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A edição de 01/01/2012 do Jornal da Manhã 
trouxe uma reportagem bastante esclarecedora 
sobre o boom de crescimento imobiliário 
vivenciado pela nossa cidade. 
Do alto da sua experiência de 31 anos no 
mercado de imóveis, o empresário Sérgio Marcos 
de Souza declarou não ter dúvidas em afirmar 
que, em Minas Gerais, Uberaba é a “bola da 
vez” em se tratando de condomínios e 
loteamentos. Para ele, ainda há espaço para 
8.000 lotes em empreendimentos desta natureza, 
número que deverá aumentar diante das 
perspectivas de novos negócios, como a planta 
de amônia da Petrobrás. Contudo, observa que 
ainda falta explorar a fatia de condomínios 
verticais de alto padrão. 
 
A título de subsidiar nosso corpo social sobre o 
projeto urbanístico a ser implementado na AABB, 
ora em estudo, e que deverá ser discutido e 
aprovado pela Assembleia Geral, reproduzimos 
adiante parte da entrevista. 
 
Jornal da Manhã – O surgimento de 
condomínios como Damha, Cyrella, Estância 
dos Ipês, entre outros, inflacionou o mercado 
imobiliário local? 
  
Sérgio Marcos de Souza – De forma alguma. O 
uberabense, principalmente o de maior poder 
aquisitivo, não tinha onde construir em áreas que 
se traduzem em um bom investimento, com lazer 
e segurança. Hoje temos oportunidade de 
encontrar locais que atendem perfeitamente o 
investidor de Uberaba. As revendas porventura 
existentes nesses condomínios estão dentro da 
normalidade, corrigindo as aplicações acima da 
inflação. Ainda há espaço para mais loteamentos. 
 
JM – Uberaba tem comprador para tantos 
imóveis e qual o fôlego para o setor? 
 
Sérgio – Atualmente, Uberaba possui cerca de 
1.600 unidades em condomínios fechados. Isto 
num universo de 300 mil habitantes. Este número 
representa em torno de 0,5% da população. 
Entendo que há mercado para mais 8.000 lotes 
em condomínios fechados na cidade, desde que 
sejam bem localizados e com preços acessíveis. 
Há, em Uberaba, uma gama muito grande de 
emergentes. 

JM – Na sua opinião, para qual região Uberaba 
tende a crescer? 
 
Sérgio – Uberaba desenvolveu bastante na 
região sul, na confluência da BR-050 com a 
avenida Filomena Cartafina. De igual forma, 
cresceu na região oeste, às margens da BR-262 
sentido Jockey Park. Somente este setor está 
sendo ocupado por mais de 6.000 unidades 
habitacionais populares. 
 
JM – Quanto aos condomínios verticais, qual o 
perfil do comprador? 
 
Sérgio – Esses empreendimentos são procurados 
por compradores imediatistas. Eles têm pressa. 
Até o momento, não tivemos em Uberaba nenhum 
lançamento de alto luxo, espaço social amplo, 
arquitetura moderna. Uberaba necessita de 
investimentos desse porte. O empresário que se 
dispuser a lançar um condomínio vertical de 
padrão elevado, com certeza, terá sucesso. Em 
Minas Gerais, Uberaba é a bola da vez. 
 
 
AABB: é um sonho; 
Dirigente da AABB: aquele que consegue 
realizar o sonho; 
Produto: aquilo que transforma o sonho em 
realidade; 
Empreendedor: aquele que transforma a vida 
dos outros através de seus próprios sonhos. O 
ano que se inicia deverá ser marcado pelo 
começo e realização de grandes projetos. Dê a 
sua contribuição. Mande idéias e sugestões para 
enriquecerem o empreendimento que deverá 
fazer história na AABB e Uberaba. 
 
Visite o site da Associação: 
www.uberaba.aabb.com.br - Tudo sobre o 
institucional, legislação, calendários, últimas 
notícias e transparência total de gestão. 
 
“Na travessia dessa ponte, chegaremos ao 
grande projeto urbanístico que nos dará a tão 
sonhada sustentabilidade.” 
 
 
Cordialmente, 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração 

http://www.uberaba.aabb.com.br/

