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1. Introdução 
 
Cidades prosperam quando potencializam suas relações econômicas e culturais 
com redes regionais, nacionais e internacionais. Durante muito tempo, as cidades 
médias eram entendidas como partes de redes regionais ou, no máximo, como 
parte de uma rede nacional. Atualmente, cidades médias podem igualmente 
conectar-se a redes globais. Dentro desse contexto ampliado (nacional/global), cada 
cidade deve encontrar um “local específico”, especializando a sua economia para 
cooperar com cidades complementares e competir com sucesso com “cidades 
concorrentes”, sobretudo por meio da criação de capacidades específicas e de difícil 
replicação. 
 
A inserção regional subsiste, contudo, como um elemento central no diagnóstico e 
planejamento do desenvolvimento municipal, ainda mais quando a cidade exerce 
o papel de polo regional como Juiz de Fora é, na Zona da Mata e, em certa medida, 
na região do Campo das Vertentes. Como o indica a configuração da economia do 
Triângulo Mineiro, cidades médias que são polos, quando rodeadas de cidades 
menores, com economias dinâmicas e complementares, favorecem o 
desenvolvimento conjunto de todos os municípios no âmbito regional. Na Zona da 
Mata, o cenário é diverso. Juiz de Fora, considerando sua população e PIB, tem um 
peso desproporcional na economia regional, na maior parte constituída de 
municípios empobrecidos, em microrregiões com perfis distintos e não 
complementares, com alguns nichos de dinamismo em atividades específicas, nas 
quais as cidades sede, na quase totalidade das microrregiões da Mata Mineira, têm 
desempenho muito superior aos demais municípios que as integram, configurando 
um cenário de fragmentação que não gera sinergia para o desenvolvimento do 
conjunto da região.  
 
Adicionalmente, na Mata Mineira constituíram-se instituições de ensino e 
pesquisa de grande relevo, uma herança e desdobramento, em momentos 
posteriores, da posição central que ocupou na economia estadual até a década de 
1930, em decorrência da produção cafeeira, que favoreceu a constituição, também, 
de uma estrutura industrial de relevo, além de instituições locais, outrora 
importantes, na intermediação financeira. O declínio da economia cafeeira e a 
abertura do mercado da Mata Mineira, com o desenvolvimento do sistema de 
transportes no país, expôs a fragilidade competitiva da indústria e economia 
regionais, mas criou condições para que sua reafirmação possa ser vislumbrada 
com base em três grandes legados e oportunidades: 1) a articulação das atividades 
econômicas com a rede de pesquisa existente, mirando o adensamento tecnológico 
das atividades já presentes no município e região, bem como a germinação de 
atividades cujo potencial permanece latente; 2) o aproveitamento da proximidade 
e conexões com os centros mais dinâmicos da economia nacional, por meio, 
principalmente, da disponibilidade de um sistema multimodal de transporte 
formado por rodovias, ferrovia, aeroportos, porto seco, operadores logísticos 
estratégicos, capazes de conectar, de forma qualificada, Juiz de Fora às economias 
nacional e global; 3) o aproveitamento econômico do extenso território do 
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município, capaz de servir à produção de biomassa a partir de técnicas sustentáveis 
de manejo dos recursos ecossistêmicos, potencializando a geração de serviços 
ambientais, bem como a produção de alimentos e geração hídrica.    
 
O primeiro legado sinaliza para a dinamização de atividades intensivas em 
tecnologia e de busca de competitividade nas atividades tradicionais que 
ultrapasse a expectativa de rebaixamento dos custos do trabalho, exatamente 
porque a localização da cidade mitiga a efetividade desta alternativa como 
vantagem competitiva, pela exposição a competidores de outros centros. O segundo 
legado favorece o desenvolvimento de ações que reforcem a posição de Juiz de Fora 
como polo para atividades associadas à logística, bem como para torná-la uma 
referência nacional e internacional na economia criativa, herança de sua formação 
histórica cosmopolita, que se combina a tradições locais e regionais com enorme 
potencial para o turismo. O terceiro permite o município assumir o protagonismo 
nacional na produção sustentável, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) no contexto da corrida para produção neutra em carbono, em 
2050 (Race to Zero 2050), e dessa forma elevar a capacidade de atração de 
investimentos produtivos sustentáveis, geradores de emprego e renda, de forma 
integrada à economia global.   
 
A Minuta de Plano de Desenvolvimento que ora se apresenta é, nesse sentido, a 
ferramenta/instrumento para identificar e promover as ações necessárias para o 
crescimento de Juiz de Fora dentro de um novo contexto mundial, marcado 
sobretudo por demandas e inovações nas áreas de tecnologia, meio ambiente e 
cultura e, simultaneamente, um roteiro para integração da economia das regiões 
que polariza, gerando efeitos sinérgicos para o desenvolvimento de todos os 
municípios nelas presentes. Não pretende ser um catálogo de receitas prontas, 
nem um programa impositivo, que desconheça a trajetória da cidade e região, a 
disposição real dos diferentes atores sociais e abandone iniciativas já testadas 
com algum êxito, conquanto parciais. Assim o fortalecimento da indústria metal-
mecânica, principal foco das políticas de atração de investimentos levada adiante 
pela cidade há décadas, em especial no corredor logístico da BR-040, permanece 
como um dos objetivos a ser perseguido pela cidade, buscando, contudo, integrá-la 
mais efetivamente à economia local e regional, para que possa gerar efeitos de 
encadeamento efetivos, de modo a produzir impactos de monta na geração de 
trabalho, riqueza e renda para a cidade e região. Do mesmo modo, os setores de 
comércio e serviços, que têm peso destacado na geração de empregos na cidade 
merecem atenção especial, mas seu dinamismo vai depender, fundamentalmente 
de ações dirigidas ao fortalecimento da cidade como polo logístico, de uma melhora 
expressiva na mobilidade e estrutura urbana, da elevação da riqueza geral da 
cidade, proporcionada por medidas que desembaracem seu ambiente de negócios, 
favoreçam a consolidação e transformação de sua estrutura produtiva, bem como 
acentuem suas conexões regionais, nacionais e globais. 
 
