pereira Médio 0.638 0.645 0.843 0.478 

614 º Pedro Teixeira Médio 0.637 0.587 0.794 0.555 

620 º Olaria Médio 0.636 0.638 0.823 0.490 

623 º Oliveira Fortes Médio 0.635 0.616 0.794 0.523 

655 º Santa Rita de 

Ibitipoca 

Médio 0.630 0.625 0.793 0.505 

659 º Piau Médio 0.629 0.647 0.824 0.467 

713 º Bias Fortes Médio 0.620 0.605 0.796 0.495 

762º Santa Bárbara do 

Monte  

Médio 0.606 0.617 0.823 0.438 

Fonte: Atlas Brasil, 2016. 

Adaptado pela autora. 

 

Segundo dados do Gráfico 4, o IDHM de Matias Barbosa obteve uma boa evolução 

nos anos de 1991 a 2010, passando de IDHM de muito baixo desenvolvimento Humano para 

um de alto Desenvolvimento Humano. O gráfico mostra que de 1991 a 2010 o IDHM do 

município passou de 0,482 em 1991 para 0,628 em 2000, e 0,720 em 2010, o que corresponde 

a um crescimento de 49,38% para o município o que praticamente traduz os valores da média 

nacional no período. 
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GRÁFICO 4- Evolução do IDHM de Matias Barbosa/MG. 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP  Elaboração: Atlas Brasil, 2016. 

 

Economicamente, o município de Matias Barbosa está entre os mais desenvolvidos da 

microrregião de Juiz de Fora, com o Produto Interno Bruto (PIB) de R$495.075.000,00, o 

terceiro maior da microrregião e PIB per capita de R$35.101,78, o mais elevado da 

microrregião (IBGE, 2013). O Gráfico 5 traz a evolução do PIB matiense anualmente de 1991 

a 2013.  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB Mil Reais 34.85 39.59 44.33 83.89 163.6 279.8 248.3 394.9 446.0 476.2 499.6 559.7 451.3 508.0 495.0 
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GRÁFICO 5- Evolução do PIB* de Matias Barbosa/MG, 1991-2013 

Fonte: IBGE.  Elaborado pela autora 

*Preços correntes 

 

 

No ano 2013 a atividade industrial de Matias Barbosa responde a 20% do PIB 

municipal (IBGE, 2013). O setor terciário é o mais expressivo para a economia do município, 

sendo responsável atualmente por 67% do PIB municipal (IBGE, 2013 PIB). A principal 

atividade desse segmento é a de transportes terrestres e ferroviários (PGMIRS, 2014, p.25). A 

distribuição do PIB por setores da economia de Matias Barbosa, no ano de 2013 está 

representada no Gráfico 6: 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6- Distribuição do PIB por setores em Matias Barbosa/MG em 2013.  
Fonte: IBGE.  Elaborado pela autora 

 

A economia de Matias Barbosa e sua distribuição entre os setores econômicos seguem 

a mesma projeção da distribuição da Microrregião de Juiz de Fora, apresentando porcentagens 

muito parecidas, sinalizando uma vocação local, como é demonstrado no Gráfico 7. 
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GRÁFICO 7- Distribuição do PIB por setores na Microrregião de Juiz de Fora/MG. 

Fonte: IBGE.  Elaborado pela autora 

 
 

A importância dos setores secundários e terciários para economia se reflete no número 

de empresas instaladas em Matias Barbosa pois, de acordo com o Cadastro Central de 

Empresas (CEMPRE), o município possui 547 empresas instaladas atualmente, sendo o sexto 

município com mais unidades locais instaladas da microrregião de Juiz de Fora (IBGE, 2014).   

Fonte: Elaborado pela autora, dados CEMPRE. 

 

 

GRÁFICO 8- Número de empresas no CEMPRE dos principais municípios da Microrregião de Juiz de Fora. 

Fonte: IBGE.  Elaborado pela autora 
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GRÁFICO 9- Evolução do número de empresas no CEMPRE do município de Matias Barbosa/MG. 
Fonte:  CEMPRE. Elaborado pela autora.  

 

Esses dados demonstram que Matias Barbosa é um município bastante atrativo para a 

instalação de empresas, provavelmente pelo seu contexto histórico de destaque na 

microrregião de Juiz de Fora, ou pela sua localização estratégica, que facilita a fluidez de 

mercadorias e serviços.   

Com a expectativa de dinamizar o panorama econômico de Matias Barbosa, foi criado 

em fins do século XX, o primeiro Condomínio Empresarial da região, denominado “Park 

Sul”. Nos capítulos seguintes serão examinadas as particularidades desse tipo de 

empreendimento e as especificidades do caso matiense. 
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2   CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS  

 

 

Os condomínios empresariais são empreendimentos considerados como uma 

ampliação das estratégias da produção imobiliária, ou mesmo parte de uma reestruturação 

imobiliária. Isso porque os condomínios empresariais possuem características próprias que os 

diferenciam de outros arranjos industriais ou empresariais (PEREIRA, 2008). 

Essas estratégias reforçam a ideia de transformação do solo urbano em  reprodução do 

capital e da sociedade e, de acordo com Rodrigues (2013), o torna uma mercadoria suis 

generis, tendo em vista ser irreproduzível e passível de monopolização pelos seus 

proprietários.  

Frigotto (apud BARBOSA, 2013) afirma que o capitalismo globalizado, pautado 

em novo suporte técnico-científico, promove uma metamorfose na Teoria do Capital Humano 

através da Sociedade do Conhecimento.  

[...] os países e regiões mais bem sucedidos são os que possuem as formas 

mais “endógenas” de produção, vale dizer formas de produção baseadas em 

recursos tecnológicos, organizacionais e institucionais específicos da nação 

ou região, os quais não são simples cópias de uma suposta “melhor prática” 

qualquer (STORPER, apud BARBOSA 2013, p.38).
4
 

 

O surgimento dos “distritos industriais” pode ser entendido como uma 

oportunidade de aprendizado, onde empresas interligadas são especializadas em cadeias de 

insumo-produto relativamente estáveis, mas para Storper (apud BARBOSA,2013, p.39) nos 

países em desenvolvimento essas aglomerações são frequentemente apenas uma estratégia das 

                                                           
4
 A autora recupera que, de certo modo, esta ideia já havia sido apresentada por Celso Furtado, em 1956, ao 

defender que o desenvolvimento é necessariamente baseado no domínio de tecnologia,, embora não seja 

condição suficiente, e não na simples importação de sistemas de produção (BARBOSA, 2013, p.38). 
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firmas para contornar a incerteza e abrigar-se do risco e não favorece o engajamento no 

aprendizado tecnológico (BARBOSA, 2013, p.61).  

Pensando em uma estratégia de ação para os países em desenvolvimento que 

sofrem as duras consequências do cenário competitivo internacional do mundo 

contemporâneo, Vásquez Barquero (2001, p.38) destaca a aplicação da Teoria do 

Desenvolvimento Endógeno como uma possível solução para os processos de acumulação de 

capital, capaz de identificar mecanismos que ampliem a produtividade e competitividade das 

cidades e regiões.  Tal teoria atribui centralidade à inovação, entendida como produção de 

novos bens, criação de métodos produtivos e estratégias organizacionais e ampliação de 

mercados (BARBOSA, 2013 p.63). 

Nessa perspectiva parecem despontar os condomínios empresariais, considerados 

como empreendimentos recentes na história do setor imobiliário e empresarial do Brasil. Suas 

primeiras unidades foram instaladas na cidade de São Paulo em meados dos anos 90, e 

expandiram-se posteriormente para a região de Campinas e seu entorno, que por influência 

desses empreendimentos hoje é conhecida como o “Vale do Silício Brasileiro” (MENDES, 

2014, p.130).  

Finatti (2010) afirma que os condomínios empresariais se qualificam pelo objetivo que 

lhes é, invariavelmente, consubstanciado: obtenção da renda proveniente da mercantilização 

do solo urbano e, a característica comum a esses condomínios, segundo o autor, é que são 

empreendimentos planejados e construídos por promotores imobiliários que objetivam 

atender unidades industriais e de serviços.  

 Existem diferentes tipos de condomínios empresariais, que são classificados de acordo 

com a sua finalidade, ou de acordo com o tipo de empresa alvo daquele empreendimento. 

Finatti (2009) classifica-os em três grandes grupos: condomínios logísticos, condomínios de 

escritórios, e condomínios empresariais mistos.  
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Os condomínios logísticos são os mais comuns no Brasil, compostos por galpões que 

possibilitam o desenvolvimento das atividades logísticas, que passam pelas fases de 

armazenamento, triagem e distribuição. O formato de galpões faz com que essas construções 

sejam muito dinâmicas e possibilitem uma fácil adequação das empresas ao espaço.  

Os condomínios de escritório se instalam em conjuntos de edifícios, contendo salas, 

que podem abrigar empresas de serviços e de funções administrativas. Destacam-se pelo alto 

investimento no projeto arquitetônico, paisagismo e estruturas de serviços e lazer planejadas 

para atendê-lo.  

Os condomínios empresariais mistos, tal como a nomenclatura remete,  são compostos 

por galpões e edifícios, podendo abrigar desde unidades fabris a centros de pesquisa e 

desenvolvimento, operadores logísticos e escritórios.  

Muito se fala sobre a localização estratégica desses empreendimentos e, por esse 

motivo, correlacioná-los às teorias locacionais clássicas torna-se inevitável. A escolha da 

localização dos primeiros condomínios empresariais no território brasileiro demonstra que as 

teorias locacionais como a teoria da Localização Industrial de Weber (1909) e a Teoria dos 

Lugares Centrais de Christaller (1933), ainda eram ou são utilizadas, mesmo que de modo não 

proposital pelos agentes imobiliários.  

