
1 
 

A AÇÃO DOS PROMOTORES IMOBILIÁRIOS EM CATALÃO GOIÁS: Especulação 

imobiliária e segregação residencial. 

 

Paulo César Pereira Matos 
Aluno de Graduação em Geografia – UFG/Catalão 

GETeM – Grupo de estudos e pesquisas em Trabalho e Movimentos Sociais 
Membro GT de Urbana AGB/CATALÃO 

  pcesar412@hotmail.com 
 

Carmem Lúcia Costa 
Professora Adjunta do Curso de Geografia/ PPGG/UFG/Campus Catalão 

GETeM – Grupo de estudos e pesquisas em Trabalho e Movimentos Sociais 
clcgeo@hotmail.com 

 

 

Resumo: 

O presente trabalho visa analisar o papel dos promotores imobiliários e o seu papel na 

(re)produção do espaço urbano na cidade de Catalão GO. Na cidade podemos identificar um alto  

índice de crescimento no últimos de dez anos devido ao seu grande potencial industrial. Sua 

população cresce rapidamente através do grande número de pessoas que migram em busca de 

uma melhor qualidade de vida e pleitear uma vaga de emprego nas grandes indústrias que estão 

em atual funcionamento, indústrias estas que são um atrativo para o capital imobiliário que 

contribui para a reprodução do espaço urbano da cidade como também gera um elevado índice 

de especulação imobiliária, produzindo, uma segregação residencial devido ao alto valor dos 

novos empreendimentos que são lançados. Este artigo é uma parte do Trabalho de Conclusão 

de Curso que estamos desenvolvendo e onde identificamos o papel dos agentes imobiliários na 

reprodução da lógica da especulação e da exclusão na cidade.  
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Introdução: 

Catalão é uma cidade da região sudeste do estado de Goiás com uma população de  

aproximadamente oitenta e sete mil habitantes e com estimativa para o ano de 2012 de cerca de 

noventa mil habitantes, segundo dados do IBGE. Uma de suas bases econômicas, que influência 

fortemente as estratégias dos promotores imobiliários na cidade, é a indústria que conta 

empresas como: a montadora automobilística Mitsubishi Motors do Brasil, a John Deere Brasil 

produção máquinas agrícolas é também no ramo da mineração como a Vale e a Fosfértil que 

extraem nióbio e fosfato. 

 Estas empresas, entre outras, são grandes responsáveis pela arrecadação de impostos 

na cidade e região, como também, pelo aumento populacional e, consequentemente, uma busca 

por novos espaços para a construção de moradias e serviços. Cada vez mais trabalhadores 

migram para a cidade visando empregos, consequentemente necessitam de moradia, sendo 

assim o aumento da demanda por espaço; desta forma, é cada vez mais atrativo ao capital 

torna-lo em mercadoria, (Carlos, 1994). 

 Com base em dados já obtidos na secretaria de obras e planejamento da prefeitura, nos 

últimos dez anos foram efetivados cerca de vinte e três novos loteamentos no sítio urbano da 

cidade de Catalão. A quantidade de loteamentos é considerável para a cidade e contribui para a 

especulação e segregação da classe trabalhadora e de baixa renda, uma vez que a maioria 

destes empreendimentos é para a classe média e alta. A lógica para a exclusão é a mesma que 

observamos em outras cidades, onde os melhores locais são destinados para estes 

empreendimentos e para a classe trabalhadora ficam os lugares mais afastados. Em Catalão 

observamos que as moradias para os trabalhadores são construídas através de parceria com o 

Governo Federal – programa minha casa, minha vida – com a construção de apartamentos e 

casas populares financiadas pelo programa assistencial que procura “amenizar” em parte o 

“problema habitacional” e manter as altas taxas de acumulação de capital neste setor. 

 Na cidade, à medida que aumenta o número de ofertas de emprego e a população 

residente, os loteamentos apresentam um preço cada vez mais elevado seguindo as estratégias 

dos grandes detentores de capital imobiliário que buscam o lucro através da venda dos terrenos 

e tem um papel central na definição e redefinição da estrutura da cidade, a partir das suas 

estratégias e práticas espaciais. Neste palco de especulação e busca a todo o momento por 

lucro, cada vez mais segregação residencial reproduz-se, pois parte da população não tem 

renda suficiente para comprar seu imóvel próprio e vive nas casas de aluguel, que também 

possuem altos valores, ou a espera de programas de habitação populares. 
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A CIDADE E OS AGENTES QUE PRODUZEM O ESPAÇO URBANO 

Para dar destaque aos agentes sociais que produzem e reproduzem o espaço (Lobato, 

1989), é necessário fazer uma abordagem sobre o mesmo, pois é nele onde acontecem e se 

fixam as relações de poder e segregação do espaço. Segundo Carlos (2008, p.83) a cidade “é 

essencialmente o locus da concentração dos meios de produção e de concentração de pessoas; 

é o lugar da divisão econômica do trabalho, é o lugar da divisão social do trabalho e é também 

um elo na divisão social do trabalho na totalidade do espaço.” 