O documento final do debate com a cidade que se abre com a apresentação desta 
Minuta de Plano de Desenvolvimento será elaborado em conjunto com os diversos 
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atores políticos, econômicos e sociais e estará lastreado em: 1) uma visão moderna 
de cidades sustentáveis e inteligentes; 2) projetos econômicos que reforcem a 
articulação com atividades presentes nas regiões polarizadas por Juiz de Fora; 3) 
projetos econômicos que valorizem a cultura e as tradições locais; 4) projetos 
estruturantes que melhorem a qualidade da infraestrutura urbana; e 5) projetos 
econômicos de alcance internacional, sobretudo nos setores de biotecnologia e 
energia renovável; 6) articulação das ações aos propósito de inclusão social e 
promoção da cidadania. 
 
No documento guia do Plano ora proposto tem relevo a abordagem assentada na 
noção de governo por missões. Trata-se de definir desafios, que se desdobrem em 
missões, dirigidas a certos setores, indicando soluções que possam favorecer o 
alcance dos objetivos fixados no roteiro de ações proposto para o enfrentamento 
dos desafios elencados. 
 
O desafio é definido por um diagnóstico preliminar da situação que o envolve e das 
potencialidades para o alcance de posições de destaque em determinados setores 
de atividade econômica. As missões fixam metas efetivas a alcançar, mensuráveis 
e monitoráveis. Por fim, as soluções indicam quais arranjos técnicos e 
institucionais serão construídos para acelerar o alcance das metas e 
enfrentamento dos desafios.  
 
Todos os desafios a serem enfrentados dispõem de caráter transversal para a ação 
administrativa, envolvem múltiplos agentes econômicos e atores sociais, exigem 
a mobilização e disposição de colaborar de um conjunto diversificado de sujeitos e 
instituições. Trata-se de mirar um futuro e trilhar um roteiro para o 
desenvolvimento econômico da cidade, sustentável, inovador e inclusivo. 
 
O sucesso do Plano dependerá, portanto, da capacidade de conjugar os valores 
culturais, econômicos e sociais da cidade com as vantagens competitivas 
existentes, reais ou potenciais. Uma cidade moderna é um sistema de atividades 
complexo e diversificado: é preciso imaginar como compatibilizar e fortalecer, 
assim, várias linhas de desenvolvimento. Isso requer capacidade organizacional e 
novas formas de conciliar interesses, além de uma sintonia fina com os vários 
níveis de governo da federação. A ação da administração pública por si só não é 
suficiente; é necessário o engajamento ativo da comunidade, pois a cidade vive e se 
desenvolve em um contexto marcado por iniciativas autônoma e coletivas, onde a 
livre iniciativa e a capacidade de inovar devem ser reconhecidas e apoiadas. 
 
Há quatro dimensões básicas que se interpenetram no planejamento proposto: a 
melhora do ambiente de negócios da cidade e a transformação produtiva de sua 
economia (foco deste documento), a articulação com a economia regional, mirando 
uma presença de peso nas economias nacional e internacional; a elevação da 
qualidade de vida e das condições de convivência urbana na cidade de Juiz de 
Fora. Várias ações em curso já operam para a melhoria do ambiente de negócios, 
associados ao Projeto Desenrola Juiz de Fora. O decreto de Simplificação de 
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Procedimentos exime da exigência de alvará os empreendimentos de baixo risco 
na cidade. A Sala do Empreendedor vai orientar, capacitar, e unificar os 
procedimentos necessários à abertura e regularização de MEIs, micro e pequenas 
empresas, agrupando atividades da Secretaria da Fazenda (SF), da Secretaria de 
Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR), da 
Vigilância Sanitária, por meio do Sistema Integrador, com apoio do SEBRAE e 
JUCEMG. A Câmara Integrada de Análise e Aprovação de Novos Empreendimentos 
(CIAANE), com foco em empreendimentos de grande porte, cria uma instância para 
aceleração dos processos de regularização de sua instalação e andamento. Será, 
ainda, criado um Comitê Permanente de Desburocratização e consolidada em 
normas legislativas mais simples o imenso cipoal de dispositivos legais que hoje 
regulam as atividades econômicas em Juiz de Fora.  
 
Adiante as etapas propostas para a elaboração do Plano de Desenvolvimento e os 
elementos básicos de seu escopo. 
 