A teoria da Localização Industrial de Weber baseia-se na minimização dos gastos com 

transporte pelas indústrias. Para Weber a localização de atividades industriais decorreria da 

ponderação de três fatores: o custo de transporte, o custo da mão-de-obra e um “fator local” 

decorrente das forças de aglomeração e desaglomeração (FERREIRA, 1989, p.78). Portanto, 

indústrias que se instalassem em localidades onde os custos de transporte de matérias-primas, 

e custos dos produtos finais sejam mínimos, teriam uma localização geográfica considerada 

ótima para a atividade (CAVALCANTE, 2008, p.15).    
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A Teoria dos Lugares Centrais desenvolvida por Christaller tenta explicar o porquê de 

algumas localidades serem mais desenvolvidas economicamente do que outras. Para isso 

Christaller defende que existe uma hierarquização urbana, dividindo espaços em setores de 

acordo com a influência e importância das atividades econômicas desenvolvidas por essa 

localidade, e a distribuição de bens e serviços para a região em seu entorno (CAVALCANTE, 

2008, p.16).    

Na aplicação das Teorias Locacionais em relação aos distritos industriais, Barbosa 

(2013, p.52) recupera que Perroux
5
, a partir do estudo de Schumpeter, estudou as relações que 

se estabelecem entre indústrias, as quais chamou de “motrizes”, por dinamizarem as vendas e 

compras de serviços das indústrias “movidas”. Para o autor (apud BARBOSA, 2013, p.52), o 

“crescimento se dará no espaço em pólos de crescimento, com intensidades variáveis, em 

direta relação com a capacidade industrial instalada” (BARBOSA, 2013, p.52). Na teoria de 

Perroux, o pólo com aglomeração industrial e urbana permite o fortalecimento intensificação 

nas atividades econômicas, o que repercute na sua capacidade para modificar o meio 

geográfico imediato e até mesmo a estrutura da economia nacional. Esse argumento acaba por 

sinalizar para o importante papel do Estado enquanto agente formulador de políticas públicas 

(BARBOSA, 2013, p.53).    

Na crítica de Benko (1996, p.132) “[...] a teoria da localização está em crise [   ] e 

principalmente não nos informa sobre o comportamento industrial contemporâneo”. Contudo, 

é inegável que tanto a teoria de Christaller quanto a de Perroux ainda hoje servem de base 

para os estudos locacionais, embora exista, de fato, a lacuna que não poderiam prever quanto 

às articulações e especificidades do mundo contemporâneo.  

É evidente que em tempos de globalização, o fator localização quando analisado 

isoladamente é insuficientemente para determinar a construção de um empreendimento com 

                                                           
5
 Barbosa (2013) lembra que a formulação dessa teoria de Perroux sob a lógica da economia fordista limita sua 

capacidade de oferecer respostas na atual economia de base flexível (BARBOSA, 2013, p.52-53). 
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finalidades empresariais ou industriais, pois uma gama de novos elementos passam a ser 

preponderantes frente à instalação desse tipo de empreendimento. 

Essa ideia é reforçada por Finatti (2010) que alerta que:  

 

[   ] essa visão clássica da localização industrial, que em muitas ocasiões 

ainda persiste, deve ser objeto de um questionamento que permita a abertura 

para uma interpretação crítica do fenômeno da localização industrial. A 

teoria da localização industrial, conforme é apresentada, vincula-se a uma 

perspectiva estritamente microeconômica, reduzindo a interpretação da 

decisão locacional à racionalidade das firmas (FINATTI , 2010, p. 7). 

 

 

Ao desconstruir a aplicabilidade direta entre as teorias clássicas de localização 

industrial, Finatti (2010) ressalta a importância de se considerar novos elementos na decisão 

da implantação de empreendimentos empresariais. Porém, mesmo diante dessa nova 

perspectiva de atração industrial, que convoca os agentes econômicos a ponderarem vários 

outros aspectos estratégicos, a concretude dos condomínios empresariais no Brasil sinaliza 

para a predominância da localização geográfica.  

Nesse sentido, de acordo com o estudo desenvolvido por Finatti (2010), as cidades 

próximas a rodovias importantes do país ainda são priorizadas, por facilitarem a fluidez de 

mercadorias e informações.  Segundo o autor, grande parte dos condomínios empresariais, do 

mesmo modo que localidades próximas às principais universidades e centros de pesquisa do 

país também continuam obter destaque, pois facilitam a busca por mão de obra qualificada, 

principalmente por empresas voltadas para o ramo da tecnologia, que são um dos principais 

alvos dos empreendedores particulares que se interessam em investir na construção de 

condomínios empresariais. 

Atualmente, diante da centralidade em torno da pauta da segurança as empresas apesar 

de procurarem os condomínios por diversos motivos, têm direcionado sua decisão devido à 

questão segurança proporcionada por condomínios fechados, pois a maioria desses 

empreendimentos conta com tecnologias sofisticadas voltadas à segurança empresarial 
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(MENDES, 2010, p. 589). Na forma condominial, os aparatos de segurança oferecidos 

acabam por minimizar os custos para a empresa, caso ela tivesse que cumprir com todos os 

investimentos necessários para sua segurança isoladamente. Cabe destacar que além da 

segurança, surgem nos condomínios empresariais, novos atrativos capazes de proporcionar, 

cada vez mais, comodidade de atuação para as empresas, como os elencados por Mendes 

(2010) 

menor investimento inicial nos estabelecimentos fabris, redução dos custos 

administrativos, empregados (que não aumentam custos e nem afetam a 

margem de lucros) e a disponibilidade de infra-estrutura que atenda às 

inúmeras exigências trabalhistas, de meio ambiente, manutenção e segurança 

(MENDES, 2010, p. 589).  

 

 

Portanto, mais do que os elementos de segurança predial possibilitados pelo pool de 

empresas, existem vários outros benefícios da agregação empresarial que, como salientou o 

autor, envolvem desde o compartilhamento da mesma estrutura administrativa capaz de 

atender às questões relacionadas às exigências trabalhistas, de manutenção e de meio 

ambiente. A possibilidade de uma gestão comum dos resíduos sólidos e/ou gestão da água 

exemplificam as possibilidades que se abrem em relação aos aspectos ambientais nos 

condomínios empresariais. 

 Para empreender a divulgação dos condomínios empresariais, os agentes imobiliários 

trabalham fortemente no marketing desses empreendimentos, focando em potenciais 

empresas-cliente que possam se instalar futuramente em seus empreendimentos. Isso 

direcionou a prospecção de clientes para além da esfera das metrópoles e, simultaneamente, a 

busca por áreas de instalação fora das regiões de maior adensamento urbano na esfera 

metropolitana. A condição precípua passa a ser a de localidades que possam oferecer 

vantagens logísticas e de infra-estrutura, podendo ser cidades de pequeno e médio porte, que, 

por sua vez, são atraídas pela expectativa do aumento do número de empregos e maior 

arrecadação de impostos advindos das empresas que vierem a se instalar nos condomínios.  
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Trata-se de criar uma psicosfera para atrair uma demanda empresarial. 

Nestes discursos, fica evidente, em primeiro lugar, a importância em 

divulgar sua localização, levando em conta principalmente os aspectos de 

fluidez territorial e da proximidade com importantes centros urbanos 

(FINATTI, 2009, p. 16). 

 

Parece evidente que a elaboração da chamada “psicosfera” abordada por Finatti (2009) 

requer esforços coletivos de todos os agentes envolvidos, em uma sintonia de entes público-

privados. Por maiores esforços que possa empreender, é fato que apenas a iniciativa privada 

se mostra incapaz de alavancar todas as medidas necessárias ao desenvolvimento de uma dada 

região. Exemplo disso é o necessário investimento público no projeto de escolarização e de 

qualificação profissional.  

A despeito disso, os condomínios empresariais se mostram como empreendimentos 

que atendem aos interesses das construtoras e agentes imobiliários em realizar bons negócios, 

por meio de um empreendimento altamente rentável e lucrativo, com o loteamento e venda 

das cotas de participação, senão propriamente ditas, na forma de compra ou locação de 

terrenos, imóveis e/ou serviços. Evidenciam-se, também, os interesses de empresas e 

indústrias, que procuram se instalar em locais que lhe tragam comodidades e facilidades para 

a execução de suas atividades.  

 As novas demandas e estruturas empresariais remetem às discussões acerca do espaço 

urbano e suas novas dinâmicas, colocando em voga reflexões quanto aos diversos valores 

materiais e imateriais que podem ser agregados a determinada localidade e em como isso 

pode influenciar na dinâmica urbana e econômica dos lugares. 

 

É justamente por meio dos elementos fixos que se realizam os fluxos, e o 

estabelecimento da fluidez territorial é exatamente um parâmetro 

indispensável para a atividade produtiva, quer estejamos falando na 

circulação de bens materiais ou nos referindo à circulação de informações 

(SANTOS apud FINATTI, 2009, p. 6). 

 



44  

Como ensina Milton Santos (2008), a atividade produtiva, com todo o seu aparato de 

fixos – galpões, escritórios, cabeamentos, câmeras de segurança, refeitórios, etc - não pode 

prescindir dos fluxos seja para assegurar a fluidez dos bens materiais ou das informações. 