Diversos autores convergem sobre as concepções de cidade e a sua reprodução. Para 

Sposito (1998) a cidade de hoje e o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, 

onde foram transformadas, destruídas, reconstruídas as formas, sendo enfim produzidas pelas 

relações sociais ocorridas no decorrer dos tempos. Para Corrêa (1986) é o lugar onde vive uma 

parcela crescente da população, onde os investimentos do capital são maiores, seja em 

atividades localizadas na cidade, seja no próprio urbano, na produção da cidade, sendo também 

o principal lugar de conflitos sociais. Souza (2005) define a cidade como um espaço de 

concentração de oportunidades de satisfação e necessidades básicas materiais como moradia, 

saúde é também imaterial como cultura e educação etc. Para Carlos (1994, 2001, 2012) a cidade 

é o lugar da reprodução do capital e da vida e o espaço urbano é condição, meio e produto das 

relações sociais. 

Contudo, o processo de urbanização é bem mais complexo do que apenas o 

crescimento das cidades, ou seja, ele aparece como resultado da concentração através da 

cidade. Sobre esse aspecto Carlos (1997) coloca que: 

“A idéia de urbano transcende aquela de mera concentração do processo 
produtivo stricto sensu; ele é um produto do processo de produção num 
determinado momento histórico, não só no que se refere à determinação 
econômica do processo (produção, distribuição, circulação e troca) mas 
também às determinações sociais, políticas, ideológicas, jurídicas, que se 
articulam na totalidade da formação econômica e social. Desta forma, o 
urbano é mais do que um modo de produzir, é também um modo de 
consumir, pensar, sentir, enfim, é um modo de vida.” (Carlos, 1997, p. 26-27). 

 Sendo assim os processos resultantes das ações de grandes detentores do capital 

imobiliário e fundiário, irá moldar o espaço urbano segundo seus interesses, e por sua vez a 

cidade se apropria desse processo contribuindo para a consolidação de áreas espaciais de 
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segregação, da criação e recriação de serviços e bens comuns, ou não, a todos os moradores 

que ali convivem e contribuem para a reprodução da vida.   

As cidades atuais com o sistema capitalista de produção têm como principal objetivo a 

apropriação e produção do solo urbano através das estratégias e ações que são desenvolvidas 

pelas mais variadas formas do capital, como o capital fundiário, imobiliário, industrial dentre 

outros, que mantêm entre si uma relação; porém neste estudo o foco são os promotores 

imobiliários e as articulações que desenvolvem para atingir o ápice do lucro. Com isso Catalão 

não foge a regra e possui em seu sitio urbano agentes que contribuem efetivamente para a 

produção e consumo do espaço urbano da cidade. 

Segundo Corrêa (1986) os agentes transformadores do espaço são os proprietários dos 

meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado bem como 

os grupos que são excluídos de todo o processo de valorização do solo urbano. Cada um desses 

agentes tem um papel fundamental na organização do território, no entanto, todos eles mantém 

entre si uma estreita relação em busca de um objetivo em comum da acumulação de capital nas 

mãos de poucos é moldando as cidades segundo os seus interesses. 

Esses agentes são responsáveis pelas transformações históricas e imediatas ocorridas 

nas cidades contemporâneas agindo na produção e no consumo do espaço. Suas ações são 

complexas e diversificadas e denominam da acumulação de capital, e das necessidades de 

variação da reprodução das relações de produção bem como dos conflitos que surgem a partir 

desse momento. Suas ações resultam em um processo de reorganização espacial fazendo 

assim com que surjam novas áreas no espaço urbano, a reestruturação de outras, a 

deterioração de algumas áreas, a renovação urbana bem como a relocação de infraestrutura 

para atender as necessidades de reprodução do capital.  