 

2. Etapas para confecção do Plano de Desenvolvimento 
 
a) Apresentação da Agenda de Trabalho do Plano de Desenvolvimento - Objetivo: 
agendar reuniões para revisão das diretrizes e macroprojetos esboçados pela SEDIC 
e pela SF pelos setores. 
 
b) Elaboração de Relatório de Diretrizes Estratégica: conjunto de diretrizes 
estratégicas de desenvolvimento econômico do município extraídas do item 
anterior. Para execução total dessa etapa, deverão estar concluídas as audiências 
públicas coletivas com os setores empresariais da cidade e toda a comunidade. 
Após essa audiência, será concluído o relatório de diretrizes estratégicas. 
 
c) Elaboração do Relatório Final de diretrizes estratégicas e Planos de Ação: 
conjunto de programas e projetos associados às missões e setores que devem ser 
desenvolvidos para o atendimento de cada uma das estratégias definidas no item 
anterior. 
 
 

3. Plano Municipal de Desenvolvimento – 
Desenvolvimento Verde e Inclusivo 
 
3.1. Condições preliminares no Poder Municipal em Juiz de Fora para levar adiante 
um Projeto de Desenvolvimento 
 
a) Visão: identificar e promover as ações necessárias para o crescimento de Juiz de 
Fora dentro de um novo contexto mundial, marcado sobretudo por demandas e 
inovações nas áreas de tecnologia, meio ambiente e cultura e, simultaneamente, 
um roteiro para integração da economia das regiões que polariza, gerando efeitos 
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sinérgicos para o desenvolvimento de todos os municípios nelas presentes e 
elevando as oportunidades de trabalho, renda e inclusão social. 
 
b) Eixos de Atuação: 
 
. Gestão eficiente : desburocratizar procedimentos, acentuar acesso e meios digitais 
de encaminhamento de demandas e processos, gestão de dados, transparência, 
facilitação para abertura de novos empreendimentos, equidade na cobrança de 
tributos; 
 
. Serviços municipais básicos : garantir maior qualidade e eficiência na prestação 
dos serviços; 
 
. Equipamentos e espaços públicos : recuperação urbana e do patrimônio 
arquitetônico, ampliação e revitalização de áreas de lazer; 
 
. Revitalização ambiental : recuperação florestal e ampliação dos espaços verdes 
da cidade; revitalização do Rio Paraibuna; coleta seletiva eficiente e programas de 
melhoria do descarte e do reuso de resíduos das indústrias dos setores têxtil, 
vestuário e alimentos; 
 
. Segurança alimentar e hídrica : promoção da produção de alimentos e recarga 
hídrica dos mananciais locais, considerando a extensão territorial do município, 
suas características econômicas, climáticas e topográfica, bem como a adoção de 
modelos de manejos de recursos ecossistêmicos a partir de Inteligência 
Agroclimática (IAC); 
 
. Mobilidade urbana : redesenhar e tornar mais ágil e barato o sistema de transporte 
público, num arranjo mais amplo que tenha o pedestre como foco e assegure a toda 
a população o direito constitucional ao transporte público; 
 
. Acessibilidade digital : garantir o acesso amplo à internet e promover ações que 
favoreçam a renovação dos processos educacionais e de trabalho, com utilização 
crescente de formas telemáticas de ensino e aprendizagem e de interação entre as 
pessoas (garantindo-se sua operação democrática, transparente e horizontal), 
articuladas à preservação e enriquecimento de espaços presenciais; 
 
. Conexões externas : resolver o problema do acesso ao aeroporto de Goianá e de 
sua capacitação para operar para transporte de carga, simultaneamente à 
negociação de contratos com empresas para acentuar sua utilização neste sentido. 
Provavelmente isso vai impactar o próprio preço das passagens, muito elevados, 
uma vez que as empresas aéreas terão receitas adicionais. Viabilização do 
Aeroporto Francisco Álvares de Assis para voos executivos, especializados, de táxi 
aéreo e comerciais. 
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3.2. Governar por missões 
 
a) Propósito: fixar alvos/eixos que articulem o conjunto das ações públicas, arranjos 
intermunicipais e parcerias com outros entre federativos, agências nacionais e 
internacionais. Para seu êxito é preciso dinamizar o ecossistema de inovação, que 
vai operar na sustentação de ações e atendimento das exigências que se associam 
ao roteiro a ser traçado em cada missão.  Dentro de tal ecossistema, além das 
instituições de pesquisa, pontificam entidades como o Sebrae, o CRITT, o sistema 
Zero 40 e outras agências que operam de forma não totalmente articulada na 
promoção de eventos e realização de iniciativas para estímulo ao 
empreendedorismo inovador. Caberá a esse último papel de destaque na resposta 
às demandas geradas nas ações a serem desenvolvidas. É identificável a ausência 
de um fundo para aceleração e mais coordenação entre os atores. A PJF pode ter 
um papel importante nisso. Há uma Lei de Inovação em debate que cria tal fundo, 
que precisa ser aperfeiçoada e encaminhada para deliberação do Legislativo. 
 
b) Desafios e Missões - Quadro 1 
 

Desafio Missão Setores Instrumentos 

Juiz de Fora Polo 
Nacional em 
Saúde (SEDIC) 

Implantar em Juiz 
de Fora todas as 
atividades, de 
forma integrada, 
do Complexo 
Econômico e 
Industrial da 
Saúde (serviços, 
setores produtivos 
– medicamentos e 
equipamentos 
médico-
odontológicos). 

Rede de 
atendimento, 
Medicamentos, 
Equipamentos 
médico-
odontológicos. 

Instituto de Pesquisas 
Translacionais (IPT). 

