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Com agroindústria em alta, cidade atrai investimentos; vendas de lançamentos imobiliários 
superam em 72% o Orçamento local 
 
Ruas da cidade receberam quase 80 veículos novos por dia nos últimos 12 meses e receita 
com o IPVA deve superar a obtida com o IPTU  
 
Principal cidade do maior pólo do setor sucroalcooleiro do país, Ribeirão Preto se tornou, nos 
últimos dois anos, centro de atração de investimentos, principalmente imobiliários, cujos 
lançamentos têm valor geral de vendas de R$ 1,6 bilhão, 72,41% superior ao Orçamento da 
cidade neste ano. 
 
No período, a cidade também bateu recordes sucessivos de vendas de veículos e lidera 
atualmente o ranking estadual proporcional de carros por habitante (1 para 1,73 habitante). 
Além disso, todas as redes bancárias do país têm agências ou escritórios em Ribeirão. Todo 
esse desenvolvimento foi impulsionado pela agroindústria, segundo representantes do setor 
agrícola e das construtoras e analistas de mercado. 
 
Quatorze construtoras, como Camargo Corrêa, Trisul, Bild e Fit, desembarcaram nos últimos 
meses em Ribeirão. Segundo estimativas de mercado e da direção regional do Sinduscon 
(Sindicato da Indústria da Construção Civil), nos dois anos foram lançados pelo menos 25 
empreendimentos na cidade, a maioria de alto padrão, o que impulsionará a arrecadação de 
IPTU. 
 
"Optamos pelo poder de compra da cidade, que tem uma das maiores rendas per capita do 
país. Grande parte do dinheiro da cidade e da região está no agronegócio", disse Ricardo 
Stella, diretor de incorporação da Trisul, que lançou em parceria com a Simco dois 
empreendimentos e prevê mais dois, com VGV (valor geral de vendas) de R$ 430 milhões. 
 
A abertura de capital de grandes construtoras e a conseqüente necessidade de buscar novos 
mercados alavancaram os investimentos em Ribeirão, na avaliação de empresas ouvidas pela 
Folha, que viram na agroindústria a estabilidade para os seus negócios. 
 
"O mercado de Ribeirão era pouco explorado e fizemos lançamentos em parceria com a 
Camargo Corrêa e a Fit. Algumas construtoras abriram o capital, receberam dinheiro, viram 
que São Paulo não suportava todo o investimento e tiveram que se expandir. Ribeirão se 
beneficiou muito disso", afirmou Fábio Franco, da Bild Desenvolvimento Imobiliário. 
 
O reflexo é sentido nas imobiliárias locais, disse João Paulo Guimarães, diretor da imobiliária 
Fortes Guimarães, que dobrou a carteira de imóveis desde o ano passado e hoje tem cerca de 
mil imóveis em lançamento. "No fim de 2007, as empresas começaram a comprar terrenos na 
cidade. O mercado deles estava saturado e quem chegou primeiro comprou." 
 
Até mesmo imobiliárias de fora foram atraídas, como a Praias Negócios Imobiliários, que só 
vende imóveis no litoral. "Montamos escritório aqui para diminuir a distância", disse Cleber 
Oliveira, coordenador do escritório local. 
 
"O grande dinheiro de fora é oriundo do agronegócio, mas há outros setores, como a 
educação. São cerca de 40 mil universitários, e todos trazem dinheiro das suas cidades para 
movimentar a economia", afirmou Marcos Fava Neves, professor de estratégia da FEA, da USP-
Ribeirão. 
 
Nas ruas 
 
E não é só a construção civil que tem apresentado desempenho positivo. Nos últimos 12 
meses, as ruas de Ribeirão ganharam 77,4 veículos zero-quilômetro por dia, segundo o 
Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Tal desempenho motivou a construção de 



cinco novas concessionárias em um ano. A receita municipal com IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores) deve atingir R$ 80 milhões e bater a arrecadação de 
IPTU, de R$ 77 milhões. 
 
"Há três anos, nosso grupo tinha uma loja. Hoje, são dez. De 80 funcionários, passamos para 
mais de 400", disse o empresário Rui Flávio Chúfalo Guião, diretor-presidente do grupo Santa 
Emília, que iniciou como concessionária da Volks e hoje também tem lojas Hyundai e Toyota. 
O investimento nas novas lojas chegou a R$ 8 milhões. 
 
"O álcool é a grande vocação da cidade e da região. E os compradores, principalmente 
produtores rurais, chegam com dinheiro mesmo, não querem financiar", afirmou Longino 
Morawski, gerente-geral de vendas da Toyota no Brasil, que tem duas lojas na cidade. 
 
Em 2007, os bancos da cidade guardavam 32% do dinheiro da região, estima o Instituto de 
Pesquisas Sociais da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, volume que deve 
subir com os novos negócios. 
 
O desempenho da economia não tem conseqüências apenas positivas. Os gargalos no trânsito 
aumentaram, assim como os núcleos de favelas e o número de moradores de rua. 
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