 Promotores imobiliários segundo Corrêa (1986, p.20) é um conjunto “de agentes que 

realizam parcial ou totalmente as operações de incorporação, financiamento, o estudo técnico da 

área a ser alocado um empreendimento e/ou novo loteamento, a parte da construção física do 

imóvel depois passando ao processo de comercialização ou transformação do capital-mercado 

em capital dinheiro, porém nessa fase já esta acrescido de lucro”. Ao fim de todo o processo de 

construção do imóvel ou empreendimento na forma de loteamento já acrescido de lucro tem-se 

então, a ação dos corretores imobiliários, planejadores de vendas onde através das empresas de 

propaganda criam estratégias para que esse produto seja vendido e alcançando assim o objetivo 

da transformação do capital-mercado em capital dinheiro.  
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 Na figura dos promotores imobiliários destaca-se o incorporador que será a figura 

essencial no processo de auferir renda ao solo urbano, sendo este responsável pelo 

gerenciamento do capital-dinheiro antes de se transformar totalmente em mercadoria. Ele define 

o local onde será instalado o novo empreendimento, como também o tamanho dos lotes ou 

unidades, sendo também de sua responsabilidade a escolha da empresa que efetuará o serviço 

de construção. Desta forma, a produção desse novo empreendimento gera uma teia de relações 

quer perpassa pelo social e interfere em toda a cadeia produtiva e de consumo como no 

comércio de materiais de construção, na mão de obra utilizada, nos órgãos públicos 

responsáveis pelo licenciamento do terreno, entre outros. 

 Diante disso vale ressaltar conforme Corrêa (1986) aborda que: 

“do ponto de vista da gênese do promotor imobiliário verifica-se enormes 
diferenças entre eles. Há desde o proprietário fundiário que se transformou 
em construtor e incorporador, ao comerciante próspero que diversifica suas 
atividades criando uma incorporadora, passando pela empresa industrial, que 
em momentos de crise ou ampliação de seus negócios cria uma subsidiária 
ligada à promoção imobiliária. Grandes bancos e o Estado atuam também 
como promotores imobiliários.” (Corrêa, 1986, p. 21). 

 O mercado imobiliário se realiza na forma de proprietários fundiários e também do 

Estado que atua na reprodução do espaço urbano e recria constantemente as condições gerais 

das quais se realizam total ou parcialmente o processo de reprodução do capital, citando como 

caso específico na cidade de Catalão em Goiás, o polo industrial (DIMIC- Distrito Minero 

Industrial de Catalão) onde as empresas atuam com a isenção parcial ou total de impostos, ou 

seja, o Estado e a prefeitura da cidade usam da campanha de incentivo fiscal para atrair 

investimentos pra cidade, fazendo com que toda a sociedade pague os custos desta instalação.  

 Vale ressaltar que além do mais que o capital imobiliário atua com frequência sobre a 

terra urbana, refletindo assim sobre o espaço das cidades e, inevitavelmente, sobre o cotidiano 

da população. Na cidade de Catalão é notório a ação desses agentes na (re)organização do 

espaço urbano, que devido a fatores como as indústrias que estão instaladas em seu perímetro 

atraindo mão de obra que se fixa na cidade e, consequentemente, necessita de moradia, sendo 

assim o aumento da demanda por espaço torna cada vez mais atrativo ao capital torna-lo 

mercadoria, (Carlos, 1994).   
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ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL EM CATALÃO (GO) 

 Catalão é uma cidade que está situada na região sudeste do Estado de Goiás ficando 

em uma localização privilegiada, pois, tem fácil acesso a importantes centros econômicos em 

todo o país. Sua população em 2010 contava com, aproximadamente, oitenta e sete mil 

habitantes e com estimativa para o ano de 2012 de chegar e até mesmo podendo ultrapassar os 

noventa mil habitantes segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

 O sustentáculo maior da economia do município são as grandes e pequenas indústrias 

que empregam parte considerável dos trabalhadores de Catalão bem como de cidades vizinhas, 

empresas tais como a montadora automobilística Mitsubishi Motors do Brasil, a John Deere 

Brasil produção máquinas agrícolas é também no ramo da mineração Vale e Fosfértil que 

extraem nióbio e fosfato. Estas empresas de maior porte atraem olhares ambiciosos e grandes 

investimentos na a cidade, consequentemente mais pessoas buscam fixar residência e geram 

uma enorme demanda por novos espaços para a construção de moradias e serviços. 