Sendo assim, os condomínios empresariais e industriais, apesar de recentes na história 

econômica e industrial do país, já possuem dinâmicas e fluxos próprios, capazes de articular 

diferentes empresas e setores econômicos em um mesmo espaço por se materializarem como  

Espaços integrados com capacitações técnicas, logísticas, de serviços, na 

forma de condomínios industriais têm possibilitado a integração entre 

empresas dos mais variados ramos ou setores da atividade econômica que, 

no passado, estavam dispersos geograficamente. O espaço cada vez mais 

conectado, articulado e integrado, é essencial para o funcionamento das 

indústrias e das atividades criativas (MENDES, 2014, p.119). 

 

Enfim, os condomínios empresariais se apresentam como espaços privilegiados de 

concentração de “fixos” e “fluxos”, intrinsecamente conectados, cumprindo o papel de 

integração geográfica e rapidez nas informações, como se faz necessário no mundo 

globalizado. A otimização de esforços coletivos na forma condominial, além de reduzir 

custos, tende a favorecer a economia criativa e as parcerias entre empresas e imprimir nova 

dinâmica urbana com a centralidade produtiva representada. Nesse contexto, a mera oferta de 

empregos diretos assume papel secundário no rol de inovações a reboque dos condomínios 

empresariais. 

Em um cenário de forte competição, a compreensão dos mecanismos do processo de 

inovação se torna muito premente nos dias atuais. Como afirma Capel (apud BARBOSA, 

2013, p. 53) abrange vários fatores, “desde los equipamientos científicos y educativos 

superiores hasta el ambiente social, político y natural”
6
. 

                                                           
6
 Desde os equipamentos científicos e educativos superiores até o ambiente social, político e natural. (Tradução 

da referida autora). 
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Como explica Barbosa (2013, p.53) apesar da centralidade que a inovação tem para o 

desenvolvimento, por si só ela não é capaz de assegurá-lo. É nesse contexto que as chamadas 

“práticas colaborativas”, tais como podem ser considerados os condomínios empresariais, 

adquirem importância fundamental para ciclos econômicos virtuosos. É assim que, como 

esclarece Barbosa (2013) 

 

O pleito de uma atmosfera geral de confiança capaz de incrementar 

processos endógenos de desenvolvimento e inovação, tão caros à 

competitividade, transpõe a escala meramente individual e evoca aspectos 

coletivos e estruturais (BARBOSA 2013, p.54).  

 

O próximo capítulo apresenta a investigação acerca da denominada “atmosfera geral 

de confiança” com foco no Park Sul, condomínio empresarial em Matias Barbosa, objeto 

central dessa monografia. São analisados o papel do poder público municipal, dos agentes 

privados, da população matiense entre outros aspectos.  
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3 PARK SUL - CENTRO EMPRESARIAL 

 

 

O Centro Empresarial Park Sul está localizado no município de Matias Barbosa, às 

margens da rodovia federal BR 040, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte e Brasília. 

Pode ser considerada uma ótima localização logística, já que está a 178 km do Rio de Janeiro, 

267 km de Belo Horizonte, e 480 km de São Paulo.  O empreendimento está instalado na 

divisa entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora, principal centro-regional da 

região. Sua posição estratégica o situa o coloca a apenas 9 km da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, umas das principais universidades do Estado de Minas Gerais. 

FIGURA 3- Localização do Park Sul em relação à Matias Barbosa/MG e Juiz de Fora/MG.   
Elaborado pela autora.  
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FIGURA 4- Localização do Condomínio Empresarial Park Sul. 

Elaborado pela autora. 

  

A análise da maioria dos casos de condomínio empresarial demonstra que, 

inicialmente, o projeto de construção
7
 do empreendimento é elaborado e, após sua conclusão,  

a segunda etapa é a procura pela a melhor localidade para a sua instalação. Ou seja, tem-se um 

determinado projeto de condomínio empresarial e a seguir, a busca para o terreno ideal que 

atenda da melhor maneira possível, às suas demandas quanto ao acesso a recursos específicos 

e à localização geográfica.   

A instalação do condomínio empresarial Park Sul Centro empresarial, parece ter se 

dado de maneira um pouco distinta da maioria dos casos de empreendimentos desse tipo. O 

                                                           
7
 Cabe destacar que não se trata aqui do mero projeto arquitetônico, esse sim, devidamente criado após a 

definição o terreno de modo a otimizar seu uso. Trata-se do projeto mais amplo que reveste o empreendimento, 

considerando aspectos como: tipos de empresas que pretende atingir, elementos infraestruturais demandados por 

tal grupo, investimentos necessários, parcerias a serem estabelecidas, entre outros aspectos.  
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andamento de instalação do condomínio empresarial Park Sul ocorreu de maneira inversa, já 

que a ideia de se construir o condomínio só se consolidou após a aquisição do terreno às 

margens da rodovia BR 040. 

Outra peculiaridade no caso do Park Sul é que o terreno eleito outrora foi parte de um 

“lixão” 
8
·, no qual o município de Juiz de Fora utilizou para o destino de seus resíduos entre de 

abril de 1987 e dezembro de 1998.  Essa área não possuía nenhuma preparação para receber o lixo 

da cidade, e por isso era considerada uma área instável, caracterizada por frequentes 

deslizamentos (VALE, 2010, p.2). 

Portanto, o Park Sul apresenta duas peculiares, quando comparado aos demais 

empreendimentos desse tipo no Brasil: seu projeto somente foi elaborado posteriormente à 

aquisição do terreno, invertendo a lógica comum e seu terreno apresenta um valor precarizado 

devido ao fato do uso pretérito como “lixão”. Cabe indagar se tais fatos teriam sido uma mera 

coincidência, ou se já haveria um projeto de construção do condomínio empresarial que foi 

propositadamente omitido às autoridades públicas por ocasião da aquisição do terreno, numa 

tentativa desvincular sua expectativa de lucratividade nas negociações de preço da terra. Aliás, 

fator esse já agravado pelo uso anterior do terreno e por demandas infraestrurais necessárias para 

seu uso, como por exemplo, a implantação de canais de liberação do gás metano aprisionado em 

seu subsolo. A resposta a tal interrogação parece prescindir de uma análise mais detalhada do 

contexto em que ocorreu, particularmente, quanto ao papel da Prefeitura de Matias Barbosa no 

projeto do Park Sul.  

No ano de 1993 a Promotoria de Justiça da Comarca de Matias Barbosa iniciou uma 

Ação Civil Pública contra o município de Juiz de Fora, com o objetivo de impedir a 

continuidade do despejo de qualquer tipo de lixo naquele local, fazendo com que a Prefeitura 

de Juiz de Fora deixasse de utilizar o terreno para o descarte dos resíduos sólidos urbanos. O 

novo terreno escolhido para o descarte que passou a funcionar a partir de janeiro de 1999 se 

                                                           
8
 Aqui entendido como o descarte de resíduos diretamente no solo, sem nenhuma medida de proteção ao meio 

ambiente ou à saúde pública. 
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situa em uma região denominada Salvaterra de Cima (sítio Boa Vista), às margens da rodovia 

BR-040 (km 797) e distante apenas 180m do antigo lixão (MACÊDO apud VALE, 2010, p.3). 

Como é sabido, a legislação ambiental brasileira, compete às Prefeituras ou empresas 

privadas encarregadas do armazenamento dos resíduos sólidos domésticos e empresariais, o 

devido cuidado técnico com a deposição de materiais, como também os processos de 

recuperação ambiental. Nesse sentido, o Park Sul estaria cumprindo um importante serviço à 

Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, ao recompor de maneira positiva a paisagem daquela 

área e contribuir com a preservação dos mananciais ali presentes.  

Não por acaso, sua construção não apenas foi autorizada pela Prefeitura Municipal de 

Matias Barbosa como também recebeu isenção de tributos municipais através da Lei 

municipal Nº 449 de 03 de fevereiro de 1997 (ver ANEXO 1). A Prefeitura Municipal de 

Matias Barbosa também se comprometeu em diversos aspectos: (i) isenção do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Serviços pelo prazo de 30 (trinta) 

anos na área situada à BR-040, de propriedade do dono do empreendimento (grifos 

nossos); (ii) licença para implantação do distrito industrial na área proposta inclusive 

atividade de mineração (pedreira e britagem), por 45 anos; (iii) exclusividade ao incorporador 

de empreendimentos, em áreas próximas à BR- 040 em um raio de 2 km de suas limitações 

pelo prazo da isenção de impostos ou até a ocupação total do Distrito Industrial; (iv) proibição 

da implantação de novos empreendimentos imobiliários (loteamentos) em locais até 2 km da 

área do distrito.  

Quando se compara aos demais empreendimentos do tipo no Brasil, algumas das 

concessões adotadas pela Prefeitura Municipal de Matias Barbosa são atípicas nesse tipo de 

negociações. Ilustra essa peculiaridade, o prazo de 30 anos das isenções de IPTU e ISS, que 

na maior parte das negociações desse gênero duram em média 10 anos. Portanto o tempo de 

isenção fiscal e tributária adotado pela prefeitura é quase três vezes maior do que a média das 



50  

negociações. Arbix (2000, p.48) aponta que negociações que concedem isenções de impostos 

estaduais ou municipais por períodos não inferiores há dez anos, podem ser consideradas 

como “contratos desequilibrados” por acarretarem uma perda considerável na estimativa de 

desenvolvimento socioeconômico do município.  

A implantação do Distrito Industrial em uma área privada também é algo questionável, 

pois limita as possibilidades de empresas que não queiram pagar aluguel, de se instalarem no 

município. Além disso, ocasiona uma competição desigual entre as empresas instaladas no 

município, já que somente as que estiverem instaladas no condomínio empresarial poderão se 

beneficiar das isenções fiscais. Isso parece funcionar como um investimento público em um 

bem privado. 