Parcerias PJF, UFJF e 
rede hospitalar para 
programas que 
conduzam à formação de 
startups para buscar 
soluções para a rede de 
atendimento. 

Atração de empresas do 
setor. 

Justificativa 

A cidade já dispõe de uma ampla e qualificada rede de atendimento 
e, na UFJF, de ensino e pesquisa na área de saúde e conexas capaz 
de dar sustentação a um arranjo que integre ciência e pesquisa 
clínica, crucial para germinar novos empreendimentos e atrair 
investimentos em medicamentos e equipamentos médicos. Além 
disso, a diversidade étnica da região favorece o recrutamento e 
voluntários para a pesquisa clínica. O IPT em si já seria uma 
empresa capaz de favorecer a elevação da renda, além de um atrator 
de empreendimentos de maior porte nos segmentos produtivos do 
SEI. A perspectiva é costurar um arranjo com CODEMGE, BDMG, 
hospitais locais e buscar outras fontes de financiamento. 
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Juiz de Fora Polo 
Nacional de 
Energias 
Renováveis 
(SEDIC) 

Germinar e atrair 
empresas ligadas 
às áreas de 
combustíveis 
alternativos sem 
impacto climático 
e outras 
atividades 
associadas à 
produção de 
energias 
renováveis. 

Combustíveis 
alternativos sem 
impacto climático 
em diferentes 
rotas, produção de 
placas 
fotovoltaicas. 

Plataforma de 
Bioquerosene e 
Derivados da Zona da 
Mata, criação do Centro 
Integrado de Pesquisa 
em Energias Renováveis 
no CIEPTEC-UFJF Norte, 
atração de empresas que 
miram a produção 
nacional de placas 
fotovoltaicas, construção 
de arranjos que integrem 
o aproveitamento do 
lixão do Salvaterra e 
operação de unidades 
experimentais de 
produção de 
combustíveis 
alternativos sem 
impacto climático no 
CIEPTEC-UFJF Norte. 

Justificativa 

Já existe um programa em andamento que é a Plataforma de 
Bioquerosene com potencial para recuperação da produtividade do 
solo na área rural da Mata Mineira, além de gerar insumos, do fruto 
da macaúba, para produção de biocombustíveis, inclusive 
bioquerosene de aviação, mas também para cosméticos e 
alimentos. Tal projeto tem conexão com ações do governo estadual 
na área da economia verde, inclusive em parceria com o governo 
britânico, com o qual a UFJF e a PJF desenvolvem um projeto de 
pesquisa em associação com a Greenfuels. A região tem potencial 
para a produção de energia fotovoltaica, por ser amena, mas 
ensolarada. Há pesquisa e expertises na UFJF. Na região atua, em 
Cataguases, a Energisa e, em Juiz de Fora, a Deode, empresa de 
eficiência energética. Por força do acordo de Paris e do CORSIA, a 
redução da pegada de carbono, de uma forma geral e na aviação, têm 
um roteiro definido para se intensificar e há fundos internacionais 
disponíveis para projetos ambientais. O setor pode estimular a 
formação de startups variadas. Como está em curso uma mudança 
de paradigma, em que a pesquisa predomina sobre a produção, não 
há grandes players e plantas consolidadas dominando o mercado, 
o que configura uma janela de oportunidade para a afirmação de 
atores empresariais e regiões que mirem o futuro e procurem se 
instalar numa posição vantajosa quando a transição se concluir. 
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Reinserção 
competitiva de 
Setores 
Tradicionais 
(SEDIC) 

Buscar nichos de 
mercado, fixar 
marcas, 
diferenciar 
produtos, 
incorporar 
tecnologia, gerar 
inovações e 
constituir 
arranjos para 
elevar a 
participação de 
produtos dos 
setores têxtil-
confeccionista e 
de alimentos nos 
mercados 
brasileiro e 
internacional. 

Têxtil-
confeccionista -
meias e de 
alimentos. 

Criação de um Centro de 
Logística, Tecnologia e 
Design para o setor 
Têxtil-Confeccionista-
Meias para desenvolver 
novas tecnologias de 
equipamentos e 
materiais. 
 

Programa de Produção 
Mais Limpa e Eficiente 
para os setores do 
vestuário e alimentos 
com a criação de um Selo 
Ecológico 

Justificativa 

São dois setores que ainda geram emprego em escala considerável 
na cidade e região. Há um conhecimento tácito que subsiste e 
sustenta a permanência das atividades mesmo com a competição 
nacional e internacional. Ademais, há potenciais não explorados, 
dentre os quais sua conexão com a gastronomia regional, rica e 
diversificada, uma das dimensões da economia criativa que se 
pretende estimular. Estes setores também são grandes geradores de 
resíduos sólidos que precisam ser melhor geridos e utilizados, 
sendo necessário implantar novas práticas produtivas que gerem 
menos resíduos; melhorar os sistemas de triagem e coleta destes 
resíduos; desenvolver e atrair para o município empresas 
consumidoras destes materiais. Todas estas ações irão prevenir o 
descarte destes resíduos em aterros ou incineradores, atingindo um 
valor econômico significativo e criando novas oportunidades de 
negócios, inclusive para a Economia Solidária. 

Juiz de Fora Polo 
Internacional em 
Economia Criativa 
(FUNALFA, 
SETUR) 

Fortalecer as 
empresas de TI na 
cidade, tornar 
Juiz de Fora 
referência em 
atividades 
culturais e polo 
gastronômico e 
cervejeiro. 