 Carlos (2008, p.85) define que o uso do solo está ligado a momentos particulares do 

processo de produção das relações capitalistas; é o modo de ocupação de determinado lugar da 

cidade, a partir da necessidade de realização de determinada ação, seja produzir, consumir, 

habitar ou viver. Verifica-se na cidade de Catalão, em um período de dez anos um número 

elevado de novos loteamentos e bairros residenciais que foram lançados no perímetro urbano, 

alcançando áreas pertencentes ao rural e algumas áreas nas zonas periféricas da zona urbana, 

comprometendo, inclusive, nascentes e áreas de proteção permanente. 

 No entanto, o capital imobiliário com todo seu leque de estratégias gera conflitos ao 

efetivar estes novos empreendimentos, sendo que uma parte deles está voltada a uma camada 

social que possui um poder aquisitivo maior, que ocupam as melhores áreas da cidade, com 

melhores infraestruturas, etc. Por outro lado, há novos bairros que são construídos voltados ao 

público de baixa e média renda, que abrigam grande massa de trabalhadores onde muitas das 

vezes mora de aluguel em bairros mais distantes devido ao alto valor para se alugar os mesmos 

em regiões centrais ou com melhor infraestrutura. Bueno (2006) em busca explicar essas ações 

na cidade, onde: 

“juntamente com a implantação de novos loteamentos, voltados para a 
transferência das antigas elites econômicas e políticas, foram criadas outros 
voltados para o atendimento das reivindicações dos trabalhadores por 
moradias, quase sempre representados por conjuntos habitacionais 
construídos nas periferias do espaço urbano. Em oposição a estes conjuntos 
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habitacionais destinados a classe trabalhadora de menor renda, também 
foram criados loteamentos nos quais passaram a se concentrar profissionais 
liberais e trabalhadores especializados.” (Bueno, 2006, p.110).  

 Com a expansão do espaço urbano surgem novos desafios a serem enfrentados pela 

gestão pública. Carlos (2008) afirma que do ponto de vista do morador enquanto consumidor, a 

cidade é meio de consumo coletivo (bens e serviços) para a reprodução da vida dos homens. 

Sendo assim, o uso residencial é determinado em função do papel que cada indivíduo ocupa no 

espaço e também a forma como é dividida a riqueza gerada, assim a classe trabalhadora ocupa 

áreas com menos atrativos. 

Quando se fala em especulação imobiliária necessariamente surge a necessidade de 

destacar a segregação residencial, onde faz com que famílias de baixa renda são empurradas a 

morar em áreas menos favorecidas. Carlos (2008) destaca que: 

“as classes sociais de maior renda habitam as melhores áreas, as mais 
centrais, ou as abandonam (no caso das grandes cidades onde afloram seus 
aspectos negativos como poluição, barulho, congestionamento) em busca de 
lugares mais distantes do centro, em busca de um novo modo de vida em 
terrenos mais amplos, arborizados, silenciosos, e com maiores possibilidades 
de lazer. À parcela de menor poder aquisitivo da sociedade resta as áreas 
centrais, deterioradas e abandonadas pela população de alto poder 
aquisitivo, ou ainda a periferia, logicamente não a arborizada, mas aquela 
onde os terrenos são mais baratos devido à ausência de 
infraestrutura[...]”(Carlos, 2008, p. 89). 

 Na cidade de Catalão a segregação está visível nos bairros mais periféricos que são, em 

grande parte, dedicados à moradia de trabalhadores assalariados de empresas e/ou comércio 

que moram de aluguel ou financiam imóveis populares. No entanto quando se fala em zonas 

periféricas tem-se uma ideia errônea de morar apenas a classe de baixa renda, contudo esse 

cenário não faz mais parte da cidade contemporânea, no sitio urbano de catalão, conforme 

avanço das pesquisas, observou-se que surgem loteamentos em bairros mais afastados (bairros 

de Status) voltados especificamente para a classe média alta, bairros como o Alto da Boa Vista I 

e II, Lago das Mansões, o bairro planejado recém-lançado Campo Belo, como também o Portal 

do Lago I e II. 

 Junto à criação desses novos bairros de status surgem no cenário urbano catalano 

formas impostas de segregação, propiciada pela construção de habitações populares 

financiadas pelo Governo Federal em parceria com a prefeitura municipal através do programa 

habitacional Minha Casa Minha Vida. Esse programa constrói casas e condomínio populares, 

como observado em Catalão em sua grande maioria, em bairros afastados da área central e ao 
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fim de novos loteamentos configurando-se assim como uma estratégia dos promotores 

imobiliários na intenção de valorizar seus empreendimentos, pois a prefeitura municipal irá 

contemplar esses bairros com toda a infraestrutura necessária. 

