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CATALÃO: A MELHOR CIDADE DO INTERIOR DO 
ESTADO DE GOIÁS PARA SE INVESTIR

Com posição geográfica privilegiada, economia 
diversificada, clima e ótima infraestrutura, Catalão é 
hoje a melhor opção para que empresários - das mais 
variadas atividades econômicas - sintam segurança 
em realizar investimentos no município.



INDÚSTRIA.

OO parque industrial catalano é um dos mais diversificados de Goiás. Possui indústrias 
de mineração, misturadoras de fertilizantes, montadoras de automóveis e máquinas 
agrícolas, cerâmicas e outras atividades de pequeno porte. Tanta diversidade e não se 
esgota por aí, já que existem potenciais ainda inexplorados. Há uma grande 
quantidade de médias e pequenas propriedades rurais, que se organizadas em 
regime de cooperativa ou integração, podem dar sustentação à várias atividades no 
setor do agronegócio como, por exemplo, indústrias de processamento de milho, soja, 
proteína animal, hortifrúti, dentre outros.proteína animal, hortifrúti, dentre outros.



AGRONEGÓCIO

OO município de Catalão é grande produtor de milho e soja, principalmente no Distrito 
de Santo Antônio do Rio Verde. Na região, ainda existem áreas disponíveis que podem 
ser acrescentadas e elevar a produção de grãos da cidade. A pecuária de corte 
também é expressiva, sendo que Catalão já comportou unidades frigoríficas – no 
passado – o que comprova que, com investimentos seguros, possui potencial para 
desenvolver essa área também. Outra atividade que já foi relevante está relacionada à 
produção de leite (afetada pela falência da Cooperativa local), o que não quer dizer 
queque a mesma não seja viável no município. O que precisa é de uma unidade fabril que 
dê suporte ao produtor e garanta a colocação de seu produto. Tudo isso, para que 
rapidamente seja reativada a produção em grande escala. O município já foi grande 
produtor de alho. A atividade tornou-se economicamente inviável, mas já movimentou 
bastante a economia local. Por outro lado, atualmente Catalão é um grande produtor 
de tomate, o que mostra que com incentivo e apoio técnico, a cidade pode a vir a 
desenvolver fortemente outras culturas mais.



POLO DE EDUCAÇÃO

Catalão hoje é um polo educacional importante, gera grande quantidade de empregos - diretos e Catalão hoje é um polo educacional importante, gera grande quantidade de empregos - diretos e 
indiretos - e movimenta a economia, fazendo circular dinheiro no comércio em função da 
educação, como uma “indústria do ensino”.  Depois de mais de três décadas funcionando como 
extensão da UFG – Universidade Federal de Goiás, finalmente em 2018, veio a tão sonhada 
transformação em universidade autônoma, a UFCAT – Universidade Federal de Catalão. Dois outros 
fatos importantes aconteceram em 2018: a criação do curso de medicina na UFCAT (com início das 
aulas em 2109) e a aquisição do CESUC – Centro de Ensino Superior de Catalão, pela UNA, uma das 
maioresmaiores universidades particulares do país. Além disso, está em estudo para implantação, uma 
extensão da UEG – Universidade Estadual de Goiás. Catalão, conta com uma unidade o IF GOIANO 
– Instituto Federal Goiano, que recebeu doação de uma área do município onde está construindo 
sua sede própria. Além de todas essas unidades de ensino citadas, quase uma dezena de outras 
universidades já atuam na cidade na modalidade EAD - ensino à distância. Catalão conta ainda 
com toda a estrutura do sistema “S” (SENAI, SEBRAE, SENAC, SESI e outros parceiros) para cuidar 
do ensino profissionalizante, preparando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, nas 
maismais diversas atividades econômicas. O governo do estado mantém também em funcionamento 
duas unidades do ITEGO (Instituto Tecnológico de Goiás), ajudando na formação de profissional e 
atuando ainda no setor cultural.



COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

NosNos últimos quatro anos, apesar da crise econômica que se 
instalou no país, Catalão não deixou de receber investimentos na 
área do comércio e da prestação de serviços. Dezenas de novas 
lojas, algumas de atuação regional e até nacional, se instalaram no 
município. Destaque para o Shopping, que foi vendido para uma 
nova empresa e com novos investidores segue fazendo uma ampla 
reestruturação e transformação. A primeira etapa foi inaugurada 
emem 2020 com novas lojas e franquias renomadas. Catalão ganhou 
ainda a instalação de ‘atacarejo’, supermercados e mais. A cidade 
conta com uma gama enorme de empresas que prestam serviços 
na área industrial e do agronegócio, dando suporte às grandes 
indústrias e a vasta produção de grãos. Com mão de obra 
especializada, a cidade segue bem servida sem precisar recorrer a 
outros municípios ou grandes centros.



SAÚDE

No sudeste - região denominada Estrada de Ferro – assim como No sudeste - região denominada Estrada de Ferro – assim como 
em muitas outras áreas, Catalão é cidade polo também em se 
tratando de saúde. A cidade oferece relevantes serviços. Conta 
com dois hospitais particulares, um filantrópico, um municipal 
e dezenas de clínicas que se encontram à disposição da 
população de toda região com uma gama enorme de serviços, 
diferentes especialidades e atendimento de qualidade. Nos 
últimos anos, muitas doenças que para tratamento exigiam o últimos anos, muitas doenças que para tratamento exigiam o 
deslocamento do paciente - para Goiânia ou outras cidades - 
passaram a serem tratadas aqui mesmo, fruto dos 
investimentos constantes na área da saúde tanto por parte do 
poder público como também da iniciativa privada.