Apesar de todas as exclusividades e concessões feitas pela Prefeitura de Matias 

Barbosa aos incorporadores do Park Sul por meio da Lei municipal Nº 449 de 03 de fevereiro 

de 1997, também foram asseguradas as seguintes contrapartidas dos mesmos: (i) executar a 

seu ônus todas as obras infraestruturais necessárias; (iii) iniciar as obras em no máximo 30 

dias após a aprovação da Lei, empregando preferencialmente pessoal de Matias Barbosa
9
, 

e condução das mesmas em ritmo acelerado, com compromisso de inauguração no prazo 

máximo de um ano (grifos nossos); (iii) publicidade e contato com empresas objetivando 

atraí-las;  (iv) conceder uma área remanescente existente em frente ao Distrito Industrial à 

margem direita da BR 040, propriedade do dono do empreendimento, medindo 4900m² 

(quatro mil e novecentos metros quadrados); (v) submeter todas as empresas que pretenderem 

instalar-se no Distrito Industrial, a avaliação de suas atividades, por parte da Prefeitura 

Municipal de Matias Barbosa. 

O  Art. 4º da referida lei prevê que as empresas que se instalarem no Distrito Industrial 

de Matias Barbosa se comprometem em: “(i)empregar, sempre que possível, pessoal de 

                                                           
9
 Aspecto esse que será aprofundado adiante e que, segundo a pesquisa feita, não foi devidamente 

supervisionado pela Prefeitura de Matias Barbosa. 
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Matias Barbosa ; (ii) atendimento integral às normas ambientais vigentes”(PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA, 1997, Art. 4º ).   

Verificam-se, aqui, outros fatores relevantes na análise da Lei municipal Nº 449/1997, 

quanto a não previsão de meios de fiscalização das cláusulas de comprometimento por parte 

do incorporador e das empresas. Além disso, a legislação deixa brechas para que algumas 

cláusulas não sejam obrigatoriamente cumpridas, como o “preferencialmente” para que as 

empresas empreguem pessoal de Matias Barbosa, que pode corresponder a 100% do número 

de empregados ou 0%.  

Além disso, a Lei não prevê nenhum período obrigatório de continuidade das 

atividades do condomínio empresarial após o término das isenções fiscais, colocando em risco 

os benefícios futuros advindos do empreendimento.  

 Em pesquisa realizada durante o mês de julho de 2016 junto à Prefeitura Municipal de 

Matias Barbosa, foi constatado que não existe nenhum tipo de registro quanto aos dados do 

empreendimento, ou seja, a Prefeitura não possui estudos prévios contendo estimativas de 

arrecadação, nem estudos ou documentos póstumos apontando os benefícios econômicos e 

sociais que o empreendimento potencialmente traria para o município. 

Portanto, não existe uma fiscalização sobre as atribuições designadas ao incorporador 

e às empresas, como: publicidade e contato com empresas, avaliação das atividades das 

empresas e empregos sempre que possível destinado para pessoal de Matias Barbosa.  

Vale destacar que o Park Sul é o primeiro empreendimento do gênero na região da 

Zona da Mata Mineira, e foi construído através da parceira entre as empresas Pangea 

Empreendimentos, responsável pela parte da construção, e Investpark Empreendimentos, 

responsável pela parte administrativa. A Investpark Empreendimentos é uma das empresas 

pioneiras no país na construção de condomínios empresariais, seu destaque está nos serviços 
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de consultoria para a implantação de Business Park, bem como na comercialização de 

imóveis corporativos. 

Menezes (2004) salienta que o Park Sul não pode ser visto apenas como território da 

produção empresarial e que seria possível pensa-lo como um possível lugar de convivência e 

consumo para a população.  A autora destaca que o empreendimento possui características 

marcantes como 

[   ] espaços de convivência para descanso e desfrute de amenidades como 

jardins, (projeto paisagístico de Burle Marx), teatro de arena  para show de 

música, dança, poesia, contação de histórias etc. Conta, ainda, com a 

segurança de um posto da Policia Militar do estado de Minas Gerais 

(MENEZES, 2004 p.19). 

  

A dificuldade para otimizar seu uso como espaço de coletividade pública tal como 

aventado por Menezes (2004) parece prescindir de um duplo comprometimento: por parte do 

próprio empreendimento, no sentido de construir estratégias produtivas vinculas ao bem estar 

da comunidade na qual se insere e, ainda, do Poder Público Municipal quanto à sensibilização 

e proposição de tais medidas ao Park Sul. Todas essas iniciativas poderiam, inclusive, se 

incorporar ao marketing da empresa sob o rótulo de “responsabilidade social”, tão caro ao 

mundo empresarial nos dias de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5- Projeto do Condomínio Empresarial Park Sul. 

Fonte: Park Sul  
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Atualmente, as inovações trazidas para a região da Zona da Mata Mineira com o Park 

Sul dividem espaço com novos projetos do gênero, como o TecPark Centro Empresarial, 

localizado às margens da rodovia BR-040, em Juiz de Fora; o São Pedro Center, localizado no 

bairro São Pedro em Juiz de Fora e o Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e 

Região. Esse último empreendimento consiste em uma iniciativa do Governo do Estado de 

Minas Gerais em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora e Universidade Federal de Juiz de 

Fora na qual a referida Investpark que supervisionou a elaboração do Park Sul também 

realizou o denominado “Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica” desse empreendimento. 

No rol de projetos do gênero, a região contará também m o Parque Científico e Tecnológico 

de Juiz de Fora está sendo construído em um terreno localizado na rodovia BR-040, km 790.  

Em 2014 das 547 empresas registradas em Matias Barbosa, 49 estavam instaladas no 

Park Sul, com ramos de atuação diversificados, como transporte, suporte técnico em serviços, 

informática, consultoria empresarial, serviços financeiros, materiais de construção e outros 

mais, como demonstrado no Gráfico 10. 

 

GRÁFICO 10- Distribuição das atividades desenvolvidas pelas empresas do Park Sul.  

Fonte: dados trabalho de campo.   Elaborado pela autora 
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A aplicação da classificação proposta por Finatti, (2009, p.14) para os condomínios 

empresariais, tal como descrita no capítulo anterior, a saber: (i) logísticos; (ii) de escritórios; 

(iii) mistos, indica que o Park Sul se enquadraria nessa última opção. Isso porque possui 

galpões que atendem às empresas que necessitam de um espaço amplo e dinâmico, como as 

relacionadas à logística, transporte e armazenagem e, além disso, possui instalações prediais 

menores, ideais para acomodar empresas que não necessitam de muito espaço para 

desenvolver suas funções. Essas instalações menores são usadas, geralmente, para acomodar 

empresas com funções administrativas e escritórios.  

Portanto, o que se constata na análise do Park Sul é que o condomínio apesar de 

abarcar menos de um décimo das empresas registradas em Matias Barbosa recebeu grandes 

incentivos para sua instalação e operação, particularmente, significativa isenção de impostos. 

Cabe reforçar aqui a fragilidade do controle municipal sobre o empreendimento. Como visto, 

a despeito dos acordos pactuados entre os entes, no qual compete ao poder público a 

fiscalização sobre o cumprimento das normativas legais, as ações dos empreendedores e das 

empresas instaladas não são devidamente monitoradas e, consequentemente, sequer punidas 

caso estejam ocorrendo em infrações quanto à legislação municipal específica do 

empreendimento.   

Tais questões tornam relevantes os dois últimos capítulos dessa monografia que 

pretende examinar as implicações inerentes aos processos de exonerações fiscais e, 

finalmente, as expectativas criadas no imaginário da população matiense quanto ao Park Sul.  
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4  AS ISENÇÕES FISCAIS E SEUS REBATIMENTOS NA ESFERA MUNICIPAL 

 

 

A instalação de novas empresas em municípios, estados e países é considerada como 

importante iniciativa em prol do favorecimento do desenvolvimento econômico das 

localidades, através do aumento de empregos, desenvolvimento tecnológico e de 

infraestrutura. Não por acaso, muitos governantes traçam novas estratégias para tornarem as 

localidades sob seu comando mais atraentes aos olhos de empreendedores. Para isso, adotam 

medidas como a “renúncia fiscal, diferimento de impostos, crédito fácil e farto, obras de infra-

estrutura e doações governamentais que, praticamente, estão financiando suas novas fábricas” 

(ARBIX, 2000 p.8). 

Esse processo de busca por novos empreendimento faz com que localidades 

“disputem” para que as empresas se instalem em seus territórios, processo que, no meio 

acadêmico, é conhecido como “guerra fiscal”. Fernandes (2000) conceitua esse processo 

como aquele que 

[   ] trata-se, em termos econômicos, da disputa fiscal no contexto federativo, 

ou seja, refere-se à intensificação de práticas concorrenciais extremas e não-

cooperativas entre os entes da Federação, no que diz respeito à gestão de 

suas políticas industriais. Assim, manipular as alíquotas de determinados 

tributos torna-se o elemento fundamental das políticas relacionadas à atração 

de empresas (FERNANDES, 2000, p. 6). 

 
 

A esfera que mais pratica essas ações é a estadual, por controlar um dos impostos mais 

importantes para o empresariado, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), que atualmente é a principal fonte de receitas dos estados brasileiros.   

Essa prática é considerada como potencializadora de desigualdades socioeconômicas 

entre os estados, como destaca Varsano (1997) 
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As batalhas da guerra fiscal passam a ser vencidas somente pelos estados 

mais desenvolvidos, que têm maior poder financeiro, sendo, por isso, 

capazes de suportar o ônus das renúncias e, ainda assim, assegurar razoável 

qualidade dos serviços públicos (VARSANO, 1997, p.12). 