 Desta forma, destaca-se em Catalão nos três últimos anos a criação de dois bairros 

populares através do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, o Evelina Nour I e II que 

fica localizado na região norte da cidade sendo referência de bairro popular, tem-se também 

alguns já mais antigos como o Bairro Ipanema, Vila Mutirão e a Vila Liberdade, sendo que alguns 

já tiveram o perfil dos moradores alterado em função das melhorias realizadas nos mesmos. 

Com o intuito de demonstrar a quantidade de loteamentos, lançados nos últimos anos, 

foi feito uma pesquisa junto á secretaria de obras da prefeitura de Catalão constatado assim, um 

número bem elevado de loteamento que foram lançados na cidade em um período do ano de 

2000 até o ano de 2012, que estão descritos na tabela abaixo: 

Tabela 1: Loteamentos efetivados em Catalão 2000-2012 

MARGON I e II Residencial IPÊ CATALUÑA 

ELDORADO Residencial VILLA BORGHESE 

FLAMBOYANT JARDINS DOS IPÊS 

LIS ELIZE JARDIN EUROPA 

ESTRELA EVELINA NOUR I e II 

MARIA AMÉLIA I e II Residencial COPACABANA 

ALTO DA BOA VISTA I e II PORTAL DO LAGO I e II 

Residencial VILAGE DONA MATILDE 

PARQUE IMPERIAL JARDINS FLORESNÇA 

Residencial CONQUISTA I e II SANTA RITA 

Bairro Planejado CAMPO BELO Residencial GREEN PARK 

Fonte: Prefeitura Municipal de Catalão. 2012.  

 Na tabela acima temos como referência a quantidade de loteamentos que foram 

lançados em um período de dez a doze anos, verifica-se com a pesquisa em andamento que 

uma parte desses empreendimentos está voltada para classes de maior poder aquisitivo como o 

Alto da Boa Vista I e II situados na região oeste da cidade, tendo como características visíveis 

casas de alto padrão, a localização distante do centro com bastante “tranquilidade” ao seu redor, 

ficando com uma vista privilegiada do polo industrial da cidade. Há também outros bairros como 
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estes que dotados de amenidades que são voltados para as classes dominantes como o 

condomínio Villa Borghese, Margon I e II e etc.  

 Entretanto, em contraste a estes loteamentos observa-se o Bairro Estrela que está 

localizado bem ao sul da cidade próximo ao Bairro Castelo Branco, onde se concentra 

preferencialmente a classe trabalhadora de média e baixa renda. Este loteamento ainda próximo 

ao Residencial Maria Amélia onde está sendo construídos apartamentos populares através do 

programa Minha Casa Minha Vida.  

Esses bairros destacam-se pela distância do centro, e dificuldade de acesso a escolas e 

serviços. Quando foi lançado não houve nenhum planejamento por parte da empresa de 

transporte público para atender a demanda desses novos bairros, o que se fez foi apenas 

estender a rota da linha Castelo Branco até os bairros Estrela e Maria Amélia. 

A figura 1 mostra o mapa do sítio urbano de Catalão de 1970 até o ano de 2005 , o 

quantitativo de loteamentos que foram lançados neste período e suas localizações: 

Imagem 1: Ocupação do Solo Urbano de 1970 á 2005 

 

Fonte: Bueno, E. P. Dinâmica Demográfica e a Formação Sócio-Espacial da Cidade de Catalão (GO): Uma Análise 

dos Níveis de Desenvolvimento Humano entre 1970 e 2000. Rio Claro. 2006. 
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Pode-se observar na imagem 1 um mapa demostrando a crescente demanda por 

espaço ao longo dos anos desde 1970 até meados de 2005 devido ao rápido processo de 

urbanização e industrialização da cidade de Catalão. Com o rápido crescimento da cidade, os 

bairros tradicionais foram se desvalorizando e novos bairros foram criados e alguns para atender 

aos trabalhadores nas décadas de 1980 e 1990 que estão situados nas periferias urbanas da 

cidade. Nota-se também que á partir do ano 2000 houve uma crescente no número de 

loteamentos e bairros na cidade, consequência do crescimento econômico em que o município 

vem passando ao longo desses anos.  

  

Imagem 2: Plano Diretor de Catalão 2012 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Catalão. 2012. 