TI, cultura, 
gastronomia, 
cerveja artesanal. 

Na área de TI, criação de 
um fundo municipal de 
capital semente para 
startups, compras 
públicas, parcerias com 
empresas locais para que 
sejam clientes de 
empresas do setor, Lei de 
Inovação Municipal. Na 
cultura, entre outros 
instrumentos, definir e 
consolidar um 
calendário de eventos. 
Na gastronomia, 
programa municipal de 
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revitalização da área 
urbana e promoção de 
polos gastronômicos, 
campanhas de 
divulgação. Polo 
cervejeiro, incentivos 
fiscais e campanhas de 
divulgação. 

Justificativa 

A cidade tem capital humano, empreendimentos de pequeno porte 
em TI, tradição e aparelhos culturais de envergadura, variedade e 
qualidade de produtos e estabelecimentos gastronômicos. O 
fortalecimento de tais atividades impacta o setor de eventos e 
hoteleiro, favorecendo a consolidação da cidade como rota para 
vários tipos de atividade turística, no âmbito do município, área 
rural e cidades próximas. 

Juiz de Fora Polo 
Nacional em 
Educação (SE, 
SETUR) 

Consolidação de 
Juiz de Fora como 
destino para 
formação de 
jovens e 
profissionais em 
diversas áreas e 
níveis no setor de 
educação. 

Instituições de 
ensino e pesquisa 
de ensino 
superior. Escolas 
de ensino regular 
e formação 
profissional. 

A construir. 

Justificativa 

De certa forma tal desafio e missão já se encontram em voo de 
cruzeiro. A cidade, como polo regional já atrai muitas pessoas da 
Mata, Campo das vertentes, estado do Rio de Janeiro, 
especialmente, mas também, de outras regiões do país. Importa 
buscar a articulação entre o setor e os aparatos que dispõe com a 
política dirigida ao turismo e promoção de eventos científicos, que 
impactem outras atividades, como o comércio local e a rede 
hoteleira. 

Juiz de Fora 
centro de relevo 
na produção de 
Novos Materiais 
para a Construção 
Civil & 
Bioengenharia 
(SEDIC) 

Implantar 
atividades 
associadas à 
produção de 
telhas minerais, 
blocos/lajes 
inovadoras, 
produtos para 
absorção e 
isolamento 
acústico/térmico; 
tintas, 
óleos/vernizes e 
detergentes 
naturais. 

Construção civil e 
rede de 
fornecedores. 

A construir. 
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Justificativa 

Os empreendimentos imobiliários têm grande peso na economia 
local. Estimular a implantação de fornecedores com pegada 
ambiental e inovadora se articula a outras dimensões do programa 
e pode estimular a germinação de startups conexas à área. 
Ademais, há expertise e pesquisa na UFJF em diversas áreas que 
têm ligação com as atividades a serem estimuladas. 

Juiz de Fora Polo 
em 
Desenvolvimento 
Inclusivo e 
Solidário (SEDIC) 

Fortalecer e 
implantar as 
iniciativas de 
economia 
solidária no 
município como 
estratégia de 
desenvolvimento 
inclusivo e 
sustentável 
objetivando a 
geração de renda 
e superação da 
pobreza. 

Produção, 
Prestação de 
Serviços, Crédito, 
Comercialização, 
Cultura e 
Consumo. 

Marco legal e regulatório 
adequado; formação 
social e política, 
educação básica e 
capacitação 
ocupacional/profissional; 
assessoria e assistência 
técnica para a 
constituição, incubação e 
consolidação de 
coletivos populares 
solidários, bem como 
articulação de cadeias 
produtivas solidárias; 
desenvolvimento da 
agropecuária de alta 
produtividade junto  a 
pequenas propriedades 
rurais e agricultores 
familiares, incorporando 
conceitos de inteligência 
agroclimática, com foco 
na produção de 
alimentos e recuperação 
dos mananciais, com 
vistas a promover a 
segurança alimentar e 
hídrica. 

Desenvolvimento de 
tecnologias aplicadas e 
democratização do 
acesso; fundo público 
destinado ao 
financiamento da 
política; linhas de crédito 
e financiamento 
adequadas; investimento 
social no fortalecimento 
e articulação do tecido 
social e dos territórios, 
inclusive infraestrutura 
e logística; constituição e 
organização da demanda 
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(compras públicas, 
comércio justo/solidário 
e mercado) e da oferta 
(logística e 
infraestrutura) dos bens, 
produtos e serviços do 
setor; estratégia de 
comunicação, 
mobilização social e 
cultura que estimulem os 
princípios da economia 
solidária. 