Os municípios também participam desses processos e estão se organizando, cada vez 

mais, para tornarem-se localidades competitivas, através da isenção do IPTU e do Imposto 

ISS, das taxas locais, de terrenos em distritos industriais, de equipamentos, do eventual 

controle sobre serviços de água, esgoto, transporte e comunicações, e até mesmo da cota que é 

parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (ARBIX, 2000, p.6). 

Essas práticas são duramente criticadas por pesquisadores da área, que questionam a 

sua viabilidade econômica e seus aspectos jurídicos. Para Arbix (2000, p.2) a guerra fiscal, 

além de acirrar o conflito federativo, a partir da ação predatória de uma região contra outra, 

gera, no seu conjunto, um desperdício generalizado de recursos públicos. 

Os impostos são receitas geradas pelo setor privado e transferidas para o setor público, 

sendo assim, ao isentar empresas de impostos, os administradores públicos não estariam 

causando ônus para a sociedade diretamente. No entanto essas práticas prejudicam o aumento 

de receitas que poderiam ser revertidas em políticas públicas e consequentemente em ações 

voltadas para o bem estar social da população.  

Segundo Varsano (1997, p.12), a isenção de impostos resulta, de maneira geral, na 

troca de arrecadação dos impostos que, em última instância, são um bem público, por lucro 

adicional para as empresas. Além de contribuir para uma competição desigual entre as 

empresas, já que as empresas que obtiveram isenções passam a ter vantagens em relação as 

que não obtiveram.  

 Em um de seus trabalhos Arbix (2000) analisa o caso das guerras fiscais travadas 

entre municípios com o objetivo de atrair grandes montadoras para seus territórios, e destaca 

que  

Na história do Brasil, as distorções da industrialização, o esgotamento dos 

serviços que as cidades podem oferecer, a falência de sua infra-estrutura, e 

as características agressivas do seu crescimento têm transformado muitos 
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dos municípios, em especial aqueles que selaram seu futuro ao das 

montadoras, em cidades, onde a baixa qualidade de vida e a ocupação urbana 

caótica são marcas registradas (ARBIX 2000, p.5). 
 

 O problema das isenções fiscais se dá no começo do processo, quando governantes  

negociam “bens públicos”,  sem ter evidências empíricas de que a participação na disputa 

interterritorial trará os benefícios apresentados nos documentos e nas justificativas dos 

governos e políticos envolvidos (ARBIX, 2000).  

 Algumas dessas negociações não levam em conta as características de produção das 

empresas, e desconhecem que algumas delas não trarão o dinamismo econômico esperado, o 

que demonstra, minimamente, que os agentes públicos possuem vagas ideias sobre as 

perspectivas de desenvolvimento.  

A denúncia de Arbix (2000) sintetiza os fatos mais preocupantes ligados às isenções 

fiscais está a postura adotada por governantes, que 

[   ] entram na disputa sem definir a contraparte das empresas e tampouco os 

custos e o retorno para o setor público; sem estabelecer relações de 

reciprocidade; sem indicar os meios de controle sobre os planos 

apresentados; sem se preocupar com a prestação de contas à população; sem 

se perguntar pelos direitos do estado e das cidades (ARBIX, 2000, p.18). 

 
 

O que se percebe no alerta de Arbix (2000) é na Guerra Fiscal impera o mero desejo 

do poder público de atrair deliberadamente o investimento privado sem se ater às 

consequências nefastas que isso pode representar às populações, indiretamente, na inerte 

arrecadação fiscal precípua a tais acordos. Quais seriam então os interesses dos governos que 

abraçam a estratégia da Guerra Fiscal? Meramente assegurar empregos, muitas das vezes 

seletivos devido ao perfil demandado à força de trabalho, aliás, cada vez mais refém dos 

processos de automação? Garantir um rótulo de um mandato que foi capaz de se mostrar 

“fortalecedor do desenvolvimento local e/ou regional”? Assegurar uma visibilidade política 

em maior escala com a chegada dos novos empreendimentos, como fez a Prefeitura Municipal 
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de Juiz de Fora que recebeu holofotes da imprensa internacional, no final do século passado, 

com a instalação da automobilística Mercedez-Benz?    

Santos e Silveira (2001) também problematiza a questão da guerra fiscal, 

especificamente, em casos em que o Poder Público investe na atração de um ramo industrial 

determinado. O autor alega que esse processo pode dificultar a dinamização econômica das 

localidades, culminando em uma “alienação advinda da extrema especialização urbana e 

regional numa produção exclusiva” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.116). 

Santos e Silveira (2001) também alerta que é preciso questionar os investimentos 

feitos para valorização do território, que significam um alto custo para a sociedade em geral.  

Como foi visto, no caso do Park Sul, tais investimentos foram de responsabilidade dos 

empreendedores. Contudo, indiretamente, devido à isenção fiscal, a médio e longo prazo, 

recebem de volta, do Poder Público Municipal, o que foi investido.  

Além disso, é preciso considerar que em tempos de globalização “a velocidade com 

que os pedaços do território são valorizados e desvalorizados, determinando mudanças de 

usos, é temerária” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.112). Isso pode ser notado 

particularmente quando os novos empreendimentos acontecem nas denominadas áreas 

periurbanas, faixa territorial situada na transição entre a área rural e a área urbana.   

Atividades efetivamente rurais disputam espaço com a especulação imobiliária que 

caracteriza a lógica urbana de uso do solo, na maioria das grandes e médias cidades 

brasileiras. Em processos desse tipo, o preço da terra anteriormente negociado em hectares 

passa a ser feito em metros quadrados, bens e serviços trazidos para as novas áreas ocupadas 

elevam o valor imobiliário e podem significar a expulsão dos antigos moradores, como 

salienta Nascimento (2013). Na explicação de Santos e Silveira (2001), acerca da criação de 

novos usos para o território, o que ocorre é que  

[   ] a cidade descobre que esta produtividade espacial, esforçadamente 

criada, não é duradoura e, quando envelhece, o lugar é chamado a 
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criar novos atrativos para o capital. [  ] O lugar deve, a cada dia, 

conceder mais privilégios, criar permanentemente vantagens para reter 

as atividades das empresas, sob a ameaça de um deslocamento 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.116). 

 

No caso de Matias Barbosa essa questão do uso da terra é agravada, já que o 

município não possui legislação municipal de regularização fundiária específica, nem Plano 

Diretor, convivendo com loteamentos e assentamentos irregulares (NASCIMENTO, 2015, 

p.10).   

Outra importante questão que envolve os processos de desonerações fiscais está 

vinculada à defasagem quanto à estimativa de demanda de mão-de-obra e o que, de fato, se 

concretiza. A explicação repousa no tipo de produção da maioria dos empreendimentos 

atraídos por essas políticas, tal como frisa Calciolari (2006): 

As benesses tributárias fornecidas podem ser de tal monta que implicariam 

gasto inviável não compensado pela arrecadação posterior. Ademais, os 

empreendimentos mais facilmente atraídos por tais políticas são de capital 

intensivo ou de tecnologia, gerando menos mão-de-obra e postos de trabalho 

no território do ente federativo vencedor (CALCIOLARI, 2006, p.24). 
 

 

Além do fato das expectativas em torno da contração de força de trabalho estarem, em 

geral, superestimadas, Calciolari (2006) ainda antevê que os efeitos da guerra fiscal na 

arrecadação podem até ser positivos, em curto prazo, para o ente vitorioso, mas, em longo 

prazo, tais consequências são maléficas para todo o país.  A justificativa do autor é o fato 

guerra fiscal causar uma disputa entre as localidades ocasionando uma segregação 

socioeconômica entre as mesmas. 

 Apesar de todos os problemas apresentados, não se deve execrar as políticas de 

isenção fiscal. Ao contrário, é necessário imprimir ajustes capazes de minimizarem as 

consequências negativas, principalmente quando seus impactos e rentabilidade não são 

projetados em longo prazo. 
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Entretanto, como é sabido, as mudanças legislativas ocorrem em descompasso com 

as demandas sociais, por isso é de suma importância que se crie, em caráter de urgência um 

“projeto desenvolvimentista, pautado pelo cooperativismo entre os entes políticos e planejado 

pela União com o fulcro de combater as desigualdades regionais” (CALCIORALI, 2006, 

p.26). Além de buscar novas formas de cooperação entre municípios e estados com as 

localidades ao seu entorno, com o objetivo de ampliação da abrangência de suas políticas e de 

equacionamento de seus problemas de desenvolvimento (ARBIX, 2000, p.4). 

 Dentre as propostas que se apresentam, Calciorali (2006) destaca a Reforma 

Tributária com a qual os estados perderiam o poder de conceder incentivos a partir de 

impostos e a transformação do ICMS em Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Assim os 

“Estados dependerão da correta distribuição do quantum arrecadado, tornando-se cada vez 

mais dependentes do repasse de verbas” (CALCIORALI, 2006, p.25).  

A sugestão de Calciorali (2006) para a mitigação tributária para os municípios é a 

adoção da Emenda Constitucional Nº 32, que estabelece uma alíquota mínima ao ISS, em 

combinação com a aplicação do Art. 14º da Lei Complementar nº 101. Desse modo, tais entes 

políticos estariam impedidos de reduzirem a tributação, sob pena de não lograrem alcançar 

minimamente seu escopo constitucional (CALCIORALI, 2006, p.26). 