A imagem 2 traz o mapa do atual plano diretor, abordando a atual situação do perímetro 

urbano da cidade de Catalão no ano de 2012 como também as alterações e ampliações que o 

mesmo vem sofrendo ao longo dos anos, ampliação esta que chega á quase três vezes a área 

original. Atendendo a interesses particulares essas modificações abrange áreas como 
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mananciais de abastecimento público, bem como colocando o aterro sanitário e o distrito 

industrial, ilhados dentro da malha urbana da cidade. 

Através da nova condição socioeconômica dos moradores da cidade, o espaço e 

(re)configurado para atender a demanda habitacional da população de maior renda e 

consequentemente havendo assim a segregação da classe trabalhadora onde, de certa forma, 

são empurrados para os bairros periféricos nos quais tem condições de pagar pela moradia. A 

especulação imobiliária atinge os mais diversos bairros da cidade, valorizando e revalorizando 

áreas onde atualmente estavam esquecidas que sofrem esse processo devido à forte atividade 

econômica da região. 

Nitidamente pode ser perceber as novas estratégias dos promotores imobiliários que 

atuam em Catalão, onde a cada vez mais estão diminuindo a área construída nos lotes para 

aumentar o número de construções, ou seja, em um lote ele produz dois imóveis para venda. 

Usam também materiais que vão acrescentar mais valor ao preço final dos imóveis como um 

acabamento mais sofisticado, uso de granito, portão eletrônico dentre outros. Em contrapartida a 

construção de habitações populares é interessante para os promotores imobiliários. Sendo 

visível em catalão, onde há bairros que merecem uma atenção especial para introdução dos 

serviços básicos surgem habitações cada vez mais sofisticadas e com um valor de venda 

altíssimo.   

Junto à criação de bairros de status são criados paralelamente formas de segregação 

residencial, certos bairros tem toda a infraestrutura necessária e outros carecem de serviços 

básicos gerando uma diferenciação clara de classes observada nos diferentes usos do solo 

urbano. Carlos (1990) escreve que: 

“As contradições sociais emergem amplamente. Os contrastes e as 

desigualdades de renda afloram em toda a plenitude. O acesso a um pedaço 

de terra, o tamanho, tipo de material de construção vão espelhar mais 

nitidamente as diferenciações de classe. O acesso à habitação e aos meio de 

consumo coletivo, serão diferenciados segundo a classe social.” (CARLOS, 

1990, p.41) 

 Quando se faz uma comparação com o mapa 1 e fácil notar o grande número de novos 

bairros que surgiram na malha urbana da cidade, e um crescimento muito grande comparando 

ao tamanho de outras cidades com o mesmo número de habitantes. No entanto, essa 

especulação não para, pois já se tem especulado o lançamento de novos empreendimentos que 

serão agregados à nova configuração da cidade. 
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Considerações Finais  

 Catalão é uma cidade que possui um grande potencial econômico devido os diversos 

fatores e especificidades da região como um todo, desde o seu papel na agricultura, com a 

expansão do agronegócio na região, os processos mais complexos de extração de minério para 

exportação, bem como as indústrias que estão instaladas em seu polo industrial. Indústrias mais 

conhecidas nacionalmente e internacionalmente como a Mitsubishi Motors Company do Brasil, 

John Deere do Brasil, dão visibilidade ao município como um todo. 

 Essa visibilidade atrai olhares tanto de trabalhadores como de grandes capitalistas que 

visam na cidade uma grande oportunidade de aumentar a sua margem de lucro seja através de 

empresas, seja na forma de imóveis que se torna um atrativo e lucrativo negócio.   

 Na busca por lucros, a todo o momento, o solo urbano passa por mudanças e disputas 

entre agentes sociais que agregam valor ao solo tornando-o mercadoria que será disputada 

entre classes de alta e de baixa renda gerando assim uma segregação residencial e 

especulação de imóveis que são um problema que atinge em realidade a cidade de Catalão. 

 Vale ressaltar que em busca de amenizar esses conflitos e a segregação, o Estado 

através de políticas públicas constroem habitações populares ao redor do perímetro urbano 

como se observa claramente em Catalão. Habitações estas que são distantes do centro e 

consequentemente agrega valor a empreendimentos que são lançados próximos a essas 

moradias, com toda a infraestrutura necessária sendo de certa forma realizada pela prefeitura. 

 Enfim, ao observar o crescimento e o processo de (re)produção do solo urbano de 

Catalão é fácil notar um crescimento “desordenado” e seguindo os interesses dos grandes 

detentores de capital moldando a cidade e segregando a população mais carente, gerando 

conflitos em busca de um bem valioso para o homem que é a habitação, ou o espaço. 
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