Justificativa 

As iniciativas de economia solidária têm uma trajetória de mais de 
vinte anos em Juiz de Fora e expressam um novo modo de 
organização da produção, comercialização, finanças e consumo 
que privilegia a autogestão e a cooperação em empreendimentos 
coletivos, redes e cadeias solidárias articuladas no âmbito de 
segmentos econômicos. Ao considerar o ser humano na sua 
integralidade, como sujeito e finalidade da atividade econômica, a 
economia solidária desenvolve as capacidades dos trabalhadores e 
trabalhadoras, valoriza o associativismo, o trabalho das mulheres 
e de outros setores excluídos da sociedade, expressando um novo 
modelo de desenvolvimento sustentável e solidário. A crise 
econômica agravada pela pandemia ampliou o número de 
desempregados (sendo que 52% das vagas extintas são vagas 
femininas), a vulnerabilidade social e a fome aumentaram fazendo 
urgentes abordagens multidimensionais, que envolvam ações de 
transferência de renda, melhoria geral do bem-estar social e 
acesso a oportunidades de ocupação e renda. Por isso o objetivo de 
garantir renda, acesso à saúde, alimentação adequada, água, 
educação, qualificação profissional, crédito. Nesse contexto, 
destaca-se a promoção do fomento à agricultura familiar a partir 
da adoção de modelos e técnicas de produção sustentável que 
visam, ao mesmo tempo, a produção de alimentos, a recuperação 
florestal e recarga hídrica, promovendo a prestação de  serviços 
ambientais relevantes para o município, o fortalecimentos do PIB 
agropecuário, a geração de renda para os pequenos produtores e 
agricultores familiares,  favorecendo a ocupação socioprodutiva 
sustentável do território, atualmente subutilizado e degradado 
ambientalmente. Enfim, o acesso a condições dignas de vida, de 
modo a retirar a população da extrema pobreza e romper o círculo 
vicioso da exclusão social. 

 
c) Atividades associadas às missões e geradoras de emprego e renda: Listam-se 
aqui setores que têm conexão com as missões estabelecidas e/ou que têm 
importância na geração de emprego e renda, além de contribuírem de forma 
expressiva para a arrecadação municipal, seguido de um quadro sobre a 
infraestrutura de transportes e a logística. Ademais, a política de incentivos há de 
considerar, também, setores e estabelecimentos que, com protocolos de intenção 
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específicos, se comprometam com metas como a geração de empregos, garantia de 
compras locais para criação de efeitos de encadeamento e elevação e retenção da 
renda que geram na cidade e região. 
 
Quadro 2 - Setores Estratégicos  
 

Setor / Indústria Alimentício Gastronomia Eventos 

Qual motivo de 
setor ser 
estratégico? 

. Necessidade de 
estimular o 
empreendedorismo 
no campo, a 
agricultura familiar e 
a fixação no 
território; 

. Potencial 
agropecuário de JF 
poderia atrair grupos 
empresariais grandes 
e médios; 

. Possibilidade de 
integrar a pesquisa 
da EMBRAPA às 
produções locais, 
sobretudo à cadeia de 
valor da produção 
leiteira; 

. Articulação com a 
Missão Juiz de Fora 
Polo de Energias 
Renováveis. 

. Necessidade de 
criar um polo 
gastronômico na 
região, para atrair 
turistas da capital 
e de estados 
vizinhos, como 
Rio de Janeiro, em 
busca de 
tranquilidade; 

. Necessidade de 
criar um polo 
gastronômico com 
“raízes” locais / 
regionais, 
integrando o 
“mundo do 
campo” ao 
turismo, eventos e 
ao lazer; 

. Articulação com 
a Missão Juiz de 
Fora Polo 
Internacional da 
Economia 
Criativa. 

. Cidade de tradição 
universitária demanda 
formaturas, feiras, 
congressos e outros 
eventos acadêmicos; 

. Secretaria de Turismo 
recém-criada e com 
projetos capazes de 
movimentar o setor; 

. Cidade tem festivais 
reconhecidos (Miss Brasil 
Gay, Feira de Laticínios, 
JF Sabor, Comida di 
Buteco, Festival de Teatro, 
Festival de Música 
Colonial). 

Exemplo de 
Empresas / 
Projetos 
Empresariais 

. Empresas de “agri-
turismo” no 
segmento ‘plantio’ (o 
segmento completo 
inclui plantio de 
itens, uso desses 
itens na gastronomia, 
eventos ligados à 
produção e uso dos 
itens). Exemplos: a 
cadeia da jussara; a 
cadeia do leite e os 
queijos especiais; 

. Quituteiras 
(doceiras, boleiras, 
salgadeiras); 

. Cervejarias 
artesanais; 

. Restaurantes 
familiares / 
tradicionais; 

. Restaurantes 
típicos; 

. Empresas de 
agri-turismo, no 

. Empresas de locação de 
espaço e mobiliário; 

. Empresas de decoração; 

. Floriculturas; 

. Buffets/Cattering; 

. Permissionários do 
CCBM e outros espaços 
culturais; 

. Empresas de Mídia 
Digital; 

. Produtores culturais; 
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. Pequenas e médias 
empresas agrícolas, 
de laticínios e de 
polpas/doces, 
organizadas ou não 
em associações / 
cooperativas; 

. Fábricas de doces, 
biscoitos, massas, 
linguiças; 

. Produção de Polpa 
de Frutas. 

segmento 
‘produção’. 

. Empresas de agri-
turismo, no segmento 
‘eventos de divulgação’; 

. Empresas de tecnologia 
associada à produção de 
eventos (pulseiras, venda 
de ingressos, etc.). 

 

 

 

 Setor / Indústria 

Indústria da Saúde 
(Medicina, 
Farmacêutica, 
Equipamentos 
médico-
odontológicos; 
Cosméticos) 

Energia Educação 

Qual motivo de 
setor ser 
estratégico? 