Após os estudos apresentados até aqui, se faz importante uma avaliação dos aspectos 

que envolvem as expectativas do Poder Público Municipal, da população matiense e dos 

próprios empreendedores do Park Sul quanto à sua instalação e operação e a concretização 

dos benefícios socioeconômicos advindos do empreendimento. Essa pesquisa optou por 

priorizar os indicadores de emprego e renda para balizar a contribuição do Park Sul no que se 

refere à impulsão do desenvolvimento socioeconômico de Matias Barbosa. Trata-se da tarefa 

proposta no último capítulo dessa monografia. 
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5 PONDERAÇÕES ENTRE O IDEALIZADO E O REALIZADO 

 

 

Os estudos sobre o desenvolvimento regional permitem eleger uma série de variáveis 

analíticas acerca do potencial dinamizador de uma dada empresa ou empreendimento em 

relação à localidade na qual se insere. No entanto, o olhar do geógrafo para tal problemática 

no estudo em tela tornou precípua a necessidade de confrontar indicadores econômicos com 

os rebatimentos na população local.  

Inicialmente, a centralidade da análise pautou-se no levantamento dos dados obtidos 

por meio da pesquisa realizada ao acervo histórico do principal jornal do município de Matias 

Barbosa, o Jornal MB Notícias, o único de circulação regular do município. Atualmente, o 

jornal faz publicações mensais, com informações do município e região. Essa escolha se deu 

por considerá-lo um importante “termômetro” de opiniões e expectativas da população 

matiense.  

Também foram realizadas entrevistas com aplicação de um questionário (ver 

APÊNDICE 1), com a intenção de obtermos informações mais precisas junto as principais 

empresas instaladas no condomínio, com o intuito de traçar um perfil ainda mais sólido sobre 

o panorama socioecomico do empreendimento, em relação ao município de Matias Barbosa. 

Ao todo apenas 12 empresas se dispuseram a responder ao questionário proposto.  

Quanto à pesquisa realizada no acervo histórico do MB Notícias, entre os anos de 

1997 e 2016, foram verificadas três matérias exclusivas sobre o condomínio empresarial Park 

Sul. Em todas essas matérias transparecem expectativas, explícitas e implícitas, quanto aos 
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possíveis benefícios socioeconômicos que o condomínio empresarial Park Sul poderia trazer 

para o município, tal como elencadas nos ANEXOS 2, 3 e 4 desse trabalho. 

A publicação da primeira reportagem, “Distrito Industrial de Matias: o que 

verdadeiramente se ganha?”, (ver ANEXO 2) aconteceu logo após a promulgação da Lei Nº 

449/1997. Não por acaso, procurou cumprir o papel de elucidar a população matiense sobre o 

que é um distrito industrial, e quais as vantagens e desvantagens que a instalação de um 

condomínio empresarial poderia trazer para o município. Como pontos positivos a reportagem 

elencou:  

- inserir definitivamente Matias no cenário de disputa pelas fábricas que 

futuramente irão se instalar na região;  

- engrandece industrialmente o município;  

- abre a possibilidade de geração de empregos em níveis nunca vistos na 

cidade; 

- possibilita o aumento da cota de ICMS para a cidade; 

- abre as portas para que outros empresários busquem investimentos 

semelhantes no município; 

- pode revolucionar a economia matiense (MB NOTÍCIAS, 1997, p. 6, 

grifos nossos). 

 

As expressões destacadas são carregadas de significado. Ao indicar que o Park Sul 

seria capaz de “engrandecer” o setor industrial no município e gerar empregos em grande 

escala e, simultaneamente, ampliar a arrecadação de ICMS, atrair novas empresas e 

investidores, enfim “revolucionar a economia”, percebe-se um duplo equívoco do periódico 

em tela. Por um lado, superestima as capacidades desenvolvimentistas do empreendimento, a 

ponto de usar o termo “revolução” para as supostas medidas econômicas. 

Contraditoriamente, a reportagem elenca como aspectos negativos do Park Sul: a não 

garantia de que os investimentos do empreendimento trarão benefícios municipais, a incerteza 

quanto à prioritária contratação de moradores do município nas vagas de emprego geradas. O 

jornal defende a doação do terreno, alertando que caso tenha que pagar pelo terreno a ser 



63  

ocupado, o empresário pode ser estimulado a procurar outros municípios, que cedem os 

terrenos a serem instaladas as fábricas.  

Aliás, a terminologia “fábrica” que tem em si um apelo popular maior, é usada na 

reportagem como sinônimo de “empresa”. Por fim, o jornal critica o longo período de isenção 

municipal, avaliado como “muito longo”, durante o qual a prefeitura não poderá contar com 

seus impostos mais importantes. 

Independentemente das críticas apresentadas em relação à forma como o referido 

veículo de comunicação avaliou as consequências da implantação do Park Sul, é fato que as 

principais questões tratadas ao longo dessa monografia, como número de empregos, isenções 

fiscais e falta de garantias no que se refere ao empreendimento, foram abordadas pelo jornal. 

Isso evidencia que se tratam de questões que interessam à comunidade como um todo, e que 

já estavam presentes nas discussões acerca do empreendimento, desde a época de sua 

implantação.  

Após oito anos de atividade do condomínio empresarial, o MB Notícias dedicou outra 

reportagem ao Park Sul (ver o ANEXO 3), na qual o foco principal foram os benefícios que o 

empreendimento trouxe para o município, demonstrado através de frases como: “O Park Sul 

tornou-se um sucesso inigualável, já que nenhum outro distrito industrial ou similares, tão 

populares há dez anos, deu certo em nossa região” (MB NOTÍCIAS, 2006b, p. 1).   

O MB Notícias apesar da pouca objetividade de seus dados, enalteceu a capacidade de 

geração de empregos do Park Sul, tal como “ninguém recebeu dividendos maiores com o 

funcionamento do Park Sul do que o município de Matias Barbosa, primeiro com dezenas de 

empregos que ali foram gerados” (MB NOTÍCIAS, 2006b, p. 1, grifos nossos). A escolha de 

expressões imprecisas parece como uma estratégia jornalística que pretende senão valorizar a 

iniciativa municipal quanto ao Park Sul, seus próprios investidores, contribuindo para uma 

atmosfera que superestima o investimento.  
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Isso se reforça quando em outro trecho da matéria, a incerteza diante do quadro de 

empregos vem novamente à baila, no qual o jornal afirma “está para ser implantada [   ] 

como o anúncio de criação de 450 postos de trabalho no Park Sul, através da instalação de um 

centro de produção e distribuição de cosméticos” (MB NOTÍCIAS, 2006b, p. 1, grifos 

nossos). A terminologia empregada induz à expectativa das centenas de empregos 

mencionadas mas, não assegura que se concretize. 

A reportagem procurou ressaltar, além dos benefícios econômicos, as melhorias  

sociais que o Park Sul proporcionou, demonstrado em 

ações sociais do empresariado, apoiando causas em prol do Lactário, Projeto 

Dê tempo à vida, Instituto Viviane Anderson, equipes esportivas locais, 

Festival Cultural e diversas outras atividades, cujo ápice é o funcionamento 

da Escola Internacional Pangea, que promove a inclusão social por meio de 

um ensino de qualidade, bilíngue e gratuito para crianças de famílias de 

baixa renda, aceitos entre a comunidade, entre os quais muitos matienses, a 

de filhos de funcionários de empresas ligadas à Pangea (MB NOTÍCIAS, 

2006a, p. 1). 

  

 

Após elencar superficialmente, o conjunto de investimentos sociais no município, 

particularmente ligados ao setor educacional, sem citar valores investidos e número de bolsas 

de estudo designadas, a reportagem sem o devido embasamento de fatos concretizados, 

prossegue ressaltando que  

como em praticamente todas as empresas instaladas no Park Sul há a 

presença de matienses, certamente haverá uma forte reinvindicação por 

parte da administração municipal para preferência aos nossos cidadãos, já é 

certo afirmar que este (novo) investimento significará mais um forte 

impacto social em nosso município (MB NOTÍCIAS, 2006a, p. 1, grifos 

nossos). 

 

Aqui cabe indagar: se a própria Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, conforme 

verificado nas pesquisas feitas nesse estudo, não possui dados organizados sobre a origem dos 

funcionários ligados ao Park Sul, como supor quanto às novas empresas prestes a se 

instalarem no local, o “forte impacto social”?  
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O periódico reafirma suas expectativas e apostas quanto à influência socioeconômica 

do Park Sul no município 

[...] ao longo dos oito anos de sua existência, o Park Sul transformou-se não 

apenas em um mega sucesso empresarial, mas também o alicerce do 

desenvolvimento econômico e social que ora se vê em Matias Barbosa (MB 

NOTÍCIAS, 2006a, p. 1, grifos nossos). 

 

A reportagem qualifica o empreendimento com expressões que remetem à sua notória 

contribuição para o desenvolvimento econômico local. Todavia, não apresenta elementos 

concretos que comprovem tal assertiva, exceto a eminente chegada de uma nova empresa no 

Park Sul, cujo perfil seria o de trabalho intensivo
10

.  

No mês de inauguração da empresa de maior oferta de postos de trabalho já instalada 

no condomínio empresarial, o MB Notícias evidencia a atmosfera de otimismo que envolveu 

o município, tal como o disposto no ANEXO 4, do qual se subtrai o trecho a seguir 

O acontecimento (inauguração) é um marco para Matias Barbosa, pois neste 

empreendimento abriu-se uma frente de trabalho que ao término das 

contratações em novembro, estará empregando cerca de 300 pessoas, sendo 

que, a manter um índice atual, 85% serão matienses (MB NOTÍCIAS, 

2006b, p. 1, grifos nossos). 

 

Reforça-se, portanto, a idealização no coletivo acerca das potencialidades do Park Sul 

de geração de emprego. Dados obtidos através de entrevista na empresa responsável pela 

administração do empreendimento indicam que atualmente o condomínio empresarial Park 

Sul emprega 1300 trabalhadores, sendo 30% desse total de cidadãos matienses.  Das 6.423 

pessoas empregadas residentes em Matias Barbosa (IBGE, 2010), 390 estão vinculadas a 

empresas instaladas no Park Sul (INVESTPARK, 2016). Esse contingente está bem abaixo do 

                                                           
10

 Aqui aplicado segundo a ciência econômica para caracterizar segmentos produtivos que devido à natureza de 

seus processos requerem grande quantidade de mão de obra, em geral em sua maioria com poucas exigências 

quanto à escolaridade, em oposição a outros denominados “capital intensivos” que exigem grande investimento 

em termos de maquinário, aquisição de softwares, etc e que requerem qualificação especial para seu manuseio, 

sendo portanto, bem mais seletivos.   
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que se esperava, pois de acordo com o MB Notícias (2006b), estimava-se que em apenas uma 

empresa recém instalada fossem gerados 255 novos postos de trabalho para os matienses.  

O volume de trabalhadores matienses empregados pelo Park Sul se mostra ainda mais 

singelo quando se compara com o número de funcionários da Prefeitura Municipal de Matias 

Barbosa 376 pessoas, todas do próprio município. Ou seja, a Prefeitura Municipal de Matias 

Barbosa emprega sozinha quase a mesma quantidade dos 390 cidadãos matienses que o 

somatório das 49 empresas instaladas no Park Sul.  

A explicação para o baixo número de trabalhadores matienses vinculados às empresas 

do Park Sul, de acordo com a empresa responsável pela administração do condomínio teria 

duas motivações: a primeira ligada à conjuntura dos últimos anos que levou à redução de 27 

% do total de empregos ofertados. Um exemplo disso foi verificado no levantamento de dados 

realizado: a principal empresa do condomínio, que na época de sua instalação chegou a 

empregar cerca de 400 matienses, operando em três turnos, hoje opera com um quarto desse 

total, em apenas dois turnos de trabalho. 

A segunda causa para a reduzida contratação de matienses pelo Park Sul teria bases 

estruturais, devido à falta de mão de obra especializada oriunda de Matias Barbosa, exigida 

para algumas das atividades desenvolvidas pelas empresas instaladas no condomínio. 

 Cabe destacar que, no levantamento de dados realizado junto às empresas instaladas 

no Park Sul, constatou-se que grande parte dos cargos ocupados por cidadãos matienses  

necessitam pouca qualificação e, consequentemente, representam baixa remuneração. Em 

todas as empresas visitadas ao longo da pesquisa, nenhum dos cargos de chefia das empresas 

eram ocupados por matienses.  

A maioria dos trabalhadores das empresas instaladas no Park Sul reside no município 

de Juiz de Fora e conta até mesmo com serviço público de ônibus urbano para a cidade de 



67  

Juiz de Fora e “serviço terceirizado de fretamento em ônibus rodoviários com linha expressa 

centro de Juiz de Fora – Park Sul” (CURY, 2007 p. 21). 

 Esse fato pode ser explicado pela polarização que Juiz de Fora exerce sobre as demais 

cidades de sua microrregião, incluindo Matias Barbosa. Trata-se de um processo no qual “as 

pequenas cidades que orbitam o „core‟ Juiz de Fora, perdem, aos poucos, a viabilidade 

econômica, a população e por fim, a própria identidade” (MACHADO, 2007, p.4). 

A contribuição de Perroux (1977) parece esclarecer a dualidade verificada: por um 

lado, o município de Matias Barbosa e toda a gama de benefícios ofertados ao Park Sul que se 

mostra pouco aderente à força de trabalho local. Por outro, a polarização de Juiz de Fora que 

fornece a maior parte de trabalhadores para o Park Sul, os quais são domiciliados nesse 

próprio município que, em última análise, se beneficia dos impactos desses salários na 

economia local. O autor aponta que a forma e o grau das relações interespaciais estruturam 

situações de desigualdade, especialmente quando uma região (ou pólo de crescimento) drena 

recursos de outras de modo sistemático e assincrônico. Sendo assim, a cultura, as tradições, as 

instituições, a legitimidade das instâncias governamentais, entre outros aspectos, serão 

responsáveis por respostas distintas aos impulsos a que experimentaram (BARBOSA, 2013). 

Assim, interroga-se: que tipo de resposta a esfera municipal matiense ofertou frente ao (não) 

impulso econômico vivenciado por ação do Park Sul. 

A análise da Arrecadação Fiscal do município de Matias Barbosa foi feita através de 

dois Parâmetros: o ICMS e o VAF. O Valor Adicionado Fiscal (VAF) corresponde para os 

municípios o valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços no 

seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil. Seu cálculo é 

realizado através das operações e prestações computadas que constituam fato gerador do 

imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito 
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tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, 

incentivos ou favores fiscais (SEF-MG, 2016).  

 

 

GRÁFICO 11- Evolução da arrecadação do ICMS pelo município de Matias Barbosa/MG. 
Fonte: dados SEF-MG.  Elaborado pela autora 
 
 

 

              TABELA 4- Arrecadação  ICMS, Matias Barbosa/MG 

ANO ARRECADAÇÃO ICMS  

2000 R$           944.832,41 

2001 R$       1.546.650,83 

2002 R$       5.767.115,76 

2003 R$     20.689.973,85 

2004 R$     31.170.879,29 

2005 R$     39.862.508,23 

2006 R$     46.736.340,40 

2007 R$     51.222.530,80 

2008 R$     58.894.000,28 

2009 R$     71.415.844,03 

2010 R$     84.520.018,78 

2011 R$     74.596.740,23 

2012 R$   125.392.223,02 

2013 R$   141.124.269,52 

  

Fonte: Sistema Informatizado de Controle da Arrecadação e Fiscalização - Evolução da Arrecadação de ICMS por 

CNAE por Município 

Elaboração: DGI/DIEF/SAIF/SEF-MG 
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GRÁFICO 12- Evolução da arrecadação do VAF pelo município de Matias Barbosa/MG. 
Fonte: Elaborado pela autora, dados SEF-MG. 
 
 
                          TABELA 5- Arrecadação VAF, Matias Barbosa/MG 
 

Fonte: RFGA1350 / SEF-MG - Índices e Média VAF exercício atual a anterior.  

Elaboração: Divisão de Assuntos Municipais DICAC/SAIF/SEF-MG. 

  

Como pode ser observado através dos dados apresentados nos Gráfico 11 e 12 e nas 

Tabelas 3 e 4, a arrecadação fiscal do município obteve uma ascensão inquestionável nos dois 

parâmetros analisados, ou seja, foi possível verificar crescimento tanto nos dados do 

relacionados ao ICMS quanto nos dados relacionas ao VAF. No entanto não se pode atribuir 

esse aumento de receitas necessariamente à instalação do Park Sul, pois não existe nenhum 

documento oficial que aponte a valor real das receitas advindas do condomínio, desagregadas 

das demais. Além disso, é necessário considerar o número crescente de empresas que se 

instalaram no município de Matias Barbosa, fora do empreendimento do Park Sul, que 
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2004 396.437.140 
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2009 744.112.882 
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2011 614.359.150 
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2013 719.879.426 
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contribuem fortemente para o aumento da arrecadação fiscal do município, haja vista que das 

547 empresas cadastradas no município de Matias Barbosa, apenas 47 estão instaladas no 

empreendimento. A ausência de dados específicos acerca da movimentação tributária e 

financeira inerente ao Park Sul aliada à temporalidade ainda não esgotada das três primeiras 

décadas de instalação reveste de provisoriedade parte das conclusões dessa monografia. 

Certamente, replicar essa pesquisa após dez anos, esgotado o prazo de maiores benesses 

concedidas ao Park Sul trará importantes contribuições às questões aqui levantadas. Se esse 

seria um exercício interessante para boa parte dos trabalhos acadêmicos, diante da temática 

que essa monografia elegeu, essa complementariedade se torna basilar. Por outro lado, as 

pesquisas feitas até aqui já são capazes de oferecer algumas considerações, como a seguir.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O compromisso com a pesquisa faz com que esse último capítulo da monografia se 

inicie abordando um dos aspectos de maior inquietude ao trabalho do geógrafo: a ausência de 

uma base de dados confiáveis quanto à sua natureza, série histórica e à metodologia de coleta 

e conceitos. Não obstante às dificuldades encontradas, particularmente quanto à disposição de 

dados, da movimentação tributária e financeira referente ao Park Sul, a pesquisa não mediu 

esforços no sentido de preencher tais lacunas, construindo um caminho analítico alternativo. 

Primeiramente, o estudo constatou que Matias Barbosa viveu uma história marcada 

por contrastes na sua centralidade regional. Durante o ciclo do ouro, sua posição estratégica às 

margens do Caminho Novo, favoreceu seu desenvolvimento a partir da instalação do Posto de 

Pesagem e Fiscalização. No bradar do século XIX, a cafeicultura encontrou grande fertilidade 

nas suas terras mas pelas próprias características do cultivo, não impulsionou outras funções 

urbanas. A abolição da escravatura em 1888 deixou as propriedades em colapso de força de 

trabalho, agravado pelo desgaste dos solos. Por esse tempo, Juiz de Fora já se consolidava 

como importante centro e referência regional, ceifando o posto que pertencera, à Matias 

Barbosa. 

Matias Barbosa parecia entrar em um período de inércia e o século XX apenas trouxe 

a trajetória rumo à autonomia política a partir da sua elevação à categoria de município. A 

criação do Park Sul em 1997 parecia poder trazer de volta à Matias Barbosa seu papel 

inovador, dinâmico e central que ocupou no passado aurífero. 