. A cidade um polo de 
atenção   à saúde na 
Zona da Mata, com 
influência em áreas 
vizinhas do estado do 
Rio de Janeiro e 
Campo das 
Vertentes; 

. Setor passa por 
diversas inovações e 
avanços 
tecnológicos; 

. População idosa é 
demograficamente 
relevante na cidade; 

. Indústria passando 
por processo de 
inovação, com UFJF 
desenvolvendo 
processos e produtos 
inovadores; 

. Articulação com 
Missão Juiz de Fora 
Polo Nacional em 
Saúde. 

Pesquisas 
desenvolvidas na 
UFJF e proximidade 
com 
concessionárias 
(CEMIG e 
ENERGISA). 

. Juiz de Fora é um polo 
educacional 
consolidado; 

. Setor passa por 
diversas inovações e 
avanços tecnológicos. 
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Exemplo de 
Empresas/ 
Projetos 
Empresariais 

. Telemedicina; 

. Spas Urbanos; 

. Startups 
tecnológicas 
incubadas no CRITT; 

. Pesquisadores com 
projetos inovadores 
da UFJF e Embrapa 
interessados em 
spin-off ou 
licenciamento. 

. Empresas de 
produtos de higiene e 
limpeza veganos 
(incluindo 
cosméticos), com ou 
sem produção local; 

. Farmácias de 
manipulação; 

. Produtores 
independentes 
(fazendas solares 
e/ou eólicas e/ou de 
biomassa); 

. Comercializadores 
/ Produtores de 
equipamentos para 
o setor energético; 

. Empresas 
agrícolas de 
bioenergia 
(macaúba e outras 
culturas). 

. Startups e Empresas 
que trabalhem com 
produtos e soluções 
para a educação: 
aprendizado de idiomas, 
soluções de verificação 
de conteúdos, de reforço 
escolar, de realidade 
virtual, de EAD, de 
gestão de escolas, de 
comunicação com 
alunos, etc. 

. Escolas de Idioma. 

 

 

Setor / Indústria Mídias Digitais 
Moda / Têxtil-
confeccionista 

Reciclagem 

Qual motivo de 
setor ser 
estratégico? 

. Segmento nascente 
e com alto potencial 
de desenvolvimento 
no pós-pandemia; 

. Cidade universitária 
forma centenas de 
profissionais na área 
e em áreas correlatas; 

. Setor que atua de 
forma auxiliar a 
todos os que estão 
envolvidos nas 
Missões definidas no 
projeto de governo 
por missões. 

. JF tem tradição na 
indústria têxtil, mas 
a criação de valor 
vem de atributos 
exclusivos, como a 
qualidade da meia 
feita na pequena 
confecção, o 
bordado/tricô/croch
ê de família, os 
modelos exclusivos 
desenvolvidos por 
designers e com 
tecnologia 
embarcada 
(exemplo: Usehold, 
confeccionada com 
fibras tecnológicas 
e de baixo impacto 
ambiental); 

. Em JF já existem 
desde 2009 
indústrias que 

. Novo Marco do 
Saneamento valoriza a 
reciclagem/manejo de 
resíduos sólidos; 

. Pesquisas 
desenvolvidas na UFJF 
permitem diversas 
utilizações 
economicamente 
viáveis para o lixo; 

. Grande geração de 
resíduos têxteis na 
cidade e municípios 
vizinhos. É um resíduo 
rico e com potencial de 
gerar novos negócios. 
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adquiriram teares 
de tecnologia 
Seamless (produção 
sem costura) e 
utilizam fios 
inteligentes em 
seus produtos. 

Exemplo de 
Empresas / 
Projetos 
Empresariais 

. Produtores de 
conteúdo; 

. Designers gráficos; 

. Desenvolvedores de 
marketplaces; 

. Empresas 
interessadas em 
vender de forma 
digital; 

. Empresas de 
produção gráfica e 
audiovisual; 

. Call centers. 

. Pequenas e médias 
tecelagens; 

. Indústrias têxtil e 
de confecção que já 
adotaram 
metodologias 4.0; 

. Profissionais 
liberais trabalhando 
de forma exclusiva 
ou associadas 
Startups de moda 
incubadas ou não 
no CRITT. 

. Demlurb; 

. Catadores de material 
reciclado associados / 
cadastrados; 

. Empresas industriais 
de reciclagem; 

. Empresas da 
construção civil que 
operem com materiais 
recicláveis. 

 

 

Quadro 3 - Demais Setores Relevantes 
 

Demais Setores Relevantes na Economia Local 

A economia de Juiz de Fora é bastante diversificada e outros setores não indicados acima 
devem, também, ser mapeados como objetos de políticas específicas. Como já se disse, o 
segmento metal-mecânico já foi objeto de políticas específicas e exitosas, cabe aperfeiçoá-
las e desenvolver ações para que disponham de maior complementariedade com a 
economia local, como, por exemplo um Programa de Capacitação de Fornecedores, além 
de definição de contrapartidas de investimento, emprego, aproximação com a rede de 
pesquisa da cidade nos protocolos de intenção firmados para a instalação de empresas. 
Comércio e serviços, da mesma forma, se beneficiariam das ações dirigidas à melhoria da 
logística e espaço urbano e podem ser contemplados com medidas específicas, que levam 
em conta contrapartidas definidas nas políticas de incentivo e iniciativas de capacitação 
para o desenvolvimento de novos modelos de negócio, e-commerce e processos diversos 
de modernização. Diversas outras atividades, por seu turno, devem ser objeto de atenção 
em tratativas firmadas em mesas de negociação com o poder público e objeto de apoio 
para prospecção de parcerias, fontes de financiamento e oportunidades de negócios, 
envolvendo o poder público e agências diversas. 
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Quadro 4 - Logística e Desenvolvimento no Território - dilemas e perspectivas 
 

Logística Criação de Novas Vias 

Dilemas: 

. Aproveitamento reduzido do potencial 
logístico de Juiz de Fora; 

. Desarticulação das diferentes modais 
existentes na cidade e microrregião. 

 

Perspectivas: 

. Construção de um corredor logístico, no 
entorno da 040 proporcionará uma nova 
dinâmica comercial e de serviços em Juiz 
de Fora; 

. Integração da logística necessária de Juiz 
de Fora, com toda a Zona da Mata;  

 

. Formação da HUB logística na cidade de 
Juiz de Fora, integrando os principais 
centros consumidores RJ, SP e BH: 

. Interligação entre os modais logísticos:  

- via terrestre 040; 

- via marítima no Porto Seco de Juiz de 
Fora; 

- via ferrovia através da MRS; 

- via aérea, em articulação com o governo 
estadual, com ações para tornar o 
Aeroporto de Goianá um aeroporto de 
carga, industrial e um equipamento de 
destaque na utilização de novos 
combustíveis, além do adensamento do 
papel do Aeroporto da Serrinha. 

 

Logística: 

. Criação de HUB logístico internacional 
em Juiz de Fora. 

Dilemas: 

. Precariedade de vias de acesso a 
equipamentos importantes na estrutura 
logística existente na cidade; 

. Poucas vias para conexão de Juiz de Fora 
com a região e entre cidades da região, 
elevando custos e sobrecarregando o 
sistema viário da cidade. 

 

Perspectivas: 

. Criação de novo acesso ao Terminal de 
Cargas do Porto Seco e Dias Tavares; 

. Criação de vias rodoviárias em Juiz de 
Fora e no seu contorno (mini-anel viário); 

. Interligação entre as estradas União 
Indústria a BR-040, BR-267, e Br-353; 

. Alargamento da Avenida Rio Branco nas 
imediações da Graminha; 

. Conexão entre o trevo da Graminha na Rio 
Branco e a Estrada União Indústria. 
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3.3. Plano de Incentivos e Metas 
 
Quadro 5 - Plano de Incentivos e Metas 
 

Lei Geral de Incentivos 

. Redução de ISS para serviços oferecidos (auxiliares à 
indústria e ao comércio, prestação de serviços em eventos, 
cursos, oficinas, etc.), considerando seus nexos com as 
missões propostas e capacidade de geração de emprego; 

. Redução de IPTU das plantas comerciais/industriais 
ligadas aos segmentos incentivado, considerando, além 
disso, seus nexos com as missões propostas, potencial de 
geração de emprego e elevação de arrecadação e produção 
limpa; 

. Incentivos adicionais a empresas instaladas em imóveis 
tombados/históricos/com algum valor arquitetônico; 

. Concessão (com opção de compra associada) de áreas 
públicas; 

. Celebração de convênio com o as instituições de pesquisa 
da cidade para montagem de editais de inovação dedicados 
aos setores contemplados pelo Plano de Desenvolvimento 
com subvenção econômica associada para Prototipagem. 

Incentivos não fiscais 

. Audiências públicas junto aos atores econômicos para 
coleta de demandas; 

. Co-elaboração do Plano de Negócio (parceria Sebrae, 
contato SETUR); 

. Orientação técnica à submissão de Projetos de 
Financiamento junto à FINEP; 

. Divulgação das atividades nas mídias oficiais; 

. Concepção de eventos/feiras de divulgação para fomento 
das atividades incentivadas; 

. Auxílio na obtenção de Selos de Origem/Selos de Impacto 
Ambiental/Selos de Impacto Social; 

. Fomento ao Associativismo, Microcrédito e Fundo para 
startups (capital semente); 

. Fomento ao Cooperativismo e à Economia Solidária; 

. Cessão de espaços públicos, com limpeza associada, com 
custo reduzido para os Festivais/Eventos ligados aos setores 
incentivados; 

. Convênios firmados com instituições parceiras junto à Sala 
do Empreendedor para melhoria dos negócios das micro e 
pequenas empresas do município. 
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Metas & Contrapartidas 

. Nível de emprego; 

. Nível de atividade (DAMEF preenchida); 

. Impactos Ambientais controlados; 

. Ocupar prédios de valor histórico-arquitetônico. 

Plano Municipal de 
Desburocratização 

. Lista de atividades sem necessidade de Alvará imediato 

. Instituição da CIAANE   

. Criação da Sala Mineira do Empreendedor 

. Criação do Comitê Permanente da Desburocratização 

 
 

4. Enfim... 
 
Esta minuta do Plano de Desenvolvimento é um roteiro para buscar o envolvimento 
da cidade na reflexão sobre seu futuro, desdobrada em grupos de trabalho que 
levem adiante as missões fixadas, ancoradas por políticas de incentivo e 
prospecção de investimentos e parceiros. 
 
Conecta-se à Agenda 2030 já definida pela municipalidade e exige amplo 
engajamento de todos os atores. No horizonte uma cidade moderna, conectada à 
sua região e ao mundo, que se torne um exemplo no desenvolvimento inclusivo e 
sustentável. 
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