A expectativa era que, tal como nas lições perrouxianas, a aglomeração industrial e 

empresarial aventada pelo Park Sul, favorecesse o crescimento urbano, fortalecesse as 

atividades econômicas, transbordasse tais processos ao meio geográfico imediato e até mesmo 

à estrutura da economia regional. Definitivamente, não foi o ocorrido.  
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O irrisório número de postos de trabalho criados aos matienses quando comparados ao 

efetivo de empregados da esfera municipal e o reduzido número de empresas operando no 

Park Sul, frente ao número de empresas sediadas no município, mas fora dos limites do 

empreendimento, são dois pontos muito significativos da não efetivação do que eram as 

expectativas da população matiense em torno do projeto.  

Essas constatações remetem à lacuna na ação do poder público municipal quanto ao 

seu papel enquanto agente formulador de políticas públicas. O que parece ter ficado claro é 

que a Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, por meio de instrumento legal concedeu à 

esfera privada, uma série de benefícios que são altamente questionáveis, do ponto de vista do 

debate econômico e das questões ligadas ao respeito à arrecadação pública que as isenções 

fiscais suscitam. 

 Além disso, todo o comprometimento que o ente privado assumiu ao implantar o Park 

Sul foi calcado na subjetividade de expressões do texto legal que não prevê qualquer tipo de 

sansão frente a seu descumprimento ou responsabilidades de permanência de atuação após as 

três décadas de benefícios recebidos. 

Todas essas constatações parecem desvendar uma sólida parceria público-privada que 

permanece submersa à população matiense. O uso do solo que seria feito pós-aquisição do 

terreno e a escolha de um local depauperado pelo uso anterior como “lixão”, no entanto, 

localizado em uma posição extremamente estratégica, bem dotada de recursos logísticos, 

proximidade de centro fornecedor de trabalhadores especializados, além de reservas de caulim 

a serem exploradas, contrastam com a omissão do executivo municipal. De outro modo, como 

explicar o total desconhecimento e a falta de controle sobre aspectos essenciais relacionados 

ao Park Sul, atribuição legalmente estabelecida. 

Em outras palavras, é como se a Prefeitura de Matias Barbosa se mostrasse “grata” à 

ocupação dada ao terreno que fora usado inadequadamente como área de despejo de lixo in 
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natura, durante anos. Por conta disso, mesmo que o empreendimento criado seja isento de 

tributação local e traga rebatimentos econômicos apenas à economia juiz-forana, fornecedora 

da grande maioria da população, não há qualquer objeção municipal ao Park Sul.      

Por outro lado, essa nefasta junção público-privada não parece ser objeto de propinas, 

enriquecimento ilícito e superfaturamento de obras públicas. Aliás, apesar de todos os 

incentivos recebidos, o Park Sul é um empreendimento privado, erguido com recursos 

próprios de seus investidores.  A questão em tela exemplifica muito mais a incapacidade de 

pequenos municípios de galgarem sua autonomia e desenvolvimento.  

As dificuldades do município podem estar ligadas ao baixo escore obtido no quesito 

escolaridade na composição do IDHM, como demonstrado no capítulo 1.  Isso se reflete de 

várias maneiras: no reduzido número de contratações locais pelo Park Sul, na qualificação do 

corpo executivo municipal e até mesmo na (in)capacidade política de negociação da esfera 

pública com os investidores do empreendimento. De outro modo, como pensar na construção 

de um diálogo, capaz de angariar investimento sociais e aperfeiçoar os usos públicos dos 

equipamentos de cultura e lazer do Park Sul? 

Outro aspecto que não pode ser desprezado é a parcialidade do único veículo de 

comunicação do município que literalmente “vende” ideias equivocadas à população matiense 

quanto à significância do Park Sul. A indagação acerca de a quem interessaria o uso de tais 

subterfúgios possivelmente tem sua resposta na Guerra Fiscal auferida (e ganha) pelo 

município: o Park Sul está em Matias Barbosa! No entanto, se faz necessário justificar à 

população, as benesses oferecidas pelo município e enaltecer os feitos da administração 

municipal que conseguiu “atrair” investimentos, consolidando um arcabouço político que 

interessa aos governos e governantes de todos os matizes. 

Portanto, o que se pode depreender dos estudos teóricos feitos nessa pesquisa, ao lado 

das investigações em campo é o papel decisivo que deve ter a esfera política, particularmente, 
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do planejamento territorial, para que a economia municipal possa lograr êxito, reduzir as 

desigualdades espaciais e inverter a direção do dreno dos investimentos para o próprio 

município. Além disso, cabe reforçar os necessários investimentos na especialização da força 

de trabalho matiense para que essa seja capaz de propor soluções endógenas ao 

desenvolvimento socioeconômico local. 

É preciso que o Park Sul se torne uma possibilidade de aprendizado para os gestores 

públicos, para que futuras negociações do tipo sejam feitas embasadas em estudos de curto e 

longo prazos, que possibilitem ao menos uma projeção dos ganhos e possíveis perdas, 

tornando tais parcerias mais seguras benéficas para a população como um todo.   

Por fim, não se pode deixar de registrar que todo o esforço elucidativo empreendido 

com essa monografia permitiu descobertas gratificantes acerca da temática que perseguia essa 

pesquisadora e matiense. Contudo, essa tarefa permitiu novas indagações e o desejo de 

aprimorar esse estudo em um projeto futuro de mestrado.  
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APÊNDICE:  
 

 

  

  

QUESTIONÁRIO 

Perfil das empresas e localização 

 

EMPRESA: 

Data da entrevista ou do preenchimento do questionário: 

E-mail para contato:  

 

CARACTERISTICAS DE LOCALIZAÇÃO 

1. Quais são os principais fatores responsáveis pela escolha em instalar-se no 

condomínio? (Em caso de considerar adequado assinalar mais de uma resposta, numere-

as, indicando assim o grau de importância de cada fator)  

(   ) acesso facilitado ao sistema rodoviário 

(   ) preço da área favorável 

(   ) disponibilidade de edificação pronta 

(   ) incentivos fiscais 

(   ) segurança em operar em uma área vigiada 

(   ) busca por um “ambiente de inovação” 

(   ) possibilidade de cotização dos gastos com outras empresas 

(   ) outros, 

quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Qual era a localização anterior da empresa? 

 Em que município? 

 Em que bairro? 

 Em que período? 

 

3. Ano de instalação no condomínio: 

 

4. A unidade é uma  

(   ) matriz  (   ) filial 

 

5. Se filial, em qual país/cidade funciona a sede? 

 

 

6. Se há outras unidades da empresa, qual é a abrangência dessa rede? 
 (  ) municipal 
 (  ) regional 
 (  ) estadual 
 (  ) nacional 
 (  ) internacional 
 

7. Qual é o ramo de atuação da unidade?  
 (   ) atividade de gestão/ administração 
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 (   ) atividade cientifica ( pesquisa, desenvolvimento, inovação) 
 (   ) transporte, armazenagem e correio 
 (   ) telecomunicações, informática 
 (   ) comércio 
 (   ) alojamento e alimentação 
 (   ) indústria de transformação 
 (   ) atividade técnica (manutenção, assistência) 
 (   ) outro. Qual? 

 

8. A empresa relaciona-se com outras empresas que estão instaladas no condomínio? 

 (   ) sim   (   ) não 

Se sim, que fatores explicam esse(s) relacionamento(s)? 
 (   ) serviços de transporte 
 (   ) serviços de manutenção diversos 
 (   ) serviços de informação e comunicação 
 (   ) troca de experiências adquiridas 
 (   ) parceria com empresas que desempenham atividades semelhantes 
 (   ) parceria com empresas que desempenham atividades complementares 
 (   ) parceria com empresas visando redução de gastos 
 

9.  Em qual(is) escala(s) geográficas(s) são comercializados os produtos da empresa? 
 (   ) escala local: Quais cidades? 

(   ) outras regiões do Estado de  Minas Gerais ou estados vizinhos? 
 (   ) nacional: Quais estados, principalmente? 
 (   ) internacional: Quais países, principalmente? 
 

10. Qual(is) escala(s) geográficas(s) mais significativas da empresa, em relação  aos 

fluxos de trocas de informações (dados, experiências, ordens, etc.)? 
 (   ) escala local: Quais cidades, principalmente? 

(   ) outras regiões do Estado de Minas Gerais, ou estados vizinhos: Quais, principalmente? 
 (   ) nacional: Quais estados, principalmente? 
 (   ) internacional: Quais países, principalmente? 
 
 
 

11. A empresa relaciona-se com alguma empresa instalada na cidade de Matias Barbosa, 

mas fora do condomínio? 

 (   ) sim   (   ) não 

Se sim, que fatores explicam esse(s) relacionamento(s)? 
 (   ) serviços de transporte 
 (   ) serviços de manutenção diversos 
 (   ) serviços de informação e comunicação 
 (   ) troca de experiências adquiridas 
 (   ) parceria com empresas que desempenham atividades semelhantes 
 (   ) parceria com empresas que desempenham atividades complementares 
 (   ) parceria com empresas visando redução de gastos 
 
 

12. Quantos funcionários são moradores do município de Matias Barbosa? 
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13. Quantos funcionários são moradores do município de Juiz de Fora? 

 

 

 

14. O município de residência do candidato a uma vaga em sua empresa é um fator 

determinante na sua contração? 

(   ) sim       (   ) não   

 

Por quê?  

 

 

15. A empresa pretende continuar no Park Sul após o término da isenção fiscal 

concedida pelo município de Matias Barbosa?  

 

(   ) sim   (   ) não  (   ) talvez 

 

Por quê?  
 


